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SAMMANFATTNING 
 

Syfte: Denna studie syftade till att undersöka hur patienter som vårdats på 

intensivvårdsavdelning och där erhållit patientdagbok har använt denna efter 

utskrivning samt om dagboken varit till nytta för dem i bearbetningen av upplevelser 

från vårdtiden. Studien syftade även till att undersöka om dessa patienter upplevde ett 

behov av att få diskutera vårdtid och dagbok med en sjuksköterska. 

Metod: Studien genomfördes som intervjustudie med explorativ design. Sex 

respondenter deltog i studien och personliga intervjuer, som spelades in, genomfördes 

med respondenterna. Det inspelade materialet transkriberades och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå.  

Resultat: Studien visar att respondenter har haft användning av sina dagböcker för att 

bilda sig en uppfattning av vad de varit med om under intensivvårdvårdstiden. 

Respondenterna upplevde ett behov av att samtala om vårdtiden men detta behov 

kunde fyllas av anhöriga i flera fall.  

Slutsats: Respondenter i denna studie har använt sina patientdagböcker i 

bearbetningen av sin vårdtid. Utöver detta visar studien att respondenterna uttrycker 

ett behov av att tala om sin vårdtid. Studien visar även att vidare forskning i ämnet är 

nödvändigt. 

 
Nyckelord: Intensivvårdsavdelning, patientdagbok, uppföljning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

ABSTRACT 
 

Aims: The aim of this study was to describe how patients that received a patient diary 

after their stay at an intensive care unit (ICU) had used the diary and if they found it 

useful for dealing with their stay in the ICU. The study also aimed to investigate if the 

patients felt a need for discussing their stay in the ICU and the diary with a registered 

nurse. 

Method: The study was performed as an interview study with explorative design. Six 

informants participated in the study. Recorded personal interviews were held with the 

informants. The recorded material was transcribed and analysed using qualitative 

content analysis on a manifest level. 

Results: This study shows that informants have used their diaries to establish a 

conception of what they have experienced during their stay in the ICU. The 

informants felt a need to discuss their stay in the ICU though this need could be filled 

by relatives. 

Conclusion: Informants have used their diaries for dealing with their ICU admission. 

The study also shows that the informants express a need for discussing ther stay in the 

ICU. The study shows that further research is needed. 

 
Keywords: Intensive care unit, patient diary, follow-up 
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BAKGRUND 

Teoretisk bakgrund 

Att vårdas på intensivvårdsavdelning innebär att patienten utsätts för många 

störningar i form av ljud och ljus från utrustning, olika vårdåtgärder utförda av 

personal samt övrig aktivitet på den sal patienten vårdas (Meriläinen, Kyngäs & Ala-

Kokko, 2010). En studie av Meriläinen och medarbetare (2010) visar att patienter på 

intensivvårdsavdelning har kontakt, direkt eller indirekt, med andra människor mellan 

41 och 165 gånger per dygn. Utöver detta besväras patienterna ofta av medicinsk 

materiel de har kopplade till kroppen på något vis såsom svalgtuber, sonder, katetrar 

och liknande. Även andra upplevelser som törst, smärta och oförmåga till att ha 

kontroll över sin situation bidrar till att patienter blir stressade i intensivvårdsmiljön 

(Hweidi, 2007). Dessa störningar och upplevelser kan leda till att patienten drabbas av 

sömnbrist och en rubbad dygnsrytm (Meriläinen et al., 2010). Störd dygnsrytm och 

sömnbrist i kombination med de sederande läkemedel som intensivvårdspatienter ofta 

behandlas med är en vanlig orsak till delirium och hallucinationer (Jones, Griffiths, 

Humphris & Skirrow, 2001). Rattray och medarbetare (2010) ser i sin studie ett 

samband mellan att patienter har obehagliga minnen kopplade till hallucinationer 

samt vanföreställningar under intensivvårdstiden och hur deras psykiska och 

emotionella hälsa ser ut efter utskrivning från sjukhuset. Detta stöds i en studie av 

Adamson och medarbetare (2004) där patienter beskriver att de haft mardrömmar och 

vanföreställningar under vårdtiden och att dessa patienter även efter utskrivning från 

intensivvårdsavdelningen hade besvär av mardrömmar som de härledde till sin 

vårdtid. En studie av Ringdal och medarbetare (2009) visar att patienter med 

vanföreställningar under vårdtiden uppvisade en högre förekomst av depression- och 

ångestproblematik efter utskrivning. De visade även att bland patienter som inte talat 

med någon om sin intensivvårdstid fanns signifikant fler symtom på depression än 

hos patienter som hade diskuterat sin vårdtid med någon (Ringdal et al., 2009). 

Myhren och medarbetare (2010) har visat att en av fyra patienter som intensivvårdats 

uppvisar symtom på posttraumatiskt stressyndrom ett år efter utskrivning oberoende 

av om de intensivvårdats på grund av trauma, medicinska eller kirurgiska orsaker. De 

fann i sin studie även att olika demografiska orsaker som låg utbildningsnivå samt 

pessimism hos patienten var starka predisponerande faktorer för att utveckla 
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posttraumatiskt stressyndrom efter intensivvårdsvistelsen. Många av de patienter som 

vårdats på intensivvårdsavdelningar uppger att de inte kommer ihåg något alls eller 

endast har fragmentariska minnen av den tidiga intensivvårdstiden samt tiden på 

sjukhuset innan de skrevs in på intensivvårdsavdelningen (Granja et al., 2008; 

Strahan, Mccormick, Uprichard, Nixon & Gavin, 2003). Det finns även ett samband 

som visar på att patienter med minnesförlust från den tidiga intensivvårdstiden lättare 

utvecklar posttraumatiskt stressyndrom (Granja et al., 2008). Det som utmärker 

intensivvårdspatienter som drabbas av posttraumatiskt stressyndrom är att syndromet 

många gånger orsakas av hallucinationer och overklighetsupplevelser än av faktiska 

traumatiska upplevelser. Den psykiska påfrestningen som utlöser symtomen kan 

orsakas av att patienten under sedering missuppfattar vad personalen gör (Jones et al., 

2007). 

Patientdagbok  

Patientdagbok på intensivvårdsavdelning är en dagbok som förs för svårt sjuka 

patienter. Dagboken upprättas och fylls i av sjukvårdspersonalen samt ibland även av 

patientens anhöriga. I dagboken skrivs dagliga sammanfattningar av patientens status 

och vad som gjorts med patienten under dagen (Bäckman & Walther, 2001; Roulin, 

Hurst & Spirig, 2007). Syftet med patientdagbok är att underlätta för patienten att 

förstå vad som hänt under vårdtiden och hur sjuk denne har varit (Knowles & Tarrier, 

2009). Enligt en studie av Egerod och Bagger (2010) är patientdagboken inte till hjälp 

för att ersätta minnesluckor men ger patienter en möjlighet att få en mer fullständig 

bild av vad som hänt under den del av vårdtiden de saknar minnen från. 

Patientdagboken ger, om den fungerar som den ska, en sammanhängande och 

personlig bild av intensivvårdstiden i kontrast till patientens journal som ger en 

fragmenterad, teknisk och opersonlig beskrivning av vårdförloppet (Egerod & 

Christensen, 2010).  

 

Bäckman och Walther (2001) påtalar att anteckningar i patientdagboken ska skrivas 

på vardagligt språk och att dagboken ska inledas med en sammanfattning till varför 

patienten blivit inskriven på intensivvårdsavdelningen. Alla anteckningar ska dateras 

och signeras. De foton som tas ska sättas in i dagboken med förklarande text. En 

studie av Åkerman och medarbetare (2010) som innefattar samtliga svenska 

intensivvårdsavdelningar som använder patientdagböcker visar att två tredjedelar av 
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dessa tar bilder på patienterna och sätter in i dagboken. Detta trots att lite är känt om 

hur patienter reagerar på att se sig själv på bild från intensivvårdstiden (Egerod, 

Schwartz-Nielsen, Hansen & Laerkner, 2007). En fokusgruppsstudie av Egerod och 

Bagger (2010) visar att patienter själva upplever bilder som en viktig del av innehållet 

i patientdagboken. Det är dock påvisat att vissa patienter kan uppleva det som 

uppslitande första gången de läser dagboken och ser bilder på sig själva från 

intensivvårdstiden (Robson, 2008). Bäckman och Walther (2001) visar att de flesta 

patienter som erhåller patientdagbok läser dem vid upprepade tillfällen. Anteckningar 

förda av anhöriga i patientdagböckerna är något som ofta uppskattas av patienterna, 

men de kan även upplevas som påfrestande (Robson, 2008). 

 

Patientdagböcker har förekommit på intensivvårdsavdelningar i de nordiska länderna, 

däribland Sverige, sedan 1984 (Egerod et al., 2007). I Sverige har patientdagböckerna 

använts som ett hjälpmedel i behandlingen av patienter som drabbats av 

posttraumatiskt stressyndrom efter sin intensivvårdsvistelse (Egerod & Christensen, 

2009). Att användandet av patientdagböcker är vanligt förekommande på svenska 

intensivvårdsavdelningar kan förklaras med att det finns en tro på att dessa är till hjälp 

för patienten. Detta trots att det finns relativt sparsamt med vetenskaplig evidens för 

nyttan med patientdagböckerna (Åkerman et al., 2010). Den vanligaste orsaken till att 

intensivvårdsavdelningar implementerar användandet av patientdagböcker är 

personalens kommunikation med andra intensivvårdsavdelningar som redan arbetar 

med sådana (Åkerman et al., 2010). Att detta är den vanligaste orsaken stöds av 

Egerod och medarbetare (2007) som i sin studie visar att även de flesta danska 

intensivvårdsavdelningar som använder patientdagböcker började med dessa efter att 

ha kommunicerat med andra avdelningar och sjukhus. Patientdagböcker kan även 

vara ett verktyg för intensivvårdsavdelningar för att förändra sina rutiner i syfte att 

utveckla och förbättra vården (Åkerman et al., 2010). 

 

På centralintensivvårdsavdelningen (CIVA) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

(AS) initierades patientdagböcker efter att personal på avdelningen konfererat med 

andra intensivvårdsavdelningar där patientdagböcker redan var i bruk. Detta enligt 

uppgift från personal på CIVA. (H. Ronnestål, intensivvårdssjuksköterska, CIVA, 

18:e april, 2011). Avdelningens första patientdagbok delades ut i augusti 2009. Vid 
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CIVA är målet att patientdagbok upprättas för patienter med förväntad vårdtid på mer 

än två dygn enligt avdelningens rutiner (se bilaga 1). Enligt denna rutin ska innehållet 

i dagboken spegla patientens vardag på CIVA och både personal och anhöriga får 

skriva i dagboken. Rutinen påtalar att fotografier kan vara bra som komplement för att 

förtydliga innehållet. Det finns inga skrivna instruktioner om vad som ska inkluderas i 

bilden. 

Uppföljning 

Jones och medarbetare (2001) visar att det finns ett behov av tidig uppföljning av 

patienter som har intensivvårdats för att så tidigt som möjligt kunna initiera 

stödåtgärder till dem som är i behov av detta. De föreslår att patienten följs upp så 

tidigt som två veckor efter utskrivning från intensivvårdsavdelningen för att en 

bedömning av deras minnen och förekomst av ångest ska kunna utföras och 

därigenom spåra vilka patienter som ligger i riskzonen för att utveckla posttraumatiskt 

stressyndrom. Strahan och medarbetare (2003) påtalar det nödvändiga med 

uppföljning då det enda sättet att annars få en indikation på patienternas psykiska 

hälsa är om de skrivs in på nytt eller om patienten eller anhöriga på eget initiativ 

besöker intensivvårdsavdelningen och talar med personalen. Enligt Storli och 

medarbetare (2008) är det tydligt att många patienter skulle dra nytta av 

uppföljningssamtal efter att ha intensivvårdats för att få hjälp med att hantera sina 

känslor runt vårdtiden. De finner i sin studie att patienter tio år efter utskrivning från 

intensivvården fortfarande har besvär av sina minnen från den vårdtiden. 

Patienter upplever ett behov av att få veta hur de uppfört sig och vad de har sagt under 

sin vistelse på intensivvårdsavdelningen (Egerod & Bagger, 2010). 

 

En observationsstudie av Bäckman och Walther (2001) visar att patientdagbok med 

dagliga anteckningar tillsammans med fotografier av patienten från tiden på 

intensivvårdsavdelningen kan vara värdefull för patienten och dess anhöriga när de 

ska bearbeta vårdtiden. Jones och medarbetare (2010) visar att användande av 

patientdagbok är ett effektivt hjälpmedel för patientens psykiska återhämtning efter 

intensivvårdstiden samt att det minskar uppkomsten av posttraumatiskt stressyndrom 

som är relaterat till denna tid. Ringdal och medarbetare (2009) visar att bland 

patienter som inte talat med någon om sin intensivvårdstid fanns signifikant fler 

symtom på depression än hos patienter som hade diskuterat sin vårdtid med någon.  
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Uppföljningsbesök efter tiden på intensivvårdsavdelning för patienter och ibland även 

anhöriga har visat sig vara mycket uppskattade (Samuelsson & Corrigan, 2009). 

Gjengedal och medarbetare (2010) menar att patientdagbok alltid bör åtföljas av 

uppföljningssamtal då dagboken ses som ett verktyg i uppföljningsprogram för 

patienter. Patienter och anhöriga har olika upplevelser av intensivvårdsvistelsen. 

Dagboken och uppföljningsbesöket har visat sig kunna hjälpa till att initiera en dialog 

mellan patient och anhöriga och har då även visat sig kunna bidra till att de tar tag i 

andra personliga problem de har mellan varandra (Combe, 2005). Patienter som 

erhållit patientdagbok och som fått komma på ett uppföljningsbesök till en sköterska 

hade bättre livskvalitet tre år efter utskrivningen jämfört med patienter i 

kontrollgruppen som varken fick dagbok eller uppföljningsbesök (Bäckman, 

Orwelius, Sjöberg, Fredrikson & Walther, 2010). Knowles och Tarrier (2009) har 

gjort liknande fynd i sin studie där de visar att patienter som fått och läst sin 

patientdagbok skattade lägre vid bedömning av ångest och depressionssymtom två 

månader efter utskrivning jämfört med patienter som inte fått någon dagbok. Vid 

uppföljning av tiden på intensivvårdsavdelning är en patientdagbok med text och 

bilder en viktig del i samtalet mellan patient och vårdpersonal (Storli & Lind, 2009). 

Dagboken fyller sin funktion i samtalet genom att integrera den terapeutiska 

behandlingen och omvårdnaden till en helhet som hjälper patienten att fylla i vissa 

minnesluckor samt att ta till sig vad som har hänt under vårdtiden (Gjengedal, Storli, 

Norlemann Holme & Eskerud, 2010). 

 

En del patienter som vårdats på intensivvårdsavdelningar drabbas av ett emotionellt 

trauma på grund av upplevelser under vårdtiden. Patientdagböcker kan vara patienter 

till gagn i bearbetning av minnen och känslor efter utskrivning. Användandet av 

patientdagböcker ökar inom den svenska intensivvården (Åkerman, Granberg-Axéll, 

Ersson, Fridlund & Bergbom, 2010). Från CIVA vid AS fanns ett önskemål om att 

undersöka vad de patienter som vårdats hos dem och erhållit patientdagbok hade för 

uppfattning om dessa. Eftersom relativt få studier var utförda inom området så var det 

därför av intresse att undersöka vad patienter som vårdats på CIVA har för 

uppfattningar om patientdagböckerna.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter som erhållit patientdagbok 

under sin vårdtid på CIVA har använt dagboken efter utskrivning samt vilken 

betydelse de upplever att den haft i bearbetningen av vårdtiden. För att undersöka 

detta var ett delsyfte med studien att undersöka om patienterna upplevde att de 

påverkats av sina minnen från intensivvårdstiden. Studien syftade även till att 

undersöka om patienterna upplevde ett behov av att få diskutera patientdagboken och 

vårdtiden med en sjuksköterska efter utskrivning från sjukhuset. 

Frågeställningar 
Vad har patienter för minnen och upplevelser av vårdtiden och upplever de att 

minnena har påverkat dem efter utskrivning? 

På vilket sätt har patienter som erhållit patientdagbok använt den i sin bearbetning av 

vårdtiden? 

Hur upplever patienter innehållet i patientdagböckerna? 

Upplever patienterna ett behov av att gå igenom dagboken med en sjuksköterska och 

vad skulle de i så fall vilja få ut av genomgången? 

METOD 

Design 

Studien är empirisk och har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med 

explorativ design (Polit & Beck, 2008). 

Urval 
Respondenter har inkluderats i studien enligt följande inklusionskriterier. 

Patienter över 18 år som vårdats på CIVA vid AS och som erhållit patientdagbok 

under vårdtiden. De inkluderade patienterna var utskrivna från AS minst tre månader 

innan urvalet skedde för att de skulle haft möjlighet att läsa dagboken och ta till sig 

vad som hänt under vårdtiden. Av logistiska skäl valdes personer bosatta i Uppsala 

län för att möjliggöra personliga intervjuer. 

Bortfall 

Namn på respondenterna erhölls från den lista CIVA för över patienter som erhållit 

patientdagbok. Vid genomförandet av studien hade 83 patienter som vårdats vid 
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CIVA erhållit patientdagbok. Av dessa var 53 patienter vid liv och 18 stycken 

uppfyllde de uppsatta inklusionskriterierna. I samförstånd med verksamhetschefen för 

CIVA granskades dessa 18 patienters journaler för att bedöma huruvida de var 

lämpliga för deltagande i studien. Fyra patienter exkluderades. Två patienter 

exkluderades då de fortfarande var inneliggande på sjukhus. Två patienter 

exkluderades då de ej bedömdes som lämpliga för deltagande i studien. En patient 

hade enligt journal svår dysartri och en patient var enligt journaluppgift svårt dement. 

Brev skickades ut till de 14 kvarvarande patienterna. Fyra patienter avböjde 

deltagande i studien, två patienter gick inte att nå trots upprepade påringningar vid 

olika datum och olika tidpunkter på dagen. En patient uppgav att han aldrig erhållit 

någon dagbok och exkluderades därför ur studien. Sju patienter tackade ja till att delta 

i studien. En av de patienter som tackade ja till att delta i studien exkluderades och 

räknades som bortfall med anledning av att han vid intervjutillfället meddelade att 

dagboken var borttappad samt att han att han aldrig läst den. Antal respondenter i 

studien stannade därmed vid sex stycken. 

Demografiska data 

Demografiska data för respondenterna i studien presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1. Demografiska data n=6 
Kön Man = 6 
Ålder   
   - Medel 64,5 år 
   - Range 39-74 år 
Nationalitet Svensk = 6 
Inskrivningsorsak  
   - Respiratorisk svikt, pneumoni 5 
   - Leversvikt 1 
Sedering 6 
Ventilatorbehandling 6 
Vårdtid  
   - Medel 14 dygn 
   - Range 3-56 dygn 
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Datainsamlingsmetod 

Personliga intervjuer hölls med respondenterna enligt en förutbestämd intervjuguide 

med semistrukturerade frågor. Intervjuguiden bestod av fyra huvudfrågor samt ett 

antal kompletterande följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt kring 

huvudfrågorna, se bilaga 2. Personliga intervjuer valdes då det anses vara en av de 

bästa metoderna för att genomföra en undersökning eftersom datakvaliteten blir hög 

och bortfallet generellt är lågt med denna typ av undersökning (Polit & Beck, 2009). 

Då studien hade ett tydligt område som skulle undersökas men det var svårt att förutse 

respondenternas svar var semistrukturerade frågor lämpliga eftersom denna typ av 

frågor har öppna svarsmöjligheter (Polit & Beck, 2008).  

Tillvägagångssätt 
Efter utskick av informationsbrev (bilaga 3) så kontaktades respondenterna via telefon 

efter cirka sju dagar och tillfrågades om de var intresserade av att delta i studien. De 

som gav sitt medgivande till att delta intervjuades vid ett möte där endast intervjuaren 

och respondenten deltog. Intervjuerna spelades in i digitalt format på diktafon. Fyra 

intervjuer hölls i respondenternas respektive hem och två intervjuer genomfördes över 

telefon. Telefonintervjuerna spelades även de in i digitalt format för att kunna 

transkriberas. De respondenter som intervjuades över telefon var införstådda med att 

studien var frivillig och gav sitt muntliga godkännande till att samtalet spelades in. 

Vid de intervjuer som genomfördes i respondenternas hem fick respondenterna ge sitt 

skriftliga medgivande till att delta i studien innan intervjun påbörjades enligt bilaga 4.  

Intervjuerna tog mellan 11 och 20 minuter per respondent att genomföra.  

Etiska överväganden 
Skriftligt tillstånd för studien (Bilaga 5) inhämtades från verksamhetschefen för 

CIVA efter att denne läst och godkänt studiens projektplan. Inga personuppgifter har 

använts i studien. Ingen enskild person går att identifiera i det färdiga arbetet. 

Respondenterna har erhållit information om detta innan de deltagit i studien. De 

informerades om att deltagandet var helt frivilligt och när som helst och utan någon 

förklaring kunde avbrytas. För att säkerställa att respondenternas identitet förblir 

skyddad har de i studien erhållit en bokstavsbenämning (Respondent A-F). På de 

ljudupptagningar som gjorts har inga personuppgifter nämnts. De digitala 

ljudupptagningsfilerna har lagrats i lösenordsskyddad och krypterad mapp på 
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författarens personliga dator för att säkerställa att ingen utomstående ska kunna ta del 

av innehållet. Endast studiens författare har lyssnat på ljudupptagningarna. När 

studien avslutats kommer de digitala filerna att raderas. Dokumenten med de 

transkriberade intervjuerna är avidentifierade och sparas för framtida forskning. Med 

ovanstående i beaktande är den etiska bedömningen att det ej föreligger någon risk för 

respondenternas hälsa eller personliga integritet enligt lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag för två intervjuer där ett helt 

stycke ur respektive intervju ströks då de bedömdes vara helt ovidkommande för 

studien. Därefter gjordes en kvalitativ innehållsanalys av råmaterialet enligt den 

metod som Graneheim och Lundman (2004) beskriver där analysenheten delas upp i 

meningsbärande enheter för att genom kondensering hitta underteman och teman. 

Kvalitativ innehållsanalys ansågs vara en passande analysmetod eftersom den 

identifierar variationer på de skillnader och likheter som identifieras i en text. 

(Hällgren-Graneheim & Lundman, 2008). Hela det insamlade materialet betraktades 

som analysenhet. De transkriberade texterna lästes igenom i sin helhet flera gånger för 

att få en överblick över innehållet. Därefter delades texterna upp i meningsbärande 

enheter som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. De meningsbärande 

enheterna kondenserades för att korta ner dem men ändå behålla kärninnehållet. De 

kondenserade meningsbärande enheterna kodades för att så kortfattat som möjligt 

sammanfatta innehållet. Koderna ordnades i underkategorier utifrån vilka skillnader 

och likheter som fanns. Underkategorierna sorterades slutligen in i kategorier. Då 

råmaterialet i flera fall var litet förelåg svårigheter att formulera teman vilket annars 

är gängse tillvägagångssätt vid studier där latent innehåll analyseras. Författaren valde 

därför att avsluta analysen på manifest nivå. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver manifest innehåll synliga och uppenbara komponenter i texten till skillnad 

från latent innehåll som beskriver underliggande betydelser i texten. 

Exempel på hur arbetsflöde från meningsbärande enhet till kategori genomförts 

presenteras i tabell 2 
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Tabell 2. Exempel på arbetsflöde       
Meningsbärande 
enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Och hallucinerade 
gjorde jag väldigt 
väldigt mycket. Det 
var ju grejer på 
väggar och tak och 
alldeles framför 
ögonen på mig, en 
massa olika saker. 
Obehagliga 
upplevelser var det. 

Hade många 
obehagliga 

hallucinationer 

Obehagliga 
hallucinationer 

(E) 

Negativa 
minnen 

Kognitiva och 
fysiska 

reminiscenser 
av vårdtiden 

För det tog ju lite tid 
då att läsa tack vare 
då att jag hade lite 
svårt att läsa och tyda 
allt 

Tog tid att 
tyda vad som 

var skrivet 

Tidskrävande 
att tyda och 

läsa (A) 
Läsförståelse Informationsin

hämtning 

RESULTAT 
Analysen av de transkriberade intervjuerna resulterade i de kategorier och 

underkategorier som presenteras i tabell 3. Därefter presenteras resultatet för varje 

kategori utifrån respektive frågeställning de besvarar i löpande text med tillhörande 

citat. I texten presenteras underkategorierna med fet och kursiv stil.  

 
Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

Kategori   Underkategori 
Kognitiva och fysiska 

reminiscenser av vårdtiden 
- Positiva minnesbilder 
- Negativa minnesbilder 

Inga upplevda effekter efter 
utskrivning 

- Inga kvarvarande effekter av overklighetsupplevelser 
- Inga kvarstående mardrömmar efter utskrivning 

Olika former av 
informationsinhämtning 

- Läst 
- Inom vilken tidsrymd 
- Repetitiv användning 
- Läsförståelse 

Neutral eller positiv emotionell 
återkoppling 

- Intryck av att läsa boken 
- Fotografier 
- Anhöriganteckningar 

Varierande behov av 
efterbearbetning 

- Behov av samtal om vårdtiden 
- Inga behov av samtal 
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Patienternas minnen och upplevelser av vårdtiden och hur de minnena har 

påverkat dem efter utskrivning  

Kognitiva och fysiska reminiscenser av vårdtiden 

Samtliga respondenter hade upplevt minnesluckor och overklighetsupplevelser under 

intensivvårdstiden. Flera uppgav att de hade enstaka konkreta minnesbilder från 

vårdtiden och en respondent uppgav att han inte hade några minnen alls från 

intensivvårdstiden. I intervjuerna framträder ett flertal positiva minnesbilder av 

vårdtiden. En respondent beskriver hur han någon gång under intensivvårdstiden fick 

komma ut från vårdsalen i rullstol samt att han fick en talventil till sin tracheostomi, 

dessa två händelser är mycket positiva minnen för honom. En respondent antyder att 

han finner det som något positivt att inte komma ihåg allt som hänt under 

intensivvårdstiden. En annan respondent beskriver hur han minns att han erhöll 

andningshjälp och lättnaden han kände därvid. En respondent berättar att han minns 

en uppmuntrande kommentar från en läkare och hur värdefullt detta var för honom. 
”… jag minns en läkare som sa en gång att ”Hörru namn, jag tror nog att det här går bra ändå, 

det här klarar du”. Nånting sånt sa han, det var värt så mycket det.” (Respondent A).  
 

Det framkom även negativa minnesbilder av vårdtiden vid intervjuerna. Minnen av 

fysisk smärta samt upplevda obehag i samband med vårdåtgärder. ”Jag minns liksom 

det där då dom satte på mig nån andningsgrej då vet jag att jag greps av panik.” (Respondent 

B). Samtliga respondenter uppger att de hade abstrakta minnen såsom minnen av 

hallucinationer eller andra overklighetsupplevelser under vårdtiden. ”…hallucinerade 

gjorde jag väldigt väldigt mycket. Det var ju grejer på väggar och tak och alldeles framför 

ögonen på mig, en massa olika saker. Obehagliga upplevelser var det.” (Respondent E).  
Flera respondenter beskriver att de trodde sig vara på annan plats än 

intensivvårdsavdelningen. En respondent berättar att han var medveten om att 

hallucinationerna inte var verkliga när han upplevde dem. ” … jag minns också att jag 

prata med en sköterska som hette ”namn” och jag sa att jag vet att dom inte finns där men kan 

du inte vara snäll att ta bort dom?” (Respondent E). 

Inga upplevda effekter efter utskrivning 

Samtliga respondenterna uppgav att de efter utskrivning från 

intensivvårdsavdelningen besvärades av sina overklighetsupplevelser från 

intensivvårdstiden. Således fanns bland respondenterna inga kvarvarande effekter av 
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overklighetsupplevelser. ”Nej dom har väl inte påverkat mig. Det jag har tänkt på ibland 

och funderat på är hur det kunde bli så tokigt, hur man kunde få för sig allt sånt där” 

(Respondent A) 

Bland de tillfrågade respondenterna framkom att inga kvarstående mardrömmar 

efter utskrivning från sjukhuset fanns hos dessa. 

 

Så har patienter som erhållit patientdagbok använt den i sin bearbetning av 
vårdtiden  

Olika former av informationsinhämtning 

Studien visar att respondenterna använt patientdagboken på olika sätt för att inhämta 

information om sin vårdtid. Den framträder att vissa respondenter själva har läst 

anteckningarna i dagboken. Det framkommer att bland de respondenter som har läst 

anteckningarna själva så förekommer det även att vissa även har visat dagboken för 

vänner och anhöriga.  

”Ja jag har visat många som har varit här på besök. Goda vänner om man säger så har 

fått läsa den. Och sen läste jag väl två-tre gånger medsamma sen har den blivit 

undanlagd och nu har den legat där sedan dess. Men det är många som har tagit del av 

den så att säga.” (Respondent D).  
Några respondenter hade inte läst dagboken. En respondent uppgav att han inte läst 

boken själv men han hade visat den för anhöriga. ”Ja jag har visat vänner vad som är 

skrivet i den ett ytterst fåtal gånger. Jag har inte nyttjat den själv på något sätt.” (Respondent 

E). En annan respondent som inte läst dagboken förklarade att han ännu inte var 

emotionellt redo att läsa anteckningarna i dagboken. Samme respondent hade dock 

nyttjat dagboken genom att titta på de i dagboken bifogade bilderna.  

 

Vid intervjuerna framträdde variationer på inom vilken tidsrymd respondenterna läst 

sin dagbok. En respondent uppgav att han började titta i sin dagbok direkt när han 

kommit hem från sjukhusvistelsen. ”Ja till att börja med när jag kom hem så gick jag och 

kikade i den lite då och då.” (Respondent A). 
En respondent berättade att han dröjt med att titta i dagboken i ett halvår efter 

utskrivning med motiveringen att det var den tid det tog innan han kände sig redo. ”Ja 

som sagt så tog det ett halvår innan jag tittade i den. Det var ju lite jobbigt i början, då måste 

man ju smälta allting och sådär.” (Respondent B). En tredje respondent hade ett år efter 

utskrivningen ännu inte läst anteckningarna i sin dagbok. 
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Repetitiv användning beskriver att det förelåg en spridning i hur ofta respondenterna 

hade använt sina dagböcker. En respondent uppgav att han tittade i boken direkt efter 

hemkomst och läste den återkommande ett år efter utskrivning. ”Men nej jag tyckte det 

var en bra bok att kolla i och jag gör det faktiskt än nån gång ibland och tittar i den.” 

(Respondent A).  
Flera respondenter uppgav att de läst dagboken upp till tre gånger. En av dessa 

respondenter berättade att han läst dagboken vid tre tillfällen direkt efter utskrivning 

men att han därefter inte tittat i den. Den respondent som endast studerat fotografierna 

i sin dagbok men inte läst anteckningarna uppgav att han ämnade titta på fotografierna 

fler gånger.   

För att kunna utveckla vad respondenterna känner kring det språk och den 

anteckningsfrekvens som använts i patientdagböckerna så har de koder som faller 

under detta sorterats in under underkategorin läsförståelse. 

De flesta respondenterna upplevde att anteckningarna i dagböckerna var skrivna på 

god svenska och att personalen förklarade fackuttryck på ett tillfredsställande sätt när 

detta var aktuellt. ”Jag förstod vartenda ord så det är inga medicinska termer där som man 

inte begriper.” (Respondent D). 

Det framhölls av en respondent att språket var bra och att han uppskattade att 

anteckningarna som förts i dagboken var korta. En respondent uppgav att han på 

grund av personalens handstil i dagboken hade upplevt svårigheter med att 

tillgodogöra sig anteckningarna. Detta förtydligades med att respondenten berättade 

att en anhörig lovat renskriva boken för att underlätta läsningen.  

 

Patienternas upplevelser av innehållet i patientdagböckerna 

Neutral eller positiv emotionell återkoppling 

I intervjuerna framkom det från respondenterna inga negativa upplevelser av att läsa 

anteckningarna. Det framträder neutrala och positiva uttryck för hur respondenterna 

uppfattar innehållet i patientdagböckerna.  

Respondenternas intryck av att läsa boken visar på att de som läst anteckningarna 

upplevt positiva aspekter som de beskriver med ord som spännande och intressant. 

Flera respondenter berättade att de med hjälp av anteckningarna i dagboken skapade 

sig en uppfattning av vad som hade skett under den del av vårdtiden som de själva 

saknade minnen från.  
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”Ja jag tycker att det var väldigt bra för själv minns jag ju inte ett dugg. Det får man 

ju liksom, nu har man ju lite koll på vad som har hänt de där dagarna. Så det är bara 

positivt.” (Respondent D).  

En annan respondent framhåller att det är intressant att läsa vad som är skrivet i 

dagboken men att han inte själv har några minnen av det som beskrivs. En respondent 

uttrycker att dagboksanteckningarna varit honom till gagn för att bekräfta minnen han 

är tveksam till om han drömt eller ej.  

 

Av de fyra respondenter vars dagböcker innehöll fotografier framhöll flera att detta 

var något positivt. Fotografierna var till hjälp för att ge respondenterna en förståelse 

för vad som hänt under vårdtiden.  

”Jag tycker det var fint att dom tog dom där bilderna så att jag fick se hur det funkar. 

Hade jag inte fått det där då hade jag ju inte varit införstådd ett dugg. Jag hade vetat, 

inte ett dugg hade jag vetat.” (Respondent A). 
En annan respondent uttrycker att det för honom var positivt att se hur han såg ut när 

han låg kopplad till medicinsk utrustning. ”…men jag tycker det var jättebra att få se vad 

man har för slangar och grejer. (Respondent B). 
Några respondenter gav uttryck för att det hade varit positivt med fler fotografier. En 

respondent gav exemplet att han hade velat ha foton på sig själv i annat läge än på 

rygg. Ytterligare ett önskemål på kompletterande foton var att få den vårdande 

personal avbildad i dagboken. Flera respondenter fann det intressant att studera 

fotografierna men att de inte upplevde att det varit dem till någon påtaglig hjälp. 

Det uppdagades i intervjuerna att för en respondent var fotografier initialt något 

negativt. Respondenten uttryckte att det gav olustkänslor att se sig själv på bild från 

intensivvårdstiden ”… Så att med samma tyckte jag att det såg lite otäckt ut hur man såg ut, 

helt borta faktiskt. Man var ju borta men det var ju nånting man måste vara med om”. 

(Respondent A).  

 

I två av respondenternas dagböcker fanns inga fotografier. De fick då frågan om de 

hade önskat bilder från vårdtiden. Den ene respondenten som ej hade fotografier i sin 

dagbok uttryckte att bilder inte skulle tillföra något för honom. Den andre 

respondenten vars dagbok saknade fotografier uppgav att han inte visste vad han ville 

se bilder på och utvecklade detta med att han hade en mycket stor vana vid 

sjukhusvistelser. Denne respondent hade dock sett en bild på sig själv från 
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intensivvårdsavdelningen när han vårdades på vårdavdelning efter intensivvårdstiden. 

Denna bild hade enligt uppgift från patienten ej kommit från patientdagboken.  

 

Anhöriganteckningar fanns i två respondenters dagböcker. Båda dessa respondenter 

gav uttryck för att de upplevde förekomsten av anhöriganteckningar som något 

positivt. ”Jo det tycker jag var bra. Det var roligt att dom hade skrivit där.” (Respondent A).  

En av de respondenter vars dagbok saknade anhöriganteckningar fick frågan om vad 

han hade tyckt om anhöriga skrivit i boken. Detta var något han ställde sig likgiltig till 

då han kände att anhörigas berättelser om vårdtiden var tillräckliga. ”Det hade nog inte 

spelat någon roll för mig. Dom var ju där så mycket så dom kunde ju berätta efteråt.” 

(Respondent F). 

 

Patienternas behov av efterbearbetning  

Varierande behov av efterbearbetning 

Det framkommer i intervjuerna att flera respondenter upplever ett behov av samtal 

om vårdtiden. Att samtal kring vårdtiden förs mellan respondenter och anhöriga 

framkommer i flera intervjuer. Några framhöll att de gärna skulle träffa en 

sjuksköterska för att få gå igenom dagboken och prata om vårdtiden. 

De framkom olika önskemål kring samtalet. En respondent kände att ett en 

genomgång av dagboken samt en förklaring av bilderna med en sjuksköterska skulle 

underlätta för honom att förstå vad som hänt under vårdtiden. Flera gav uttryck för att 

de ville få förklaringar till den medicinska utrustning som fanns avbildad på 

fotografierna.  

”Ja eftersom man har sett, jag har tänkt på alla dom här slangarna som satt, vad dom 

hade för funktioner och så. Men det vet jag ju inte … om man hade fått prata med en 

sköterska så hade man ju kunnat peka på bilderna och fått förklarat för sig. Men det 

hade nog kunnat hjälpt en att förstå lite mer vad som hände.” (Respondent A). 

En respondent önskade att gå igenom patientjournalen samt få höra om han betett sig 

illa under intensivvårdstiden. Samtidigt upplevde han att han med sin ansvarige läkare 

på AS fått samtala om vilka medicinska åtgärder som genomfördes under vårdtiden 

och därför inte kände något ytterligare behov att avhandla detta.  
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Hos några respondenter framkom inget behov av samtal om vårdtiden med en 

sjuksköterska. En respondent förklarade att han inte kände sig emotionellt redo att 

samtala med någon än. Men det framkommer ändå i intervjun att han privat har 

samtalat med vårdpersonal om sin vårdtid och upplevt detta som något positivt.  
”…jag har ju träffat två sköterskor privat som jag har haft på intensiven som bor här i 

ortsnamn som är bekantas släktingar. Det är väl det enda. Dom har jag pratat med lite 

sådär. Då känns det ju bra, så det är ingen fara så.” (Respondent C). 
En annan respondent upplever inget behov av att tala med en sjuksköterska om 

vårdtiden men uppger att han pratar med sina närstående runt vad som hänt under 

intensivvårdstiden.  

DISKUSSION 
I denna studie framkommer att respondenter har läst sin dagbok både en och flera 

gånger, några respondenter uppgav att de avstått från att läsa anteckningarna i sina 

dagböcker. Studien visar att ingen respondent har negativa upplevelser av innehållet i 

dagböckerna. Respondenterna beskriver neutrala eller positiva upplevelser av 

innehållet. Studien visar att det bland respondenterna föreligger ett behov av att 

samtala om upplevelserna under intensivvårdstiden men att vissa respondenter får 

detta behov tillfredsställt genom samtal med anhöriga, behov av samtal med en 

sjuksköterska om vårdtiden är ej helt uttalat. Respondenterna beskriver både positiva 

och negativa minnesbilder från vårdtiden. Studien visar att samtliga respondenter 

drabbats av overklighetsupplevelser under vårdtiden men att inga kvarvarande 

effekter av dessa upplevts efter utskrivning. 

Resultatdiskussion 
Respondenterna i denna studie beskriver olika typer av minnen, positiva och negativa 

av både konkret och abstrakt karaktär, från tiden på intensivvårdsavdelning. Samtliga 

respondenter beskriver att de under vårdtiden upplevt hallucinationer eller andra typer 

av overklighetsupplevelser. Det är inte ovanligt att intensivvårdspatienter har olika 

typer av overklighetsupplevelser under vårdtiden (Ringdal et al., 2009). En 

respondent spekulerar kring om overklighetsupplevelserna kan bero på den sedering 

han erhållit. Det är visat att sedering i kombination med störd dygnsrytm ofta leder till 

hallucinationer (Jones et al., 2001). Samtliga respondenter i detta arbete erhöll 

sedering och det är enligt författaren till detta arbete högst troligt att respondenterna 
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fick en rubbad dygnsrytm samt drabbades av sömnbrist. Författaren baserar denna 

teori på att tidigare forskning visat att patienterna utsätts för mycket störningar i form 

av omvårdnadsåtgärder och olika typer av ljud och ljus från medicinsk utrustning som 

sammantaget kan leda till sömnbrist (Meriläinen et al., 2010). Två respondenter i 

denna studie beskriver minnen av smärta från intensivvårdstiden. Smärta är något som 

ökar patientens stressnivå och därmed försämrar möjligheten till vila (Hweidi, 2007). 

 

I denna studie uppger samtliga respondenter att de inte upplevt några besvär efter 

utskrivning som de relaterar till sina overklighetsupplevelser under 

intensivvårdstiden. De respondenter som fick frågan om de upplevt mardrömmar efter 

utskrivningen nekade till detta. Dessa två fynd var något oväntade då tidigare 

forskning i ämnet visat att patienter med overklighetsupplevelser under 

intensivvårdstiden tenderar att besväras av mardrömmar efter utskrivning (Adamson 

et al., 2004). Författaren anser att detta fynd troligen kan förklaras med att få 

respondenter intervjuades och det i denna grupp föll sig så att det inte fanns någon 

respondent som upplevt mardrömmar. 

 

I denna studie framkommer att flera respondenter upplever sina patientdagböcker som 

någonting positivt de haft användning av för att skapa sig en bättre bild av vad de har 

varit med om under intensivvårdstiden. Detta fynd stämmer väl överens med tidigare 

studier som undersökt patienters uppfattningar om patientdagböcker (Egerod & 

Bagger, 2010; Bergbom et al., 1999). Bland de respondenter som läst anteckningarna 

i sina dagböcker uppgav några att de läst dagboken vid tre tillfällen. En respondent 

hade läst dagboken vid fler tillfällen. Fynden stämmer väl överens med en studie av 

Robson (2008) där mer än hälften av respondenterna läst dagboken en till fem gånger.  

Tiden från utskrivning till att respektive respondent läste sin dagbok varierade från 

omedelbart efter utskrivning till sex månader. Den respondent som dröjt ett halvår 

med att läsa boken förklarade detta med att han inte kände sig emotionellt redo att 

läsa om vårdtiden tidigare. Detta skäl uppgavs även av en respondent som ett år efter 

utskrivning ännu inte läst sin dagbok. Att patienter som erhåller patientdagbok 

behöver olika lång tid på sig innan de är emotionellt redo att läsa anteckningarna är 

något som även framkommer i en studie av Egerod och Bagger (2010). 
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Fotografier i patientdagböckerna upplevdes som ett positivt inslag av de respondenter 

som erhållit detta och det framkommer att respondenterna finner det intressant att se 

hur de såg ut när de intensivvårdades. En av respondenterna uppgav att han med hjälp 

av fotografierna i dagboken fått en ökad förståelse för vad han varit med om. Dessa 

fynd bekräftar tidigare forskning som gör gällande att patienter känner sig hjälpta av 

att se bilder på sig själva för att förstå hur sjuka de varit (Combe, 2005). En 

respondent gav uttryck för att han upplevde obehag första gången han såg bilderna i 

dagboken. Detta är enligt författaren en inte helt oväntad reaktion då intensivvården är 

en främmande miljö för de flesta och att se sig själv avbildad i denna miljö kan då 

verka skrämmande. Att patienter kan uppleva obehag av att se sig själva på bild finns 

beskrivet i tidigare forskning (Robson, 2008)  

 

De respondenter vars anhöriga hade fört anteckningar i dagböckerna ställde sig 

positiva till detta. De uttryckte att det var roligt att läsa sina anhörigas anteckningar. 

Detta fynd bekräftar tidigare forskning som gör gällande att patienter anser att 

anhöriga bör tillåtas skriva anteckningar i patientdagböckerna. Det är dock ingen 

självklarhet att anhörigas anteckningar uppfattas som något positivt. En respondent i 

denna studie som inte hade några anteckningar från anhöriga i sin dagbok uttrycker att 

han inte saknar detta samt att det inte hade spelat honom någon roll om det funnits. 

Författaren anser att det även finns en etisk aspekt med huruvida anhöriga ska tillåtas 

föra anteckningar i dagböckerna då det kan finnas risk för att meningsskiljaktigheter 

mellan patientens anhöriga kan komma att föras fram i dagboken. I Danmark ses det 

inte som självklart att anhöriga ska få skriva i dagboken då man är rädda för att 

dysfunktionella familjer skulle kunna missbruka dagböckerna (Egerod & Christensen, 

2009).  

 

Behovet av att få samtala om intensivvårdstiden var inte helt uttalat bland 

respondenterna i denna studie. Flera uttryckte att de skulle uppskatta ett samtal med 

en sjuksköterska med syfte att diskutera patientdagboken och intensivvårdstiden. 

Däremot ställde sig respondenterna tveksamma till om de skulle känna sig hjälpta av 

detta i bearbetningen av vårdtiden. Tidigare forskning gör gällande att patienter som 

fått diskutera sin vårdtid under ett återbesök har upplevt att detta varit något mycket 

positivt som hjälpt dem bearbeta vårdtiden (Samuelsson & Corrigan, 2009). Det 
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framkommer dock inte i Samuelsson och Corrigans studie (2009) vad de patienter 

som deltagit i återbesök hade för förväntningar innan de deltog. Därför är det enligt 

författaren inte helt osannolikt att respondenterna i detta arbete hade påtalat liknande 

känslor som patienterna i studien av Samuelsson och Corrigan (2009) om de blivit 

kallade till, och deltagit i, ett återbesök. Flera respondenter uttryckte att de skulle 

uppskatta ett samtal med sjuksköterska för att få de i dagboken bifogade fotografierna 

förklarade för sig. Det fanns ett intresse av att få veta vad den medicinska 

utrustningen på bilderna hade för uppgift. Det framkom att en respondent i denna 

studie vid ett återbesök önskade få veta hur han betett sig då han var orolig att han 

betett sig illa. Att det föreligger behov hos patienter som intensivvårdats att få berättat 

för sig om hur de agerat och vad de har sagt finns tidigare beskrivet i en studie av 

Egerod och Bagger (2010). Tilläggas bör att flera av respondenterna i studien uppgav 

att de samtalar med sina anhöriga om intensivvårdstiden och känner sig hjälpta av 

detta. Tidigare forskning visar att patienter som samtalat med någon om sina 

upplevelser från intensivvårdstiden uppvisar färre symtom på psykiska besvär i 

jämförelse med patienter som inte talat med någon (Ringdal, Plos, Lundberg, 

Johansson & Bergbom, 2009). Författaren anser att nyttan med patientdagböcker är 

stor och att det är ett underutnyttjat verktyg i omvårdnaden av patienter inom 

intensivvården. Vikten av att få en uppfattning om vad som hänt under den period av 

vårdtiden som utgörs av minnesluckor och overklighetsupplevelser är stor för att 

patienten ska kunna ta till sig vad som hänt och hantera sina känslor runt sin 

sjukdomstid (Egerod & Bagger, 2010) 

 

Författaren ser i studien fördelar för de patienter som använder patientdagböcker som 

en del av sin bearbetning av vårdtiden och anser att det finns en stor potential att 

använda patientdagböcker som ett instrument för detta. För att styrka detta är 

ytterligare forskning inom området nödvändigt. 

 

De resultat som diskuteras i detta avsnitt har överlag låg giltighet enligt det som 

beskrivs i metoddiskussionen och ska därför bedömas ha låg överförbarhet men kan 

ändå ge en indikationer på vilka fynd som kan förväntas i motsvarande studier med 

högre trovärdighet.  
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Etikdiskussion 

Etiska resonemang som förts av författaren efter att studien genomförts innefattar 

överväganden kring hur mycket emotioner som eventuellt rörts upp bland de 

tillfrågade patienterna samt bland de intervjuade respondenterna. Författaren ser det 

som en risk att patienter som lagt en svår tid i sitt liv bakom sig åter kommer i kontakt 

med dessa känslor och att de upplever detta som något jobbigt. Detta är dock något 

som är svårt att undvika i samband med en studie av denna typ. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur respondenterna använt sina 

patientdagböcker samt vilken betydelse de upplever att dagböckerna haft i 

bearbetningen av upplevelserna från vårdtiden. Syftet var även att undersöka om 

respondenterna upplevde ett behov av att diskutera sin vårdtid och dagboken med en 

sjuksköterska. Studien genomfördes som intervjustudie med semistrukturerade frågor 

för att kunna ta del av vad respondenterna upplevt beskrivet med deras egna ord. Då 

materialet inte bedömdes som tillräckligt omfattande för analys av eventuellt latent 

innehåll genomfördes analysen endast på manifest nivå och stannade därför vid 

kategorisering av det analyserade materialet. 

För att upprätthålla studiens trovärdighet vid kvalitativ innehållsanalys måste hänsyn 

tas till resultatens giltighet, studiens tillförlitlighet, resultatens överförbarhet samt 

risken för färgning (Hällgren-Graneheim & Lundman, 2008). 

Giltighet 

Resultatens giltighet beskriver sanningshalten i resultaten. För att bedömas som giltigt 

ska det visa på typiska särdrag som kan anses vara utmärkande för det område som 

beskrivs. I denna studie stärks resultatets giltighet då det till stor del faller inom ramen 

för vad tidigare forskning visat. Resultaten presenteras med citat vilket styrker 

giltigheten då det ger ökad möjlighet till bedömning av resultatet. Studiens analys 

redovisas noggrant vilket även det stärker giltigheten. (Hällgren-Graneheim & 

Lundman, 2008). 

Giltigheten påverkas av urvalet av respondenter. I denna studie blev utfallet av urvalet 

att endast manliga respondenter med svenskt ursprung deltog och det förelåg 

förhållandevis liten spridning i ålder vilket sänker resultatets giltighet då kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att beskriva variationer. För att studien skulle uppnått högre 
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giltighet med avseende på urvalet hade en större spridning i ålder och en 

könsfördelning med både män och kvinnor varit önskvärd (Hällgren-Graneheim & 

Lundman, 2008). Urvalet i denna studie måste klassificeras som bekvämlighetsurval 

baserat på att en geografisk gräns sattes upp som inklusionskriterium. Detta riskerar 

att påverka utfallet av studien då de tillgängliga respondenterna kan vara atypiska för 

populationen (Polit & Beck, 2009). Sammantaget får giltigheten i resultatet betraktas 

som låg. 

Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet beskriver hur väl forskaren bekräftar de ställningstaganden 

som görs genom hela forskningsprocessen. I denna studie lästes intervjuerna noggrant 

flera gånger innan analysen påbörjades. Under hela analysarbetet jämfördes de olika 

koderna för att finna likheter och skillnader med syfte att underkategorisering och 

kategorisering skulle bli så följdriktig som möjligt. Detta stärker studiens 

tillförlitlighet (Hällgren-Graneheim & Lundman, 2008). Studiens tillförlitlighet sänks 

något av att intervjuerna transkriberades ordagrant utom i två fall där en sekvens ur 

varje intervju utelämnades från transkription då respondenterna tog upp för studien 

helt ovidkommande berättelser. Om analysen undersökt latent innehåll hade detta 

varit av större betydelse än i detta fall när endast manifest innehåll studerades 

(Hällgren-Granehim & Lundman, 2008). 

Överförbarhet 

Överförbarheten är ett mått på i vilken extension det resultat som framkommer i 

studien kan föras över och appliceras på andra grupper eller situationer (Hällgren-

Graneheim & Lundman, 2008). Resultaten i studien får anses ha låg överförbarhet då 

studien har ett stort bortfall med litet antal intervjuade respondenter vilket medför att 

resultaten blir svåra att generalisera (Kvale & Brinkman, 2009). Överförbarheten i 

studien stärks något av att det i det färdiga arbetet presenteras en god redogörelse av 

urval, demografiska data som beskriver respondenterna, datainsamling samt analys 

(Hällgren-Graneheim & Lundman, 2008). 

Färgning 

Färgning av resultatet i kvalitativa studier innebär att respondenternas svar påverkas 

av den som genomför studien. (Hällgren-Graneheim & Lundman, 2008). I denna 

studie kan färgningen ha påverkat resultatet då författaren hade förförståelse för 
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ämnet efter kontakt med patientdagböcker under sin verksamhetsförlagda utbildning 

på thoraxintensiven vid AS. Den litteraturgenomgång författaren utfört bidrog till 

förförståelsen och sammantaget kan detta ha påverkat utfallet av studien. 

 
Författarens kommentar till de korta intervjuerna utgörs inledningsvis av att den första 

intervju som genomfördes även användes som provintervju för att se om 

intervjuguiden fungerade tillfredställande. Intervjun blev innehållsrik och frågorna 

besvarades varför inga ändringar gjordes. Vid senare intervjuer blev innehållet mindre 

omfattande vilket kanske hade kunnat undvikas om en justering av intervjuguiden 

hade genomförts. Författarens intervjuovana ledde dessutom till att vissa följdfrågor 

inte ställdes till samtliga respondenter, något som sannolikt påverkat utfallet. 

 

Framtida forskning 

Fler undersökningar vore av värde när det gäller att undersöka nyttan av 

patientdagbok inom intensivvården. För att uppnå större giltighet i en motsvarande 

studie måste omfattningen på studien utökas vilket bland annat kan uppnås genom 

utökade inklusionskriterier. De frågeställningar, utöver de som ingår i denna studie, 

som då skulle vara av intresse att undersöka vore att försöka identifiera patienternas 

kognitiva upplevelserester från intensivvården efter hemkomsten, gärna över ett 

längre tidsperspektiv, för att i förlängningen kunna identifiera och möta eventuellt 

uppkomna problem i ett tidigt skede. Det är även av intresse att undersöka anhörigas 

känslor och synpunkter på patientdagboken. Författaren skulle även vilja se forskning 

som är mer inriktad på hur dagböckerna ska användas än varför de ska användas. Hur 

kan dagböckerna utvecklas för att mer bli ett instrument för både vårdpersonal och 

patienter? 

Studiens användbarhet 

Studien visar att flera respondenter uppskattar dagboken. Dagboken kan hjälpa 

patienter att bearbeta sina upplevelser från en för dem sannolikt mycket svår period. 

Uppföljning av intensivvårdspatienternas, och även anhörigas, upplevelser av 

intensivvårdstiden med patientdagboken som ett verktyg i denna uppföljning kan ge 

en vägledning till förbättrade rutiner och därigenom leda till förbättrad omvårdnad. 

Denna studie kan därför ligga till grund för ett fortsatt förbättringsarbete vad gäller 

patientdagbokens användning på CIVA. 
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Slutsats 

Resultaten visar att flera av respondenterna i denna studie på olika sätt använt sina 

patientdagböcker i bearbetningen av sin vårdtid genom att själva läsa anteckningarna 

och titta på bilderna. Några respondenter uttrycker att de därigenom fått en ökad 

förståelse för vad som hänt under vårdtiden. I några fall har respondenterna inte läst 

sina dagböcker. Det finns även ett neutralt förhållningssätt till innehållet i dagboken 

från några respondenter. Studien visar att respondenterna uttrycker ett behov av att 

tala om sin vårdtid men att flera upplever att detta behov möts väl genom samtal med 

anhöriga. Vissa respondenter uttrycker behov av att träffa en sjuksköterska och 

diskutera dagboken för att få till exempel bilder förklarade för sig. Studien visar även 

att vidare forskning i ämnet är nödvändigt.  

Då resultatets giltighet är låg och överförbarheten i studien är låg relaterat till urval, 

bortfall, samt färgning föreligger svårigheter att dra en tydlig slutsats. Det empiriska 

materialet är begränsat men ger en god indikation på hur respondenterna har upplevt 

och använt sina dagböcker i sin bearbetning av vårdtiden. Denna studie kan ligga till 

grund för framtida forskning då tillvägagångssättet beskrivs utförligt och det därmed 

går att göra om studien och undvika de faktorer som gav resultatet i denna studie låg 

giltighet. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Hur har du använt dagboken efter du låg på intesivvårdsavdelningen? 
-‐ Hur ofta har du tittat i den? 
-‐ Vad tycker du om språket som personalen har använt i boken? 
-‐ Hur ofta har det antecknats något i boken? Hade du önskat mer eller mindre 

anteckningar? 
-‐ Beskriv vad tycker du om det som skrivits i boken? 
-‐ Kan du berätta vad du tycker om innehållet i boken? 
-‐ Fanns det några bilder i dagboken? Tyckte du att dessa har varit till hjälp för dig 

och på vilket sätt? 
-‐ Skulle du vilja haft fler/färre bilder eller bilder ur ett annat perspektiv? 
-‐ Vilka har skrivit i din bok?  
-‐ Har anhöriga skrivit i din bok? Kan du berätta vad tycker du om det? 
 
Vad tror du om att få träffa en sjuksköterska för att få igenom dagboken och 
diskutera din vårdtid? 
-‐ Skulle du känna dig hjälpt av det? På vilket sätt skulle du känna dig hjälpt? 
-‐ Känner du ett behov av att få diskutera din vårdtid? Vad skulle du vilja diskutera 

kring din vårdtid om du fick möjligheten? 
 
Kan du berätta vad du minns från din tid på intensivvårdsavdelningen? 
-‐  Har du minnesluckor från vårdtiden? Kan du berätta vad du minns? 
 
Hur har det påverkat dig efter utskrivningen? 
-‐ Har du haft mardrömmar efter utskrivning? Kan du beskriva dem? 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 

 
Specialistsjuksköterskeprogrammet 
 
Till dig som har vårdats på Centralintensiven vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och i 
samband med utskrivning fått ta del av din patientdagbok.  
 
Härmed tillfrågas du om du vill delta i studien ”Patienters upplevelser av patientdagbok från 
intensivvårdsavdelning”. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att få mer kunskap om och större inblick i hur du som patient 
upplevde att få ta del av din dagbok från tiden på intensivvårdsavdelningen och om dagboken 
har hjälpt dig att bearbeta tiden på intensivvårdsavdelningen. 
 
Beskrivning av studien 
I denna intervjustudie vill jag intervjua dig om dina egna upplevelser och känslor utifrån din 
vistelse på intensivvårdsavdelningen och vad du tycker om dagboken. 
Jag kommer att ringa upp dig inom en vecka efter att du har fått detta brev för att fråga om du 
vill delta i studien. 
 
Om du tackar ja så kommer vi att träffas för en intervju som beräknas ta 30-60 minuter. För 
att kunna analysera det som berättas på ett så korrekt sätt som möjligt intervjun att spelas in. 
Bäst är om intervjun sker på en neutral plats, alltså inte i hemmet eller på den avdelning du 
vårdades.  
 
Frivillighet och sekretess 
Ditt namn och din adress har erhållits från Centralintensiven vid Akademiska sjukhuset. 
Inga personuppgifter kommer att användas i studien.  
De uppgifter du lämnar behandlas strikt konfidentiellt. Det betyder att resultatet i uppsatsen 
presenteras så att inga uppgifter kan identifieras med någon speciell person. 
Databearbetningen kommer att ske under sekretess. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 
du kan när som helst utan närmare förklaring avbryta din medverkan. Det inspelade materialet 
från intervjun med dig kommer då att förstöras. 
 
Jag som utför denna studie är legitimerad sjuksköterska och studerar nu vid 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Uppsala Universitet 
och studien ska bli mitt examensarbete.  
Har du frågor eller funderingar får du mer än gärna kontakta mig via telefon eller e-post. 
 
Med vänlig hälsning Handledare 
Magnus Svensson, leg. Sjuksköterska Ing-Marie Larsson 
070-3971476 Institutionen för kirurgiska  
magnus.sve@gmail.com vetenskaper, anestesiologi och 
 intensivvård. 
 018-6114840 
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Specialistsjuksköterskeprogrammet 
 
 
DELTAGANDE I STUDIE 
 
Jag har muntligen informerats om studien ” Patienters upplevelser av patientdagbok 
från intensivvårdsavdelning” och tagit del av skriftlig information via brev. 
 
Jag ger mitt samtycke till att delta i en intervju där resultatet från studien kommer att 
presenteras i en uppsats på magisternivå vid Institutionen för vårdvetenskap vid 
Uppsala Universitet.  
 
Jag ger också mitt samtycke till att detta samtal spelas in på band och bearbetas under 
förutsättning att sekretess tillämpas.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst 
och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
 
 
 
Datum 
 
 
…………………………….. 
 
 
Intervjupersonens namn 
 
 
……………………………………………………… 
 
Intervjupersonens namnunderskrift 
 
 
………………………………………………………. 
 
 
Ansvarig för studien 
Magnus Svensson, legitimerad sjuksköterska 
Studerande vid specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 
vid Uppsala Universitet 
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