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Sammanfattning 

Bakgrund: Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning för kritisk sjukdom kan 

uppleva vårdtiden som påfrestande på många sätt. De får ofta minnesluckor och en 

förvrängd verklighetsuppfattning. Dagboken kan användas som ett redskap för att hjälpa 

patienten att bearbeta sina upplevelser och få en helhetsbild av sin vårdtid. Syftet är att 

beskriva dagbokens betydelse för patienten. Metod: Genom en systematisk 

litteraturstudie har sju artiklar analyserats med kvalitativt ansats. Analysen inspirerades 

av Friberg (2006) där likheter och skillnader identifierades. Resultatet beskrivs utifrån 

likheter respektive skillnader och detta presenteras under fem rubriker: dagbokens 

textinnehåll, fotografi i dagboken, dagbokens betydelse för minnet, dagboken väcker 

känslor och dagbokens effekter efter vårdtiden på IVA. Det var betydelsefullt för 

patienterna att dagboken var innehållsrik och skrevs i kronologisk ordning Fotografier i 

dagboken uppskattades då de medförde att patienterna insåg hur sjuka de hade varit. 

Dagboken hjälpte patienterna att fylla i minnesluckor och kunde framkalla starka 

känslor. Dagboken bidrog till att patienterna tydligt kunde se vilka framsteg de gjort i 

tillfrisknandet. Slutsatser: Studien visar att dagboken har betydelse för patienter som 

vårdats på en intensivvårdsavdelning. Det är av betydelse att dagboken är utformad på 

det bästa möjliga sätt för att patienten ska få bästa möjliga hjälp i sin bearbetning och 

återhämtning. Resultatet kan användas för att utveckla och förbättra dagboken för 

framtida patienter. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är svårt kritiskt sjuka. Detta 

kan bidra till att de får minnesluckor och en förvrängd verklighetsuppfattning från 

vårdtillfället. Ett sätt att hjälpa patienten att bringa klarhet från vårdtiden är att vårdarna 

skriver en dagbok åt patienten. Den första dagboken skrevs redan 1991 i Sverige och de 

flesta intensivvårdsavdelningar erbjuder idag dagböcker till sina patienter (Egerod, 

Storli & Åkerman, 2011b). 

 

2 Bakgrund 
Intensivvårdsavdelningarna runt om i Sverige är utformade och utrustade för att kunna 

vårda en patient med kritisk sjukdom. Uppdraget intensivvården har är att rädda 

patientens liv vid hotande eller manifest multiorgansvikt. Miljön på IVA skiljer sig på 

många sätt från en vårdavdelning och upplevs ofta som komplex och intensiv för både 

patient, vårdpersonal och närstående (Almerud-Östberg & Nordgren, 2012). 

 

2.1 Livsvärld 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv bör vårdaren se människan som en helhet och inte 

bara sjukdom eller skada (Wiklund, 2003). Begreppet vårdarna avser i föreliggande 

studie sjuksköterska eller undersköterska som är engagerade i patientens omvårdnad. 

Om vårdaren har fokus på hur patienten erfar sin hälsa eller lidande och inte använder 

sin förförståelse i mötet kan vårdaren få en inblick i patientens livsvärld. Livsvärlden är 

patientens vardagsvärld och dagliga tillvaro och det är essentiellt att vårdaren har 

intresse för patientens egen berättelse eftersom varje erfarenhet är unik (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Birkler, 2007). Studier har visat att 

patienter som vårdats på IVA upplevde att de förvandlades till ett objekt, ett organ eller 

till en diagnos vilket gjorde dem osäkra och otrygga (Almerud, Alapack, Fridlund & 

Ekebergh, 2007). I Hälso- och -sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 2a §, understryks att 

hälso- och sjukvården ska bedrivas så att patientens behov av trygghet tillgodoses i vård 

och behandling. Om patienten upplever sig ha kontroll över sin situation främjar det 

känslan av trygghet (Dahlberg et al., 2003). Almerud et al. (2007) visar i en studie att 

patienterna upplevde att vårdarna inte såg dem som unika personer utan de kände sig 

osedda som människor. I en högteknologisk miljö som på IVA kan det vara svårt som 

vårdare att uppmärksamma patientens alla behov och bemöta patientens funderingar 

(ibid). Att vårdas på IVA innebär en stress för patienten och miljön kan upplevas som 



 

 2 

okänd, skrämmande och svår att förstå (Almerud-Östberg & Nordgren, 2012). I flera 

studier har det framkommit att hotet om att inte överleva överskuggar allt annat hos 

patienten (Cypress, 2011; Almerud et al., 2007). 

 

2.2 Vårdrelationen 

Kommunikation är en viktig del i omvårdnaden och kan gestalta sig på olika sätt. 

Beröring är ett kommunikationshjälpmedel som förmedlar värme och tröst och som kan 

användas för att öka samhörighet och närvaro till patienten. Det är betydelsefullt att det 

etableras en god relation mellan patient, vårdare och närstående där vårdaren skapar ett 

förtroende och en tillit hos både patient och närstående. Att ha patienten i fokus är en 

förutsättning för en bra vårdrelation och för god omvårdnad (Baggens & Sandén, 2009). 

Vårdrelationen mellan patient och vårdare kännetecknas av ett professionellt 

engagemang där vårdaren använder sin kunskap och erfarenhet i bemötandet av 

patienten. Det är vårdarens ansvar att vårdrelationen utvecklas positivt (Dahlberg et al., 

2003). Det är viktigt att vårdaren har i åtanke att det aldrig går att få full förståelse för 

patienten som individ (Birkler, 2007). Patienter som misslyckas med att kommunicera 

kan ha svårt att uttrycka sina behov och det kan upplevas som en plågsam kroppslig 

begränsning (Samuelsson, 2011). Kommunikationen kan påverkas när patienterna 

känner att deras privatliv begränsas då de ständigt övervakas av vårdarna (Karlsson, 

Bergbom & Forsberg, 2012). De flesta av patienterna som vårdas på IVA upplever 

stress av att inte kunna kommunicera. Vården innebär ofta att patienten får sederings - 

eller morfinpreparat vilket påverkar deras förmåga att kommunicera (Samuelsson, 

Lundberg & Fridlund, 2007; Samuelsson & Corrigan, 2009). Behandlingar av 

respirationssvikt på IVA innebär att kommunikationsförmågan begränsas genom att 

talförmågan upphör eller försvåras när patienten är intuberad eller får maskventilation 

(Larsson & Rubertsson, 2005). 

 

2.3 Lidande 

Målet med omvårdnaden är att lindra patientens lidande och möjliggöra välbefinnande 

(Dahlberg et al., 2003). Lidandet beskrivs av Eriksson (1994) i tre olika former, 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. De flesta patienter som vårdas på IVA 

kan drabbas av samtliga lidandeformer. Vårdlidande är det onödiga lidande som 

uppkommer i samband med vård eller utebliven vård. Det lidande som sjukdom och 

behandling orsakar för patienten är sjukdomslidande. Livslidande är det lidande som på 

olika sätt berör patientens livssituation (ibid). 
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2.3.1 Lidande under vårdtiden på IVA 

Forskning har visat att de existentiella frågorna är av betydelse för den svårt sjuke 

patienten (Cypress, 2011; Almerud et al., 2007). I en studie av Samuelsson (2011) 

framkom att patienter som vårdas på IVA kan uppleva maktlöshet och sårbarhet vilket 

kan bidra till känslan av att inte ha kontroll över sin situation. Att höra lugnande och 

uppmuntrande röster, känna av någons beröring och att närstående är närvarande är 

hjälpmedel som kan göra att patienten känner sig starkare. Närstående kan fylla ett 

tomrum av existentiell karaktär hos patienten som vårdarna inte kan fylla (Almerud-

Östberg & Nordgren, 2012). Närvaron av närstående ger patienten stöd för att kunna 

hantera olika situationer i vården (Cypress, 2011).  

 

Patienter som vårdas på IVA får ofta minnesluckor och en förvrängd 

verklighetsuppfattning. Minnen från vårdtiden har visat sig vara både skrämmande och 

overkliga. Patienter beskriver mardrömmar som handlade om flyktförsök, död och 

människor som ville skada dem. Mardrömmarna kunde oftast återberättas detaljrikt och 

för de flesta patienterna verkade minnena realistiska (Samuelsson, 2011). Flera patienter 

beskriver mardrömmar och hallucinationer som helt verklighetstrogna och de upplever 

att det är svårt att skilja på drömmar och verklighet. Mardrömmar och drömmar ökar 

under vårdtiden och det är få patienter som har tydliga minnen från sin sjukhusvistelse 

(Storli, Lindseth & Asplund, 2007). 

 

2.3.2 Lidande efter vårdtiden på IVA 

I en studie av Zetterlund, Plos, Bergbom och Ringdal (2012) där 41 patienter deltog 

framkom att en fjärdedel upplevde oro och depression ett år efter utskrivning från 

sjukhus och de psykologiska problemen kvarstod fyra år senare. Livssituationen som 

patienten befinner sig i är avgörande för hur lidandet upplevs, det varierar och tar olika 

uttryck. Som vårdare är det viktigt att vara medveten om att vården kan innebära ett 

lidande för patienten även efter utskrivning (Eriksson, 1994). Efter att ha vårdats på 

IVA kan patienten även drabbas av posttraumatisk stress disorder (PTSD). Detta är en 

psykisk störning som kan drabba den som upplevt en traumatisk situation så som 

intensivvårdsbehandling. PTSD kan förebyggas genom krishantering på olika sätt. 

Viktiga faktorer för uppkomsten av PTSD är graden av livsfara och hjälplöshet, 

förekomst av fysisk skada samt tidsperioden för stressfaktorns varaktighet. Prevalensen 

för PTSD varierar men som exempel, ett år efter en traumatisk trafikolycka med 
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efterföljande sjukhusvård uppvisar 4-12% av de drabbade symtom på PTSD. Kvinnor 

löper större risk än män att drabbas av PTSD (Ekman & Arnetz, 2005). Enligt 

Samuelsson et al. (2007) har det framkommit att ca 5-10% av IVA-patienter utvecklar 

PTSD. En studie av Davydow, Zatzick, Hough och Katon (2013) visar att IVA-

patienterna utvecklar PTSD i ännu högre grad. Av de inkluderade patienterna i studien 

visade 18 av 120 patienter upp symtom på PTSD ett år efter utskrivning från IVA, det 

vill säga ca 15 %. De posttraumatiskt stressrelaterade symtomen hängde samman med 

händelser som upplevts under vårdtiden på IVA (ibid). Patienter som vårdats på IVA 

upplevde långt senare att det gav konsekvenser i deras dagliga liv (Storli, Lindseth & 

Asplund, 2007). Med anledning av ovanstående skriver vårdarna på flera 

intensivvårdsavdelningar i Sverige en personlig dagbok till patienterna som en del i 

omvårdnaden. Målet är att hjälpa patienten att minnas och återge en helhetsbild från 

vårdtiden (Åkerman, Granberg-Axéll, Ersson, Fridlund & Bergbom, 2010).  

 

2.4 Dagboken på IVA 

Dagboken inleds med en kort information om syftet med dagboken och därefter följer 

en kort sammanfattning om patientens vårdförlopp fram till det datum som dagboken 

initieras (Gjengedal, Storli, Norlemann-Holme & Sannes-Eskerud, 2010; Åkerman et 

al., 2010). En del intensivvårdsavdelningar använder dagböcker med beskrivning om 

teknologin och miljön runt patienten (Åkerman et al., 2010). Det är vanligtvis en 

sjuksköterska eller undersköterska som skriver i dagboken och närstående uppmuntras 

att skriva när de besöker patienten (Gjengedal et al., 2010; Åkerman et al., 2010). 

 

Vårdarna anser att språket i dagboken bör vara personligt men inte privat och det bör 

inte innehålla medicinska termer utan ska vara lättförståeligt. Dagboken får gärna 

innehålla händelser utanför sjukvården för att delge patienten lite om ”livet utanför”. 

Dagboken anses inte vara en journalhandling utan ska beskriva patientens dagliga liv. 

Dagboken förvaras på patientens sängbord och är patientens egendom. Fotografier på 

patienten i olika situationer inkluderas ofta i dagboken (Gjengedal et al., 2010; 

Åkerman et al., 2010). Svensk sjuksköterskeförening (2010) betonar att vårdaren bör 

sträva efter att respektera en människas värdighet och integritet genom att behandla 

patienten med full hänsyn för sin unika person. Vårdarna är angelägna om att patientens 

värdighet skyddas, därför undviks fotografering när det anses olämpligt och ett aktsamt 

språkbruk används (Gjengedal et al., 2010).  



 

 5 

 

3 Problemformulering 
Minnen efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning kan vara svåra och ibland har 

patienten inga eller få minnen från vårdtiden (Adamson, Murgo, Boyle, Kerr, Crawford, 

Elliott, 2004). Läkemedel som patienten får och sjukdomstillståndet påverkar patientens 

uppfattningsförmåga och kan göra att patienten har svårt att få ett sammanhang från sin 

vårdtid. Detta kan leda till att patienten får psykologiska problem och det finns även 

patienter som drabbas av PTSD. På flera IVA-avdelningar i Sverige används en dagbok 

för att återskapa vårdtiden från IVA (Åkerman et al., 2010). Det är därför av betydelse 

att undersöka dagbokens betydelse för patienten. 

 

4 Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva dagbokens betydelse för patienter som 

vårdats på en intensivvårdsavdelning. 

 

5 Metod 
Till föreliggande studie har en litteraturöversikt valts vilket innebär att forskaren 

genomför sökning av relevant litteratur och att urval och kvalitetsgranskning görs på ett 

strukturerat sätt för att sedan sammanställas (Friberg, 2006). Syftet med en 

litteraturöversikt är vanligtvis att sammanställa aktuell litteratur inom ett område 

(Backman, 2008), vilket är fallet i föreliggande studie. 

 

5.1 Sökningsförfarande och urval 

Litteratursökningen genomfördes i tre olika databaser Cinahl, Medline och PsycINFO 

för att få en omfattande sökning enligt vad Backman (2008) rekommenderar. 

Databaserna Cinahl och Medline täcker stora områden inom medicin och omvårdnad 

medan PsycINFO täcker psykologisk forskning inom områdena medicin och omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2008). Samtliga tre databaser ansågs rama in det valda 

problemområdet. Genom att söka litteratur från flera källor undviks snedvridet urval, 

publiceringsbias (Willman, Stoltz o Bahtsevani, 2006). Så som Backman (2008) 

rekommenderar gjordes inledningsvis en provsökning i databaserna Cinahl och Medline 

2013-09-22, för att få en uppfattning om ämnets omfattning. Det resulterade i ett 

tjugotal relevanta artiklar efter genomläsning av både titel och abstrakt. 

Artikelsökningen som ligger till grund för föreliggande litteraturöversikt genomfördes 



 

 6 

2013-10-29 och 2013-10-31 i ovanstående databaser. I databasen Cinahl användes som 

limits peer reviewed, abstract available och publication year. I Medline användes 

publication year och abstract available och i PsycINFO användes publication year och 

peer reviewed som limits. Sökorden som användes var intensive care, diaries, Post-

Traumatic stress disorder, critical care, life experiences, patients och critical illness. 

Ämnesorden (Heading, MeSH, och Thresaurus) identifierades i respektive databas och 

kopplades samman med explode (utökad sökning) när det fanns möjlighet att välja. 

Ordet diaries eller diar* användes som fritextsökning i samtliga databaser och detta gav 

ett annat utslag än ämnesordet Diaries. Ämnesordet Diaries, fritextordet Diaries eller 

Diar* användes i kombination med andra ämnesord i samtliga sökningar då detta var 

centralt i det formulerade problemområdet. För att avgränsa sökningen användes den 

booleska termen AND vilket innebär att databasen inkluderar alla referenser med de 

sökta orden (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006). Sökningen kompletterades med en 

manuell sökning av de relevanta artiklarnas referenslistor vilket inte gav några nya 

artiklar. Artikelsökningen gav 14 stycken relevanta artiklar efter att ha läst titel och 

abstrakt och dessa beställdes sedermera i fulltext. Efter att artiklarna genomlästs 

sorterades fyra artiklar bort då dessa ej svarade mot syftet i föreliggande studie. 

Artikelsökningen presenteras i bilaga A.  

 

5.2 Inklusions och exklusionskriterier 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall kriterier för sökningen ställas utifrån syftet 

för studien. Inklusionskriterierna för artiklarna i föreliggande studie var att de skulle 

vara vetenskapligt granskade (peer reviewed), innehålla abstrakt (abstract available) och 

vara publicerade (publication date) mellan åren 2008-2013. Exklusionskriterier var 

artiklar som inkluderade patienter under 18 år och som ej var skrivna på svenska eller 

engelska. Litteraturstudier valdes också bort då dessa inte baseras på primärkällor 

(Friberg, 2006). Efter granskning av ovanstående artiklars urvalskriterier sorterades två 

artiklar bort då dessa inkluderade patienter under 18 år. Alla artiklar kvalitetsgranskades 

enligt nedan och de med lågt bevisvärde sorterades bort. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) anses det synnerligen viktigt att inte artiklar 

med lågt bevisvärde tas med i studien. Därför utfördes en kvalitetsgranskning av 

artiklarna med inspiration av Carlsson och Eimans kvalitetsgranskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier (bilaga B och C). Enligt Willman et al., (2006) kan 
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forskaren välja att undersöka kvalitén på funna artiklar och välja bort de som inte anses 

vara lämpliga. Granskningsmallarna som användes modifierades för att passa 

föreliggande studie och därför valdes frågan om lungcancerdiagnos bort (ibid). 

Modifieringen innebar en justering av maxpoäng med minus tre poäng i båda 

kvalitetsmallarna. I kvalitetsgranskningen poängbedömdes alla granskade artiklar och 

resultatet räknades om till procent vilket resulterade i en gradering. Grad 1 bedömdes 

som högt bevisvärde, 80-100%, Grad 2 som medelhögt bevisvärde, 70-79% och Grad 3 

som lågt bevisvärde 60-69%. Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes primärt 

individuellt och därefter diskuterades kvalitetsgranskningen gemensamt. I samråd 

beslutades att en artikel hade lågt bevisvärde och den valdes således bort. Sju artiklar 

erhöll gradering 1-2 och bedömdes inneha medel till hög kvalité och inkluderades i 

föreliggande studie (Forsberg & Wengström, 2008). Av de inkluderade artiklarna var 

fyra designade med kvalitativ metod, två med kvantitativ metod och en hade mixad 

metod. Artikeln med mixad metod kvalitetsgranskades med mallen för både kvalitativa 

och kvantitativa studier. Artiklarna som ligger till grund för föreliggande studies resultat 

är sammanfattade i en översiktstabell (bilaga D). 

 

5.4 Analys 
Analysen i föreliggande litteraturöversikt är inspirerad av Friberg (2006). 

Analysförfarandet beskrivs nedan och det finns möjlighet att följa granskningsprocessen 

vars syfte var att beskriva likheter och skillnader i artiklarnas resultatinnehåll. Den 

föreliggande litteraturöversikten inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Friberg (2006) menar att dessa bör redovisas på olika sätt men analysen i föreliggande 

studie genomfördes med samma metod. Detta var möjligt då resultatet i de kvantitativa 

artiklarna även beskrevs och presenterades i text. Initialt lästes varje artikel upprepade 

gånger individuellt för att få en helhetsbild av innehållet. Båda författarna utförde första 

steget enskilt och gjorde senare gemensamt en noggrann genomgång av resultatet där 

textavsnitt i artiklarna som relaterades till föreliggande studies syfte markerades. 

Textavsnitten skrevs ned på lappar (en färg per författare) för att senare kunna kopplas 

till rätt författare. Lapparna sattes upp på en whiteboardtavla för att få en överblick av 

alla textavsnitten som via nummer kopplats till respektive artikel. Därefter diskuterades 

vid upprepade tillfällen textavsnitten som framkommit och lapparna grupperades efter 

gemensamt innehåll. Likheter och skillnader identifierades i de olika grupperna. 

Grupperingen av textavsnitten med lapparna gjorde det tydligt för författarna att kunna 
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diskutera och namnge grupperingarna som framkommit. Grupperna rubricerades och 

bildade sedan de rubriker som presenteras i resultatet. Exempel på hur likheter och 

skillnader framkommit redovisas i tabell 1. 

 

TABELL 1 Beskrivning på hur likheter och skillnader bildade rubriker. 

Textavsnitt Rubrik 

Förlusten av vissa avsnitt i dagboken kunde medföra att 

patienten inte fick förståelsen för hela sin vårdtid. 

 

De flesta patienterna upplevde att dagboken motsvarade deras 

förväntningar 

Dagbokens 

textinnehåll 

Fotografier som var tagna på närstående var särskilt 

betydelsefulla för patienten.  

 

Fotografierna bekräftade att patienterna hade haft besök och 

att de var älskade av sina närstående. 

Fotografi i dagboken 

 

5.5 Forskningsetiskt övervägande 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska all 

forskning bedrivas på ett hederligt och korrekt sätt.  Att göra forskningsetiska 

överväganden är enligt Forsberg och Wengström (2008) betydelsefullt. I föreliggande 

litteraturöversikt har enbart artiklar som har fått tillstånd från en etisk kommitté eller där 

man har haft ett tydligt etiskt resonemang inkluderats. Genom att samtliga artiklar 

genomgått ovanstående kvalitetsbedömning som innehöll en punkt för etisk aspekt så 

har varje artikel noggrant kontrollerats. Författarna till föreliggande studie har tagit del 

av och redovisat hela resultatet i de valda artiklarna och har ej utelämnat viktiga fakta 

som kan påverka resultatet eller som inte stödjer författarnas åsikt. 

 

6 Resultat 
Efter att ha analyserat sju artiklar framkom det fem rubriker. Dessa rubriker blev 

dagbokens textinnehåll, fotografier i dagboken, dagbokens betydelse för minnet, 

dagboken väcker känslor och dagbokens effekter efter vårdtiden på IVA och de 

presenteras nedan. 
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6.1 Dagbokens textinnehåll 
De flesta patienterna upplevde att dagboken motsvarande deras förväntningar 

(Åkerman, Ersson, Fridlund & Samuelsson., 2013). Patienterna önskade en innehållsrik 

och detaljerad dagbok och upplevde att det ibland saknades avgörande delar och den 

kunde därför upplevas inkomplett (Egerod, Storli & Åkerman, 2011a; Engström, Grip 

& Hamrén, 2008; Knowles & Tarrier, 2009; Egerod, Christensen, Schwartz- Nielsen & 

Ågård, 2011). Det var viktigt att händelseförloppet var beskrivet i kronologisk ordning 

och inkluderade detaljer. De flesta patienter upplevde att de kunde följa förändringar i 

sin hälsa i dagboken (Åkerman et al., 2013; Engström et al., 2008). Förlusten av vissa 

avsnitt i dagboken kunde medföra att patienten inte fick förståelse för hela sin vårdtid 

(Åkerman, Fridlund & Samuelsson, 2013). Patienterna upplevde ibland att texten i 

dagboken var slumpmässig. Dagboken innehöll ibland för mycket text, ibland för lite 

och i vissa fall upplevdes texten vara selekterad. Det saknades oftast anteckningar om 

att läkaren hade varit hos patienten. Patienterna kom sällan ihåg att läkaren hade varit 

hos dem och önskade att denna information fanns i dagboken (Egerod & Bagger, 2010). 

Språket i dagboken var personligt och enkelt vilket patienten ansåg vara betydelsefullt. 

Dagboken gjorde att patienten fick känna sig som en speciell person och hon/han 

uppskattade att den skrevs med målet att hjälpa patienten att tillfriskna (Åkerman et al., 

2013; Engström et al., 2008; Storli & Lind, 2009; Egerod et al., 2011).  

 

Beskrivningar och fotografier av miljön runt patienten så som vårdrummet och den 

tekniska apparaturen betonades vara betydelsefullt och denna information ville 

patienten inte vara utan. Dagboken kunde förmedla en fysisk miljö men ej upplevelsen 

av ljud, lukter och känslor. Texten i dagboken kunde bekräfta att det fanns starka band 

mellan patient och närstående och det var betydelsefullt i eftervårdperioden (Storli & 

Lind, 2009). Återbesök på IVA var värdefullt och ökade förståelsen för innehållet i 

dagboken (Engström et al., 2008). 

 

Dagboken gav patienten insikt i hur sjuk hon/han varit och gav förståelse för vad som 

inträffat. Denna insikt medförde en förståelse om varför tillfrisknandet tog tid och 

gjorde att patienten insåg hur lite som skiljde livet från döden (Åkerman et al., 2013; 

Engström et al., 2008). Patienten fick genom dagboken ett bredare perspektiv på sin 
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sjukdomsupplevelse och den hjälpte patienten att visualisera sitt beteende och mentala 

tillstånd under den kritiska tiden (Egerod et al., 2011a). 

 

Textavsnitt författade av närstående betraktade patienterna som de viktigaste delarna i 

dagboken (Engström et al., 2008) Det fanns dock patienter som ansåg att enbart 

vårdarna skulle skriva i dagboken och inte närstående (Egerod & Bagger, 2010). 

Patienterna tyckte att vårdarna fokuserade mer på behandlingen medan anhöriga skrev 

om det dagliga livet, vilka som kom på besök och hur de närstående själva upplevde den 

svåra situationen (Engström et al., 2008; Egerod et al., 2011a). Dagboken kunde ge 

bekräftelse på att patienten fått besök av sina nära och det var värdefullt (Engström et 

al., 2008).  

 

6.2 Fotografi i dagboken 

Att inkludera fotografier på patienten i dagboken var betydelsefullt (Åkerman et al., 

2013; Egerod & Bagger, 2010; Engström et al., 2008; Storli & Lind, 2009). 

Fotografierna i dagboken var en viktig informationskälla och utgjorde en stor del av 

innehållet i dagboken. I dagboken var fotografierna med hjälp av beskrivningar i text 

viktiga för patienten (Egerod & Bagger, 2010; Storli & Lind, 2009; Egerod et al., 

2011a). Att skriva texter som kompletterades med fotografier innebar att patienterna 

kunde få en helhetsbild av sin situation under vårdtiden och att de fick ökad förståelse 

av sjukdomstiden (Åkerman et al., 2013; Storli & Lind, 2009). Patienterna menade 

också att de behövde fler fotografier i kronologisk ordning i dagboken för att få mer 

sammanhängande bild av sjukdomstiden (Åkerman et al., 2013). Fotografierna i 

dagböckerna var tagna på patienten, vårdarna och ibland närstående. Fotografier som 

var tagna på närstående var särskilt betydelsefulla för patienten. Fotografierna 

bekräftade att patienterna hade haft besök och att de var älskade av sina närstående 

(Åkerman et al., 2013; Storli & Lind, 2009).  

 

Fotografierna hjälpte patienterna att inse omfattningen och allvaret i deras tillstånd. 

Flera patienter insåg inte hur sjuka de varit förrän de läste i sin dagbok och såg 

fotografierna (Åkerman et al., 2013; Engström et al., 2008; Egerod et al., 2011a). 

Fotografierna ökade patientens förståelse för hur svårt sjuk hon/han varit och det bidrog 

till att patienten förberedde sig på ett längre tillfrisknande och rehabilitering (Storli & 

Lind, 2009; Egerod et al., 2011a). Fotografierna var tagna när patienterna var svårt 
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sjuka men de upplevdes inte obehagliga eller otrevliga att se på (Åkerman et al., 2013; 

Egerod & Bagger, 2010; Egerod et al., 2011a). En del patienter ansåg att fotografierna 

bör vara genomtänkta så att de inte skulle må dåligt när de såg dem (Storli & Lind, 

2009). 

 

6.3 Dagbokens betydelse för minnet 
Hallucinationer och drömmar var vanligt förekommande efter att ha vårdats på IVA och 

de flesta patienter hade ett sviktande minne från vårdtiden. Dagboken kunde ge 

patienten klarhet när tvivel uppstått om händelser inträffat eller inte (Egerod & Bagger, 

2010, Engström et al., 2008; Storli & Lind, 2009; Egerod et al., 2011a). Dagboken 

hjälpte patienterna att visualisera sitt uppträdande under vårdtiden genom att läsa 

innehållet och den hjälpte patienten att tydliggöra tidigare vanföreställningar. Några 

patienter tyckte sällan att drömmar och mardrömmar beskrevs i dagboken. De önskade 

att deras drömmar skulle beskrivas i dagboken när de kunde återberätta och skildra 

dessa för vårdarna (Egerod et al., 2011a). 

 

Dagboken hjälpte patienterna att förstå vad som hade hänt under vårdtiden. De hjälpte 

dem att fylla i minnesluckorna de saknade och gjorde att de kunde rekonstruera sin 

historia (Åkerman et al., 2013; Egerod & Bagger, 2010; Engström et al., 2008; Storli & 

Lind, 2009; Knowles & Tarrier, 2009; Egerod et al., 2011a. Dagboken bidrog inte till att 

patienterna återfick minnet (Egerod et al., 2011a). Minnen från vårdtiden kunde vara 

smärtsamma och kaotiska. När patienten läste i sin dagbok visualiserades bilder i 

huvudet som gav ett sammanhang kring en del händelser kopplade till 

omvårdnadshandlingar vilket kunde utgöra en motbild till de smärtsamma och kaotiska 

upplevelser patienterna hade (Engström et al., 2008; Storli & Lind, 2009). Patienterna 

önskade detaljerad information om sitt sjukdomstillstånd och de dagliga aktiviteterna 

under vårdtiden vilket gav förståelse och fyllde i minnesluckor (Åkerman et al., 2013). 

Några patienter hade önskat att vårdarna hade fortsatt skriva i dagboken på 

eftervårdsavdelningen då deras minne sviktade även där (Knowles & Tarrier, 2009). 

 

6.4 Dagboken väcker känslor 

Patienterna som läste sin dagbok kände sig väl omhändertagna och de upplevde att 

vårdarna såg dem som unika personer och inte bara som medicinska fall (Åkerman et 

al., 2013; Storli & Lind, 2009; Knowles & Tarrier, 2009). Dagboken sågs som en gåva 

till patienten och något utöver vad man som patient kan förvänta sig. Denna gåva gjorde 
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att de blev överraskade och kände sig tacksamma. Flera patienter var oroliga för vad 

dagboken skulle innehålla (Storli & Lind, 2009). 

 

Oavsett när patienterna läste dagboken första gången beskrevs det som ett tillfälle med 

starka känslor och reaktioner. De förväntade sig att det skulle bli svårt att läsa dagboken 

(Engström et al., 2008). Det var som att återuppleva ”allt” igen (Engström et al., 2008; 

Egerod et al., 2011a). Att öppna en bok som beskriver patientens kamp för överlevnad 

kunde framkalla starka känslor (Storli & Lind, 2009). Många patienter upplevde känslor 

som rädsla, att vara nära döden, stress och obehag när de läste i dagboken (Åkerman et 

al., 2013). När patienterna började läsa i dagboken var det svårt att fortsätta. De var 

tvungna att lägga undan den och fortsätta senare. Ett sätt att göra det lättare var att börja 

läsa från slutet (Engström et al., 2008). Rädslan minskade och känslorna upplevdes inte 

lika svåra efter att ha läst dagboken flera gånger (Engström et al., 2008; Egerod et al. 

2011a). 

 

Patienterna upplevde att det kändes overkligt och konstigt att läsa dagboken. Det kändes 

som om den handlade om någon annan, nästan som en saga (Åkerman et al., 2013; 

Engström et al., 2008; Storli & Lind, 2009). Patienterna upplevde att patientjournalen 

och dagboken beskrev två olika personer (Egerod et al., 2011a). 

 

Patientens dagbok innehöll information från vårdare, närstående och personliga minnen 

(Åkerman et al., 2013; Storli & Lind, 2009). Textavsnitten och fotografierna i dagboken 

bekräftar ett nära band mellan människor. Den beskrevs av patienterna som en 

”samtalsöppnare” om tiden på IVA och det gav dagboken en speciell mening (Engström 

et al., 2008; Storli & Lind, 2009). 

 

6.5 Dagbokens effekter efter vårdtiden på IVA 
Tidpunkten för när patienten läste sin dagbok första gången varierade. En del läste i den 

redan på sjukhuset medan andra läste i den först lång tid efter utskrivningen. Det rådde 

delade meningar om när dagboken skulle överlämnas (Egerod & Bagger, 2010; 

Engström et al., 2008). Det var viktigt för en del patienter att vårdaren skulle gå igenom 

dagboken med patienten och ta det i patientens takt (Storli & Lind, 2009). Det varierade 

hur mycket patienterna hade läst i sin dagbok (Egerod & Bagger, 2010; Garrouste-

Orgeas et al., 2012). En del patienter lät närstående och även andra personer t.ex. 
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socialarbetare läsa i deras dagbok för att de skulle förstå deras upplevelser och vad de 

gått igenom (Åkerman et al., 2013; Egerod & Bagger, 2010). De kvinnliga patienterna 

var mer angelägna att läsa sin dagbok än de manliga patienterna. Männen försökte i 

större utsträckning undvika samtal om sjukdomar (Egerod et al., 2011a). 

  

Dagboken fungerade som en katalysator vid diskussioner efter hemkomsten (Åkerman 

et al., 2013; Engström et al., 2008: Storli & Lind, 2009; Egerod et al., 2011a). När 

patienten delade med sig av dagboken till närstående utgjorde den ett stöd i 

tillfrisknandet (Åkerman et al., 2013). Dagboken användes som ett underlag för samtal 

eller som informationskälla och kunde öppna för reflektion (Åkerman et al., 2013, 

Engström et al. 2008; Storli & Lind, 2009; Egerod et al., 2011a). En del patienter tyckte 

att dagboken hade för lite information att erbjuda och inte alls fungerade som ett 

hjälpmedel. Den kunde kännas oprofessionell, beskyddande och nedlåtande (Egerod et 

al., 2011a). Någon patient tyckte inte att dagboken hade något terapeutiskt värde utan de 

trodde den skrevs för vårdarnas skull på grund av deras tuffa arbete (Egerod & Bagger, 

2010). 

 

Den största effekten av dagboken märktes hos patienterna ett år efter utskrivning från 

IVA. Patienterna med dagbok hade signifikant lägre grad av symtom relaterade till 

PTSD. Lägre grad av oro, ångest och depression bevisar en positiv effekt på väl 

måendet när patienten får en dagbok från vårdtiden (Knowles & Tarrier, 2009; 

Garrouste-Orgeas et al., 2012). Patienter som läste sin dagbok ett år efter utskrivning 

från IVA kunde klart se vilka framsteg de gjort i tillfrisknandet (Engström et al., 2008). 

 

7 Diskussion 
Diskussionen har delats upp i metoddiskussion och resultatdiskussion för ökad 

läsbarhet. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Metodvalet för föreliggande litteraturöversikt ansågs relevant. Metoden ökade 

författarnas kunskap att söka i databaser, kritiskt granska, skriva och referera på ett 

vetenskapligt sätt. 
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7.1.1 Sökningsförfarande och urval 

Artikelsökningen genomfördes i tre olika databaser för att få en så heltäckande sökning 

som möjligt. Databaserna anses täcka området omvårdnad på ett bra sätt. 

Litteraturöversikten innefattar artiklar mellan åren 2008-2013 vilket anses vara aktuella 

enligt rekommendation av Forsberg och Wengström (2008). Sökorden som användes 

fick anpassas efter respektive databas då de olika databaserna använde olika ämnesord. 

Sökorden som valdes anses vara relevanta för studiens syfte. Sökningarna genomfördes 

likvärdigt i samtliga databaser och kompletterades med fritextsökningar i samtliga 

databaser för att sökningen skulle bli mer omfattande. Det finns en risk att artiklar som 

skulle varit med i studien inte inkluderats på grund av att artikelsökningen ej varit 

tillräckligt omfattande då författarna är noviser inom detta kunskapsområde. Ämnesord 

i kombination med sökord gjorde att sökningarna begränsades och fick en mer hanterbar 

omfattning. Resultatet bedöms vara trovärdigt eftersom samma studier anträffades under 

sökningsförfarandet i olika databaser och med olika sökord. Författarna i föreliggande 

studie fann inga fler artiklar vid genomgång av relevanta artiklars referenslistor. 

Sökningarna kompletterades med sökning med hjälp av sökorden, diaries och diar*. 

Detta innebar att vi fann tre artiklar som vi ej fick träff på när vi använde ämnesorden 

kopplade till respektive databas. Att abstrakt skulle finnas tillgängligt vid sökningen kan 

utgöra en risk för att intressant litteratur kan förbises, dock ansågs det viktigt att 

använda denna begränsning för att kunna sortera ut relevanta artiklar vid sökningen. 

Även en pilotstudie inkluderades i studien då den bedömdes ha högt bevisvärde och 

innefattade ett stort urval. En avgränsning i studiens artikelsökning var att artiklarna 

skulle vara vetenskapligt granskade för att säkerställa god kvalitet. Författarna som 

granskade artiklarna behärskade språket på de inkluderade artiklarna vilket gjorde att 

risken för feltolkning minskade. Sju artiklar inkluderades och de representerar en 

geografisk spridning inom Europa från länderna Sverige, Danmark, Norge, Frankrike 

och Storbritannien. Denna geografiska spridning hade sannolikt ej kunnat genomföras 

med en empirisk studie. Studiens resultat anses vara överförbart då samtliga länders 

sjukvård är likvärdig med den svenska sjukvården. Samtliga inkluderade artiklar i 

föreliggande studie har genomgått en kvalitetsgranskning via en modifierad 

bedömningsmall som var anpassad efter metodvalet. Modifieringen av 

bedömningsmallarna bedömdes ej påverka kvalitetsgranskningen eftersom frågan om 

lungcancerdiagnos ej var relevant för studien. För att erhålla god kvalitet exkluderades 

artiklar med lågt bevisvärde efter kvalitetsgranskningen. Willman et al. (2006) menar att 

det är en styrka att två författare till en början enskilt kvalitetsgranskar artiklar som 
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sedan gemensamt summeras. Författarna har enskilt och gemensamt kvalitetsgranskat 

samtliga artiklar och konsensus rådde vid bedömningen.  

 

7.1.2 Analys 

Analysprocessen var inspirerad av Friberg (2006) och inleddes med att textavsnitt i 

artiklarna markerades enskilt av båda författarna för att senare gemensamt grupperas. 

Därefter identifierades likheter och skillnader gemensamt och detta mynnade ut i fem 

rubriker. Denna arbetsprocess med både enskilda och gemensamma segment bidrog till 

diskussioner och således en väl genomarbetad analys vilket ökar resultatets pålitlighet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Diskussionerna anses ha tillfört arbetet en extra 

dimension. Analysmetoden ansågs passa väl för att genomarbeta textmaterialet på ett 

enkelt och tydligt sätt. I flertalet textavsnitt kunde likheter identifieras vilket bidrog till 

att mönster framkom och rubriker bildades med lätthet. De kvantitativa artiklarna som 

inkluderades i föreliggande studie använde inte samma metod därför var det ej möjligt 

att utföra en metaanalys. Olika metoder var representerade även i de kvalitativa 

artiklarna vilket medförde att metasyntes ej blev aktuellt att genomföra.  

  

7.1.3 Förförståelse 

Forskaren har en förförståelse som används för att tolka data och det är viktigt att 

läsaren har kännedom om detta. Forskarens erfarenheter, kunskap och förutfattade 

meningar bör läggas åt sidan så att resultatet blir beskrivet så rättvisande och korrekt 

som möjligt (Forsberg & Wengström, 2008). Båda författarna har arbetat en längre tid 

på en intensivvårdsavdelning och använt dagboken i omvårdnadsarbetet. Båda har 

positiva erfarenheter av dagboken och vilken effekt den kan ha för patienten. Det kan 

därför finnas en risk att resultatet vinklats på ett positivt sätt. Om någon uttryckt en 

förutfattad tolkning av textinnehållet bör detta ha uppmärksammats av medparten och 

bör på det sättet undvikits. Tolkningen av texterna i artiklarna har gjorts genom att 

textinnehåll med anknytning till föreliggande studies syfte har markerats och 

analyserats. Således har både positiva och negativa betydelser redovisats vilket får anses 

vara en styrka i föreliggande studie. Ett annorlunda resultat skulle kunna ha 

framkommit om någon annan gjort analysen. 

 

7.1.4 Forskningsetiskt övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström, (2008) ska samtliga artiklar som svarar mot syftet 

inkluderas och redovisas i sin helhet. I föreliggande studie har allt relevant resultat 
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rapporterats av författarna och inget har utelämnats. Samtliga artiklar har genomgått en 

etisk granskning eller föregåtts av ett etiskt resonemang. I bedömningsmallarna ingick 

frågeställning om etiska aspekter vilket säkerställde att detta kontrollerades. Resultatet 

som presenteras som rubriker går in i varandra och avsnitten/rubrikerna är inte tydligt 

avgränsade utan resultatet måste ses i sin helhet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva dagbokens betydelse för patienter som 

vårdats på IVA. Intensivvårdssjuksköterskor har uppmärksammat att dagboken bör 

lyftas fram som ett viktigt och prioriterat omvårdnadshjälpmedel då den kan ha 

betydelse för patientens återhämtning. Författarna har valt att lyfta fram och diskutera 

tre huvudområden som framkommit i resultatet. 

 

7.2.1 Dagbokens textinnehåll 

Resultatet i föreliggande studie visar att patienterna anser att det är viktigt att dagboken 

är innehållsrik och inte saknar väsentliga delar. Det styrks i studien av Jones et al. 

(2010) att många patienter upplevde att textinnehållet i dagboken var det som hjälpte 

mest i bearbetningen efter vårdtiden. Resultatet visar vidare att det är viktigt att hela 

vårdtiden beskrivs vilket stöds av en studie av Engström, Nyström, Sundelin och 

Rattary (2013). Där framkom det att patienterna tyckte det var viktigt att dagboken 

beskrev hela patientens vårdtid så att de kunde se förändringar som inträffade. 

Patienterna i resultatet beskrev tydligt att de saknade anteckningar från läkarna och 

därför gick miste om väsentliga delar. Där anser författarna att det skulle bli orimligt för 

läkarna att få tiden att räcka till för att skriva i dagboken. Vi som vårdare kan vara 

noggranna att benämna läkarna i dagboken och belysa deras betydelse i vården av 

patienten. På så sätt ökar detaljrikedomen i dagboken och den kommer att upplevas mer 

komplett. 

Patientjournalen visade sig i en studie av Egerod och Christensen (2010) inte vara 

tillräcklig för att kunna tillgodose patientens behov på ett psykiskt, emotionellt och 

existentiellt plan. En del information i patientjournalen kunde upplevas besvärande och 

den var först och främst ett kommunikationsredskap mellan sjukvårdspersonal. 

Patienterna upplevde att dagboken var mer sammanhållen, personlig och stödjande 

(ibid). Resultatet i föreliggande studie beskriver att en del av patienterna tyckte att 

dagboken och patientjournalen beskrev två olika personer där författarna har förståelse 

för den uppfattningen. Vi upplever dagboken som mer personlig och beskrivande om 
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patientens upplevelser och vardag på ett annat sätt än patientjournalen. Patientjournalen 

är mer medicinskt inriktad och fokuserar mer på det medicinska tillståndet. För att 

kunna ge patienten stöd och lindra lidandet ger dagboken patienten bättre 

förutsättningar för att få ett sammanhang från sin vårdtid på IVA än vad 

patientjournalen kan erbjuda. Detta anser författarna påvisa dagbokens betydelse och att 

den är ett mer komplett hjälpmedel för patienten efter vårdtiden på IVA än 

patientjournalen som i många fall upplevs ofullständig. Författarna upplever att 

dagboken ibland prioriteras bort då vårdpersonalen inte inser dagbokens värde för 

patienten. Dagboken ökar patientens sjukdomsinsikt och fyller i minnesluckor och det 

är därför betydelsefullt att den är komplett. Dagboken förbättrar den allmänna hälsan 

och livskraften och ökar det psykiska väl måendet enligt Bäckman, Orwelius, 

Fredrikson & Walther, 2010. 

 

7.2.2 Dagbokens betydelse för minnet 

Resultatet visar att patienterna önskade att deras hallucinationer och drömmar beskrevs i 

större utsträckning i dagboken. Dagboken med bifogade fotografier var värdefull för 

patienterna som vårdats på IVA för att kunna rekognosera ”förlorad tid” (Engström & 

Söderberg, 2010). Författarna menar att en orsak till att drömmar och mardrömmar inte 

alltid beskrivs i dagboken är för att vårdarna tror att de skonar patienten från lidande. Då 

dessa minnen inte sällan handlar om ”underliga” händelser blir det svårt att beskriva 

dessa på ett korrekt sätt i dagboken och det kan då finnas risk att patienten kränks. Om 

detta önskemål tillgodoses skulle det kunna ge patienten bättre förutsättningar att 

bearbeta sina vanföreställningar från vårdtiden. Det skulle i förlängningen kunna bidra 

till att patientens psykiska välbefinnande förbättras. I en studie av Jones, Griffiths, 

Humphris och Skirrow (2001) visar att relativt obehagliga händelser som upplevs klart 

och tydligt ger ett visst skydd mot ångest och senare utveckling av PTSD. Det framkom 

att patienter som inte hade några tydliga minnen av vårdtiden men som hade 

vanföreställningar vid utskrivningen hade ökad risk att drabbas av PTSD relaterade 

symtom som ångest och depression. (ibid). Författarna menar att detta är ett intressant 

fynd med tanke på att de flesta patienter som vårdas på IVA får läkemedel som påverkar 

både minnesfunktion och perceptionsförmåga. Det skulle innebära att patienterna inte i 

lika hög grad skulle sederas och/eller smärtstillas för att det minskar deras förmåga att 

uppleva och minnas händelser på ett tydligt sätt. Frågan är om man som vårdare skulle 

tillåta sig att behandla och bemöta patienter på ett sådant sätt. Det finns flera aspekter att 

ta hänsyn till och författarna nämner inte alla. Patienter som är nedsövda bör ha en 
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välinställd sederingsnivå så att de inte får för mycket eller för lite sedering. För lite 

sedering kan leda till en ökad stress hos patienten och därmed ökad morbiditet. För 

mycket sedering kan leda till betydande amnesi vilket kan resultera i försämrat psykiskt 

status hos patienten efter vårdtiden på IVA. Det kan vara svårt att uppnå en god 

sederingsnivå och alla typer av sedering ger en viss amnesi (Larsson & Rubertsson, 

2005). Allt lidande kan inte elimineras, så som minnesluckor efter intensivvård men 

som vårdare bör vi göra allt för att lindra lidandet (Eriksson, 1994). Dagboken kan 

hjälpa till att lindra det lidande hos patienten som kan kvarstå efter vårdtiden på IVA 

genom att förtydliga händelser, ge ett sammanhang och att patienten kan skapa en bild 

av sitt beteende under vårdtiden.  

 

7.2.3 Dagbokens effekter efter vårdtiden på IVA 

Resultatet visar att patienter med dagbok hade signifikant lägre grad av symtom 

relaterade till PTSD. Det framkom också att dagboken har en positiv effekt på den 

psykiska hälsan då den kan bidra till att patienten i lägre grad drabbas av oro, ångest och 

depression. Enligt Samuelsson et al. (2007) är mardrömmar och extremt påfrestande 

händelser som t.ex. lufthunger och törst i samband med vårdtiden riskfaktorer för att 

utveckla symtom på PTSD. De fastställer i sin studie att kvinnor har ökad risk att 

drabbas av PTSD. Kvinnor konstateras även i en studie av Schandl, Bottai, Hellgren, 

Sundin & Sackey (2012) ha lättare att drabbas av psykologiska problem som PTSD än 

män. I en studie av Wallen, Chaboyer, Thalib och Creedy (2008) fanns det däremot 

ingen skillnad mellan könen när det gällde utvecklingen av PTSD. De fann i stället att 

patienter under 65 år löpte större risk att utveckla symtom på PTSD än de som var äldre. 

Resultatet i föreliggande studie visar att kvinnor är mer angelägna än män att läsa sin 

dagbok vilket författarna anser är positivt eftersom kvinnor antags vara en riskgrupp för 

att drabbas av PTSD. 

  

Schandl har i sin avhandling kommit fram till att det är viktigt att sjukvården screenar 

patienter som skrivs in på IVA för att kunna identifiera riskpatienter som kan behöva 

extra stöd efter sin vårdtid på IVA. Det kan innebära att antalet patienter som utvecklar 

fysiska och psykiska problem efter utskrivning kommer att minska (Schandl, 2013). 

Patienterna bekräftar att de genom uppföljning efter vårdtiden blivit hjälpta genom 

information, stöd och omtanke. Uppföljningen hade hjälpt dem att pussla ihop tiden på 

IVA och bearbeta sina upplevelser. I uppföljningen ingår dagboken som ett hjälpmedel 

för att tydliggöra patientens vårdtid från IVA (Samuelsson & Corrigan, 2009). 
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Resultatet i föreliggande studie visar att patienterna drabbades av starka känslor och 

reaktioner första gången de läste i dagboken. Tidpunkten för överlämnandet av 

dagboken är enligt författarna en sak som borde diskuteras för det finns inte några 

generella riktlinjer att följa. Eftersom det skapar sådana känslor och reaktioner hos 

patienten borde överlämnandet av dagboken ske i samband med ett uppföljningssamtal 

där det finns professionell personal som kan stödja och hjälpa patienten. Annars finns 

det risk för att vi lämnar en patient som mår psykiskt sämre med en dagbok som var 

tänkt som en hjälp i patientens bearbetning av sina upplevelser från vårdtiden. Eriksson 

(1994) menar att det lidande som patienten drabbats av inte tar slut vid utskrivningen 

utan fortsätter otvivelaktigt lång tid efter, kanske både fysiskt och psykiskt. Vidare 

menar hon att en lidande människa behöver en bekräftelse och en tillåtelse att vara 

lidande. Detta kan man som medmänniska ge till en annan lidande människa. Den 

lidande människan har ett behov av att till slut ”lida ut” och försonas med sitt lidande 

vilket kan innebära att lidandet växlar eller tar sin ända när människan försonas med sin 

livssituation (ibid). Ett sätt för IVA-patienten att försonas med sitt lidande kan vara att 

bearbeta sina upplevelser genom att ta del av dagboken.  

 

8 Klinisk implikation 
Studien har påvisat områden som t.ex. vad patienterna önskar att dagboken innehåller, 

där man kan göra förbättringar med små medel men som har stor betydelse för patienten 

och i förlängningen påverkar deras återhämtning på ett positivt sätt. Resultatet av 

föreliggande litteraturöversikt har inneburit att ett kunskapsmaterial utformats för 

kvalitetsförbättring gällande dagboken på IVA i Karlskrona. Studien skulle kunna 

användas som ett underlag för vidare kunskapsutveckling för vårdare inom 

intensivvården även på andra orter och detta kan förhoppningsvis leda till gagn för 

patienterna.  

 

9 Förslag på vidare forskning 
Resultatet visar att patienter som vårdats på IVA även önskade att dagboken fortsatte 

skrivas på eftervårdsavdelningen. Patienterna som vårdats på IVA har ofta en längre 

vårdtid på eftervårdsavdelning. Därför vore det intressant att genomföra en studie där 

dagboken fortsatte användas även på eftervårdsavdelning för att se om det kunde hjälpa 

patienten ytterligare i sin bearbetning. 
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10 Slutsats 
Litteraturöversikten visade att dagboken kunde hjälpa till att fylla i minnesluckor och på 

så sätt ge patienten en förståelse och att se ett sammanhang i det som hänt under 

vårdtiden på IVA. Dagboken bör därför ses som en viktig omvårdnadsåtgärd som 

tillsammans med ett väl utarbetat uppföljningsprogram kan vara till stor hjälp för 

patienten. Författarna upplever dock att det saknas generella riktlinjer för hur och vad 

som skrivs i dagboken. Resultatet visade även att patienter kunde uppleva starka känslor 

som rädsla och obehag när de läste dagboken, vilket understryker vikten av att det finns 

ett utarbetat uppföljningsprogram som belyser frågor som: När ska dagboken lämnas 

över? Hur ska ett uppföljningssamtal vara utformat? Hur kan vi stödja patienten som 

mår dåligt?  
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Total poäng: 

%: 

Grad: 

Grad 1: 80-100%  

Grad 2: 70-79% 

Grad 3: 60-69%  

Titel: 

Författare: 
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I 

Bilaga C Kvalitetsbedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003) 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 3/3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(reperterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/ Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning              

(redovisning, tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (Max 47p)  P P P  

Total poäng: 

%: 

Grad: 

Grad 1: 80-100%  

Grad 2: 70-79% 

Grad 3: 60-69%  

Titel: 

Författare: 
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 I 

Bilaga D Artikelmatris 

Artikel 

nr 

Författare, 

Land, År 

Titel, Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Åkerman, E., 

Ersson, A., 

Fridlund, B., 

& Samuelsson, 

K. 

 

Sverige, 2012 

Preferred 

content and 

usefulness of a 

photodiary as 

described by 

ICU-patients- A 

mixed method 

analysis. 

 

Australian 

Critical Care. 

Identifiera innehållet och 

användbarheten med en 

IVA-dagbok utifrån 

intensivvårdspatientens 

behov. 

En deskriptiv, explorativ 

kohort studie med ett 

mixat tillvägagångssätt 

med både frågeformulär 

och intervju, sex 

månader efter 

utskrivning från IVA.  

115 patienter deltog i 

frågeformuläret och 15 

patienter intervjuades. 

 

Medelålder 61 år. 

Dagboken behöver innehålla 

detaljerad information om den 

medicinska vården och dagliga 

händelser för att få ett 

sammanhang över vårdtiden. 

Innehållet behöver skrivas i 

kronologisk ordning för att 

kunna följa processen där foton 

är en viktig del. 89 % av 

patienterna som hade läst sin 

dagbok ansåg att innehållet i 

dagboken svarade mot deras 

förväntningar. Dagboken gav en 

förståelse (91 %) om vad som 

hade hänt under vårdtiden på 

IVA och hjälpte dem att fylla i 

minnesluckor. 69 % av 

patienterna tyckte inte det var 

otäckt att titta på fotografierna i 

dagboken. 

Hög 
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 II 

Artikel 

nr 

Författare, 

Land, År 

Titel, Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

2 Egerod, I., 

& Bagge, C. 

 

Danmark, 

2010 

Patients´ 

experiences of 

intensive care 

diaries-A focus 

group study. 

 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing. 

Beskriva 

patienters 

upplevelser och 

uppfattning av 

att erhålla en 

IVA-dagbok. 

Kvalitativ metod med en 

semistrukturerad 

intervjuguide. Fokusgrupp 

studie med fyra tidigare 

intensivvårdspatienter. 

 

Ålder 56-73 år. 

Informanterna var överens om att dagboken 

gav dem en helhetsbild av vårdtillfället och 

att den inte nödvändigtvis gjorde att 

minnena återkom. Dagboken fungerade 

som en viktig pusselbit i tillfrisknandet. 

Dagboken var bevis på att saker verkligen 

hänt när patienten tvivlade. Drömmar och 

mardrömmar beskrevs sällan i dagboken 

vilket patienterna saknade. Fotografierna 

var en viktig del i dagboken. Patienterna 

saknade anteckningar av och om doktorerna 

vilket gjorde dagboken ofullständig. 

Patienterna var inte överens om när 

dagboken skulle överlämnas. 

Förbättringsförslagen innebar att närstående 

skulle skriva mer i dagboken, mer 

beskrivningar av drömmar och patientens 

beteende i dagboken. 

Medel 
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 III 

Artikel 

nr 

Författare, 

Land, År 

Titel, 

Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3 Engström, 

Å., Grip, K., 

& Hamrén, 

M. 

 

Sverige, 

2008 

Experiences of 

intensive care 

unit diaries: 

´Touching a 

tender wound´. 

 

Nursing in 

critical care. 

Beskriva patienters 

upplevelser av en personlig 

dagbok som skrevs när de var 

svårt sjuka och vårdades på 

en intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ metod där 

9 st. patienter 

intervjuades och 

resultatet 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Ålder 29-65 år. 

Ur resultatet framkom fyra kategorier: 

att vara rädd och djupt berörd, 

uppskatta närståendes 

dagboksanteckningar, känsla av 

overklighet och att få ett sammanhang. 

Resultatet visar att patienterna blev 

djupt berörda när de läste dagboken 

första gången. Att få det bekräftat 

genom dagboken att närstående varit 

och hälsat på var värdefullt för 

patienterna. Närståendes texter i 

dagboken var de mest betydelsefulla. 

Innehållet i dagboken upplevdes 

overkligt, som om det handlade om 

någon annan. Patienterna hade 

svårigheter att skilja verklighet från 

drömmar och dagboken hjälpte dem 

förstå vad de gått igenom. 

Informanterna uppskattade detaljerad 

information som kontinuerligt var 

skriven i dagboken. Fotografierna som 

inkluderades i dagboken var 

uppskattade.  

Hög 
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 IV 

Artikel 

nr 

 

Författare, 

Land, År 

Titel, Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4 Storli, S., & 

Lind, R. 

 

Norge, 

2008 

The meaning of 

follow-up in 

intensive care: 

patients´ 

perspective. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring-

Sciences. 

Att utforska 

meningen/effekten av 

patientens upplevelser av att 

medverka i ett 

uppföljningsprogram som 

innehåller IVA - dagboken, 

uppföljningssamtal och 

återbesök på Intensiven. 

Kvalitativ metod med 

hermeneutisk-

fenomenologiskt 

förhållningssätt där 10 

st. patienter 

djupintervjuades vid 6 

mån och vid 18 mån 

efter vårdtiden på IVA. 

 

Ålder 24-82 år. 

Patienterna söker efter mening för att 

förstå sina upplevelser och minnen. 

Patienterna inser att dagboken med 

text och foto är viktig för att 

reflektera över upplevelserna de har 

med sig efter utskrivning från IVA. 

Fotografier i dagboken är särskilt 

viktiga och bekräftar närvaron av 

närstående. 

Beskrivningar av miljön och 

tekniskapparatur runt 

intensivvårdspatienten tillsammans 

är dokumentation som patienterna 

inte vill vara utan i dagboken. Starka 

känslor kommer fram när man 

öppnar dagboken och läser om sin 

kamp för överlevnad. Dagboken kan 

ej förmedla upplevelsen av 

synintryck, ljud, lukter eller känslor. 

Uppföljningssamtalet ger möjlighet 

att tillgodose patientens önskemål att 

få prata om sina upplevelser. 

Hög 
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 V 

Artikel 

nr 

Författare, 

Land, År 

Titel, Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 Knowles, R., 

& Tarrier, N. 

 

Storbritannien, 

2009 

Evaluation of 

the effect of 

prospective 

patient diaries 

on emotional 

well-being in 

intensive care 

unit survivors: A 

randomized 

controlled trial*. 

 

Critical Care 

Medicine. 

Utvärdera effekten av en 

prospektiv 

intensivvårdsdagbok. 

Hypotesen var att 

patienterna med dagbok 

skulle drabbas av lägre 

grad av affektiva symtom. 

Pragmatisk randomiserad 

kontroll - studie för att 

jämföra effekten på det 

psykiska välbefinnandet 

när patienten hade 

tillgång till en dagbok. 

Patienten fick även 

feedback - samtal med en 

sjuksköterska. 

 

36 patienter 

inkluderades. 

Åldersintervall ej angivet 

men inklusionskriterier 

visar  

mellan 18-85 år. 

Resultatet visar att nästan hälften 

av patienterna som intervjuades 

hade sannolikhet att drabbas av 

symtom som ångest och 

depression. I dagboksgruppen 

hade symtomen på ångest och 

depression signifikant minskat 

mellan de två mätperioderna (1 

mån och 1 år). Det indikerar att 

dagboken har positiv effekt på det 

psykiska väl måendet. 

Informanterna hade positiv 

feedback att ge dagboken. De 

önskade att vårdarna skulle 

fortsatt skriva på 

eftervårdsavdelningen för att 

minnet sviktade även där. En mer 

detaljerad dagbok skulle öka 

kvalitén på innehållet. Dagboken 

gjorde att patienterna kände sig 

väl omhändertagna. 

Hög 
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 VI 

Artikel 

nr 

Författare, Land, 

År 

Titel, Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

6 Egerod, I., 

Christensen, D, 

Nielsen-Schwartz, 

K., & Ågård, A-S. 

 

Danmark, 2011 

Constructing the 

illness narrative: 

A grounded 

theory exploring 

patients´ and 

relatives´ use of 

intensive care 

diaries. 

 

Critical Care 

Medicine. 

Undersöka hur 

patienter och 

närstående använder 

dagboken i sin 

kontext i samband 

med sjukdomstiden. 

Grounded theory. 

Multicentrerade, 

semistrukturerade intervjuer 

med 19 st. patienter och 13 st. 

närstående. 

 

Ålder 18-76 år. 

Dagboken är en tillgång för 

patienten och närstående för att 

konstruera sin 

sjukdomsberättelse. Dagboken 

är en inkomplett källa av 

information och den används 

som förevändning för samtal. 

Dagboken hjälpte patienterna att 

fylla i minnesluckor. Patienterna 

fick förståelse för hur sjuka de 

varit genom att läsa dagboken 

och se på fotografierna. 

Dagboken representerar en 

pusselbit av patientens liv, en 

viktig bit som avslöjar vad 

patienten gått miste om. 

Hög 

7 Garrouste-Oregas, 

M., Coquet, I., 

Périer, A., Timsit, J-

F., Pochard, F., 

Lancrin, F., 

Philippart, F., Vesin, 

A., Bruel, C., Blel, 

Y., Angeli, S., 

Cousin, N., Carlet, 

J., & Misset, B.  

Frankrike, 2012 

Impact of an 

intensive care unit 

diary on 

psychological 

distress in 

patients and 

relatives* 

 

Critical Care 

Medicine 

Bedöma effekten av 

en IVA-dagbok 

författad av anhöriga 

och IVA-personal 

gällande det psykiska 

väl måendet för 

patienter och 

anhöriga, 3 mån och 

12 mån efter 

utskrivning från 

IVA. 

Kvantitativ ansats. Prospektiv 

studie utförd på ett sjukhus 

med interventionsperiod och 

två kontrollperioder. 

148 patienter inkluderades. I 

kontroll grupp 1 var 

medelåldern 67,5 år, I 

interventionsgruppen var 

medelåldern 65,4 år och i 

kontrollgrupp 2 var 

medelåldern 61,8 år. 

Dagboken medförde att PTSD 

symtom minskade signifikant 

för både patient och närstående 

12 månader efter utskrivning 

från IVA. Symtomen på PTSD 

minskade signifikant under 

interventionsperioden. 

Undvikande beteende visade sig 

minska mest. 

Hög 

 


