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Sammanfattning 
Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning bedrivs avancerad sjukvård där patienten blir 
övervakad kontinuerligt. En intensivvårdsavdelning skiljer sig från en vårdavdelning genom 
att det till exempel är högre personaltäthet. Patienterna kan bli sederade och graden av 
sedering påverkar minnet. Att vårdas på en intensivvårdsavdelning kan vara påfrestande för 
patienten, vilket gör att det kan vara svårt att minnas och att patienten kan utveckla 
posttraumatiskt stressyndrom.  
Syfte: Att beskriva vuxna patienters minnen av intensivvård efter utskrivning från 
intensivvårdsavdelning.                                                                                                                       
Metod: Detta är en allmän litteraturstudie. Databaserna som användes var CINAHL och 
PubMed. Inklusionskriterierna var att patienten vårdats minst 24 timmar på en 
intensivvårdsavdelning och exklusionskriterierna var personer under 18 år. Analysering av 
resultatet skedde med innehållsanalys.  
Resultat: Minnena hos patienterna varierade från ingenting till fragment av 
intensivvårdstiden. Patienterna kunde även minnas drömmar, mardrömmar och 
hallucinationer som exempelvis flyktförsök, kroppsskada och att omgivningen förändrades. 
Även minnen av upplevelser som ångest, rädsla, förvirring och existentiella minnen var 
förekommande hos patienterna. 
Konklusion: Patienterna kan ha ett behov av att sjuksköterskan har nödvändig kunskap om 
vad patienten kan minnas från intensivvårdstiden, för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa 
patienten i sitt tillfrisknande på vårdavdelningen.  
 
Nyckelord: Hallucinationer, intensivvård, minne, posttraumatisk stressyndrom  



 
 

 Innehållsförteckning
1. Bakgrund........................................................................................................ 4 

1.1 Intensivvård ............................................................................................. 4 
1.2 Att vårdas på en intensivvårdavdelning i jämförelse med en  
vårdavdelning ................................................................................................ 4 
1.3 Minne. ....................................................................................................... 5 
1.4 Posttraumatisk stressyndrom................................................................. 5 
1.5 Patienter i kris ......................................................................................... 6 
1.6 Skriva dagbok till patienterna ............................................................... 6 
1.7 Problemformulering ................................................................................ 6 

2. Syfte ................................................................................................................ 6 

3. Metod .............................................................................................................. 6 

3.1 Sökstrategi ................................................................................................ 6 
3.2 Urvalskriterier ......................................................................................... 7 
3.3 Urval ......................................................................................................... 7 
3.4 Dataanalys ................................................................................................ 7 
3.5 Etiska överväganden ............................................................................... 7 

4. Resultat ........................................................................................................... 8 

4.1 Förekomst av minnen .............................................................................. 8 
4.2 Minnen av verkliga händelser ................................................................ 8 
4.3 Hallucinationer ........................................................................................ 9 
4.4 Drömmar ................................................................................................ 10 
4.5 Minnen av känslor ................................................................................. 10 
4.7 Resultatsyntes ........................................................................................ 11 

5. Diskussion .................................................................................................... 12 

5.1 Metoddiskussion .................................................................................... 12 
5.2 Resultatdiskussion ................................................................................. 13 
  5.2.1 Förekomst av minnen ....................................................................... 14 
  5.2.2 Kris .................................................................................................... 15 
5.3 Slutsats .................................................................................................... 16 
5.4 Klinisk nytta .......................................................................................... 16 
5.5 Förslag till vidare forskning ................................................................. 17 

6. Referenser .................................................................................................... 18 

Bilaga 1                 22 

Bilaga 2                23 

Bilaga 3                28 
 
 



 

4 
 

1. Bakgrund 

1.1 Intensivvård 

En intensivvårdsavdelning (IVA) är en avdelning där avancerad vård bedrivs (Andersson, 
2011). Intensivvården är genomsyrad av teknisk- och medicinsk utrustning samt av 
psykologiska reaktioner som till exempel sorg (Selin-Thörnqvist, 1998). På IVA vårdas 
kritiskt sjuka patienter som är i behov av kontinuerlig övervakning, diagnostik och 
omvårdnad (Wickberg, 2011). Patienter som vårdas på IVA är ofta uppkopplade till olika 
utrustningar såsom monitorer, läkemedelspumpar och respiratorer (Andersson, 2011). 
Övervakning som används är till exempel artärkateter, EKG övervakning, pulsoximeter, 
urinkateter, olika typer av sonder, centralvenkateter och olika typer av dränage (Akademiska 
sjukhuset 1997; Selin-Thörnqvist, 1998). Patienterna är ofta sederade på IVA. Den 
sederingsnivå som eftersträvas är tagen med hänsyn efter patientens behov. Patienten kan vara 
tungt sederad och upplever då inga obehagliga händelser, men får istället svårare att minnas 
vad som hände. Patienten kan också vara lätt sederad, då kan patienten orientera sig och 
kommunicera bättre samt ha kvar minnet från vårdtiden (Hvarfner, 2005). Under 2010 
vårdades cirka 50 000 patienter på IVA i Sverige (Svenska intensivvårdsregistret, 2011).  

1.2 Att vårdas på en intensivvårdavdelning i jämförelse med en 
vårdavdelning 

På IVA är det en hög personaltäthet och det är ständigt personal närvarande hos patienten 
(Andersson, 2011). Bemanningen på IVA är vanligtvis en sjuksköterska och en 
undersköterska som tillsammans vårdar en till två patienter. Bemanningen är densamma under 
dygnets alla timmar (Soini & Stiernström, 2005). Patienterna som vårdats på IVA kände sig 
säkra där och kände att det fanns resurser som kunde tillfredställa deras behov. Miljön på IVA 
kändes mer lugn och säker i jämförelse mot en vårdavdelning. Patienterna fick känslan av att 
personalen på vårdavdelningen var mer stressade och inte hade tid för dem, medan en del av 
patienterna kunde känna att det var skönt att få lämna IVA och komma till en vårdavdelning 
som upplevdes som lugnare (Forsberg, Lindgren, & Engström, 2011). För patienterna kan den 
minskade kontakten med omvärlden utanför sjukhuset, stort antal personal som medverkar i 
patientens vård, samt all utrustning kan få psykologiska effekter (Selin-Thörnqvist, 1998). 

Det är inte enbart den medicinska behandlingen som gör att en människa blir frisk utan även 
omvårdnadsåtgärder har stor betydelse för tillfrisknandet (Selin-Thörnqvist, 1998). I 
jämförelse med IVA där personaltätheten är hög och personal ständigt närvarande 
(Andersson, 2011), får sjuksköterskor på vårdavdelningar arbeta mer självständigt och 
därmed lita mer på sitt eget omdöme om att se till så att patienterna inte kommer till skada, 
vilket ökar risken att kunna begå misstag (Öhrn, 2009). 

På en vårdavdelning kan omvårdnaden av patienterna delas upp på olika arbetssätt. 
Gruppvård är ett arbetssätt som innebär att en grupp av personalen sköter omvårdnaden av en 
grupp patienter (Dulong & Poulsen, 1993; Fransson Sellgren, 2009) Den som leder gruppen 
är oftast sjuksköterska. Gruppledaren tar hänsyn till att patienterna som gruppledaren själv ger 
omvårdnad inte får ta för mycket tid, då gruppledaren måste överblicka övriga 
personalgruppens arbete för att kunna hjälpa till vid behov (Dulong & Poulsen, 1993). Detta 
arbetssätt gör att personalen runt patienten minskas och det blir enklare att individualisera 
omvårdnaden (Fransson Sellgren, 2009). Nackdelar med gruppvård är att sjuksköterskan kan 
känna att det inte finns tillräckligt med tid för patienten och anhöriga (Dulong & Poulsen, 
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1993). Parvård är ett annat arbetssätt som kan bedrivas på en vårdavdelning. Denna typ av 
arbetssätt innebär oftast att en sjuksköterska och undersköterska ger omvårdnad till ett mindre 
antal patienter än vid gruppvård. Parvård ger kontinuitet och ger utifrån patientens behov en 
individualiserad vård (Fransson Sellgren, 2009). Enligt Fransson Sellgren (2009) är 
återkommande personal i patientens omvårdnad en trygghet för patienten. 

Patienterna kan ofta inte minnas något från sin vistelse på IVA när de är på vårdavdelningen. 
De känner sig ofta irriterade, besvärade och är inte helt tillfredställda med att inte veta vad 
som hänt dem (Combe 2005). Detta menar Combe (2005) har en negativ påverkan på deras 
tillfrisknande och återgång till sin vardag.  

1.3 Minne 

Ett minne är lagrad information i hjärnan som kan göras medvetet vid ett senare tillfälle 
(Karlsson, 2007; Lundh, Montogomery och Waern, 1992). Ett minne kan bevara information 
om vad som helst som exempelvis situationer, händelser, känslor, ansikten, personer, sånger 
eller lukter. Viss information minns vi endast i några få sekunder medan annan information 
kan vi minnas i flera år. Detta beror på att det finns ett korttidsminne och ett långtidsminne 
(Lundh, m.fl., 1992). Minnet innehåller ett episodiskt minne. De minnen som tillhör det 
episodiska minnet har en personlig förankring hos individen. De refererar till episoder som 
individen varit med om och som är förknippat med tid och rum. Ett exempel på ett episodiskt 
minne är ett minne av en upplevelse. Det semantiska minnet innefattar kunskap om ord, 
begrepp och verbala symboler, deras mening och vad de refererar till, uppfattningar och 
faktakunskaper oavsett om de är korrekta eller ej. Minnet innehåller också ett perceptuellt 
minne som innefattar lagrade kunskaper om exempelvis dofter, smaker, sånger, utseende och 
kroppsliga upplevelser. Explicit minne är då individen har en medveten upplevelse av att 
minnas något. Implicit minne innebär att individen kodar in, lagrar och tar fram informationen 
utan att vara medveten om detta. Minnen kan också klassificeras som retrospektivt minne och 
prospektivt minne. Det prospektiva minnet riktar sig emot framtiden som exempelvis att 
individen kommer ihåg att ringa ett samtal. Det retrospektiva minnet innefattar minnen av 
händelser från det förflutna (Lundh m.fl., 1992).  

1.4 Posttraumatisk stressyndrom 
För att klassas som ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) måste individen ha varit med om 
en hotfull eller katastrofal händelse, vilket som hos de flesta människor skulle ha utlöst en 
allvarlig stress (Ottosson, 2009). Symtomen från ett PTSD kan debutera direkt efter den 
traumatiska händelsen skett eller inom ett halvår (ibid). Symtom som patienten kan få är 
återupplevande av den traumatiska händelsen med minnesbilder (Cullberg, 2006), 
mardrömmar och ibland även med illusioner eller hallucinationer. Andra symtom som 
patienten kan ha är ångest, muskelspänningar, återkommande skräckupplevelser, undvikande 
av saker eller situationer som påminner om den traumatiska händelsen, ett minskat intresse för 
omvärlden, svårt att engagera sig känslomässigt, undvikande av social kontakt och att 
individen inte kan minnas den traumatiska händelsen detaljrikt. Patienterna kan även få 
psykofysiologisk aktivering som innefattar svårigheter med sömn och koncentration, 
aggressivitet, irritation, vaksamhet och de kan reagera kraftigt på oväntade händelser 
(Ottosson, 2009). Patienter som utvecklar PTSD får ofta påfrestande minnen av den 
traumatiska händelsen. Desto sämre minnen av den traumatiska händelse patienten har desto 
större är risken att utveckla PTSD (Cullberg, 2006) 
 
Att vara kritiskt sjuk och vårdas på en IVA innebär för patienterna att de utsätts för många 
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olika stressorer som exempelvis att vara intuberad, sömnsvårigheter, ljud från utrustning, törst 
och att ej ha kontroll (Hweidi, 2007). I en studie av Davywod, Gifford, Needham och 
Bienvenu (2008) framkom att vårdas på en IVA innebär en risk att kunna utveckla PTSD och 
det framkom även att förekomsten av PTSD hos patienter som vårdats på IVA var hög.  

1.5 Patienter i kris 
Ett kristillstånd för patienten kan ske när patienten saknar tidigare kunskap eller reaktionssätt 
som inte är tillräckliga för hantera situationen. I mötet med patienter i kris ska 
vårdpersonalens roll vara stödjande och informerande. Rollen innebär att återge händelsen 
utan att förändra historien och därmed se till så att patienten inte minns felaktigt. Syftet med 
det är inte att ge tillbaka förlorade minnen utan att stödja patientens i bearbetandet. I mötet 
med patienten ska vårdpersonalen låta patienten ge uttryck för sina känslor samt inge hopp för 
att bli en stabil resurs för patienten (Cullberg, 2006). Patienter i kris kan använda sig av 
coping för att hantera situationen vilket innebär att patienten använder sig av olika strategier 
för att skydda sig själv (Rydén & Stenström, 2008). 

1.6 Skriva dagbok till patienterna 
Att använda dagböcker för att beskriva patientens vård på IVA är ett hjälpmedel för patienten 
att förstå vad han/hon gått igenom. Dagböckerna skrivs oftast i andra person (Egerod & 
Bagger, 2010). I dagböckerna skriver anhöriga och vårdpersonal om hur de upplever att 
patienten har det, vad som händer omkring och med patienten samt hur anhöriga har det 
(Roulin, Hurst & Spirig, 2007). I dagböckerna finns bilder på patienterna under IVA-vistelsen 
till exempel när de varit intuberade och att få se hur de såg ut under den tiden kan kännas 
meningsfullt för patienterna (Egerod et al, 2010).  Bilderna är också ett bevis för patienterna 
vad de gått igenom (Engström, Grip, & Hamrén, 2009). Dagböckerna är ett sätt att ge 
patienterna kontinuitet om vad som händer i deras liv under vistelsen på IVA. Dagböckerna är 
även ett sätt för vårdpersonalen på IVA att kommunicera med patienten när han eller hon varit 
sederad (Roulin et al, 2007). Dagböckerna gör också att patienterna kan få förståelse hur sjuka 
de har varit och varför återhämtningen kan ta lång tid (Engström m.fl., 2009) 

1.7 Problemformulering 
På vilken vårdavdelning som sjuksköterskor än arbetar på, kommer sjuksköterskan möta 
patienter som har vårdats på IVA. Dessa patienter har varit kritiskt sjuka och vårdats under 
speciella förhållanden. Vårdtiden är relativt kort på IVA vilket gör att bearbetningen av 
intensivvårdstiden sker på vårdavdelningen. Minnen av intensivvården är viktiga att känna till 
som sjuksköterska för att kunna hjälpa och stötta patienten i sitt bearbetande när denne 
kommer till avdelningen. Denna studie syftar till att öka förståelsen om patienters minnen från 
intensivvårdstiden, för att som sjuksköterska kunna bemöta dessa patienter på ett 
professionellt sätt och därmed kunna stötta patienten i sitt tillfrisknande. 

2. Syfte 
Att beskriva vuxna patienters minnen av intensivvårdstiden 

3. Metod 
Detta är en allmän litteraturstudie med beskrivande design vilket innebär att aktuellt 
kunskapsläge och fenomen beskrivs. Kunskapsläget beskrivs genom att analysera de 
vetenskapliga artiklar som valts. Analysen och beskrivningen i en allmän litteraturstudie 
behöver inte ske på ett systematiskt vis (Forsberg & Wengström, 2008). 
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3.1 Sökstrategi 
Utifrån syfte valdes orden intensive care och memory. Sökning skedde i databaserna 
CINAHL och PubMed eftersom dessa databaser innehåller artiklar inom 
omvårdnadsvetenskap.  

Sökning skedde i CINAHL headings med sökorden intensive care och memory, vilket gav 
ämnesorden critical care och memory. Begränsningar som användes var att artiklarna skulle 
vara på engelska, peer reviewed, publicerade mellan 2004 - 2011, och vuxna personer från 18 
år. För sökmatris se Bilaga 1.  

En sökning gjordes i MeSH för att få fram korrekta ämnesord. Det resulterade i MeSH-
termerna intensive care och memory. En sökning gjordes i PubMed med MeSH-termerna. 
Begränsningar som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade 
mellan 2004 - 2011, vuxna personer över 19 år då databasens begränsningar var från 19 år 
och äldre. För sökmatris se Bilaga 1.  

3.2 Urvalskriterier 
Kriterierna för urval av artiklarna var att de skulle besvara syftet, vara primärkällor och vara 
etiskt godkända eller haft ett etiskt övervägande. 
Inklusionskriterier var att patienterna skulle ha vårdats på intensivvårdsavdelning minst 24 
timmar. Exklusionskriterierna var personer under 18 år.  

3.3 Urval 
I första urvalet lästes titlarna igenom från sökresultatet för att se om artiklarna svarade mot 
denna studies syfte. I det andra urvalet lästes abstracts igenom för att se om de stämde 
överens med syftet. I det tredje urvalet lästes artiklarna i sin fulltext för att hitta artiklar som 
stämde överens med syftet. För sökmatris se Bilaga 1. Artiklarna som exkluderades handlade 
exempelvis om effekten av dagböcker och läkemedelspåverkan.  

3.4 Dataanalys 
Artiklarna har granskats av experter inom området genom att valda artiklarna har varit peer 
reviewed. Författarna i denna studie har granskat kvalitén på valda artiklar enligt Willman, 
Stoltz & Bahtsevani (2006) granskningsmall, se Bilaga 2. För bedömning av artiklarnas 
kvalité se artikelmatris Bilaga 3. Artiklarna har läst igenom av författarna på varsitt håll flera 
gånger i sin helhet för att hitta likheter och skillnader (Polit & Beck, 2008). Likheter och 
skillnader skrevs upp varje artikel för sig, sedan har författarna diskuterat dessa 
sammanfattningar för att gemensamt hitta mönster. Dessa mönster har sedan författarna 
konstruerat till olika teman. I resultatet lyftes citat fram som beskriver ett fenomen i de olika 
teman för att öka trovärdigheten på studien. Citaten lästes igenom flera gånger för att hitta 
citat som passade in i sammanhanget.  

3.5 Etiska överväganden 
Alla artiklar som ingick i litteraturstudien har redovisats. Valda artiklar har noggrant 
kontrollerats att de har etiskt godkännande från etisk kommitté eller haft ett etiskt 
övervägande. Detta för att deltagarna inte ska ha tagit skada och att deltagandet i studierna ska 
ha varit frivilligt. Alla resultat har redovisats korrekt och inget har förvanskats (Forsberg & 
Wengström, 2008).  
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4. Resultat 
Genom analys av data framkom olika teman. De olika temana var förekomst av minnen efter 
utskrivning, minnen av verkliga händelser, hallucinationer, drömmar och minnen av känslor. 
Dessa teman presenteras nedan med citat från artiklarna.  

4.1 Förekomst av minnen 
 Av de patienter som har vårdats på IVA kunde ett signifikant antal inte minnas sin tid på IVA 
efter en till fem dagar från utskrivning. Men när frågor ställdes försiktigt och när det talades 
om uppföljning av intensivvårdstiden kunde flertalet av patienterna minnas vissa händelser 
(Pattison, Dolan, Townsend & Townsend, 2007). Av patienterna kunde 77 % - 81 % minnas 
tiden från intensivvården efter fem dagar från utskrivningen (Samuelson, 2011; Samuelsson, 
Lundberg & Fridlund, 2007). I en studie av Ringdal, Johansson, Lundberg, & Bergbom 
(2006) kunde uppemot 30 % av patienterna komma ihåg hela sin vistelse på IVA. Sex 
månader efter utskrivning från IVA kunde vissa patienter minnas händelser de tidigare varit 
oförmögna till (Pattison m.fl., 2007).  Mellan 15 % och 19 % hade inga minnen alls från IVA 
(Ringdal m.fl., 2006; Samuelsson m.fl. 2007). ”I don’t remember a thing. I know nothing 
about the half month I was on the ventilator. […] I wasn’t aware of anything. I didn’t feel any 
tube down my throat — nothing. When I woke up I had these pins stuck in me, and that 
oxygen.” (Löf, Berggren & Ahlström, 2005 s.160). Av de patienter som inte hade några klara 
minnen av IVA hade ett signifikant antal blivit sederade med läkemedel (Ringdal m.fl., 2006). 
En del patienter kunde inte minnas varken behagliga eller obehagliga händelser under hela sin 
intensivvårdstid (Adamson, Murgo, Boyle, Kerr, Crawford, & Elliot, 2004; Pattison 2007), 
men de skulle vilja veta vad som hänt dem (Adamson m.fl. 2004) vilket exemplifieras av 
följande citat: ” I can’t remember anything, it’s terrible . . . I am curious. I would love to 
know what really went on.” (Adamson m.fl. 2004, s.260). Patienter som inte kunde minnas sin 
tid på IVA kunde i alla fall minnas att de varit sjuka (Adamson m.fl., 2004). Efter 10 år kunde 
patienterna fortfarande minnas händelser från intensivvårdstiden (Storli, Lindseth & Asplund, 
2008) 
 

4.2 Minnen av verkliga händelser 
Patienterna kunde minnas detaljerat en del fragment av saker till exempel syrgasmasken, 
insättandet av kateter och samtal med vårdpersonal 12 månader efter utskrivning från IVA 
(Löf m.fl., 2005). Patienterna som hade vårdats på IVA mindes besök av sina anhöriga (Löf 
m.fl., 2005; Löf, Berggren, & Ahlström, 2008; Ringdal m.fl.,2006; Storli m.fl., 2008).  
 
Patienterna kunde minnas behagliga minnen från intensivvårdstiden (Samuelsson 2011). 
Patienterna mindes att de varit smärtfria under intensivvårdstiden (Adamson m.fl., 2004) och 
att när smärtstillande hade getts hade patienterna behagliga minnen av när smärtan försvann 
(Samuelsson, 2011). Patienterna kunde fortfarande efter 12 månader minnas hur 
sjuksköterskorna hade känts vårdande och inte haft bråttom, vilket hade upplevts som 
betryggande (Löf m.fl., 2008).  
 
Patienter kunde minnas obehagliga minnen. Obehagliga minnen som kvävningskänslor på 
grund av slem, eller att inte kunna prata under intubation var riktigt obehagligt för patienterna 
(Samuelsson, 2011). En patient beskrev ett obehagligt minne om att vara intuberad: ‘‘I 
couldn’t speak. . . terrible. . . I wanted to explain that I felt like I was dying and didn’t get any 
air, but I couldn’t.’’ (Samuelsson, 2011, s.78). Känslan av torrhet i munnen och törst var 
också obehagliga minnen som patienterna kunde minnas samt hur behagligt det var när 
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törsten släcktes (Samuelsson, 2011). När patienterna vaknande efter respiratorbehandlingen 
mindes de hur miljön kändes kaotisk. Skrik, ljud och pip från omgivningen gjorde att det 
aldrig kändes tyst för patienterna (Löf m.fl., 2005; Minton, & Carryer, 2005), vilket gjorde det 
svårt att sova (Minton, & Carryer, 2005). Patienterna kunde starkt minnas att de kände stark 
smärta till att ha flyktiga minnen av smärtan (Adamson m.fl., 2004; Löf m.fl. 2008; Magarey 
& McCutcheon 2005; Minton, & Carryer, 2005; Ringdal m.fl., 2006) “I was in so much pain, 
I couldn’t move, I didn’t know why I was there” (Magarey & McCutcheon, 2005, s.350). 

Ett par av patienterna i en studie av Löf m.fl. (2008) kunde minnas känslan av att förlora 
medvetandet när de fick sederande läkemedel. Efter tolv månader från utskrivning kunde 
patienterna fortfarande minnas den överhängande känsla av existentiella hot från när de 
började förlora medvetandet på intensivvården (Löf m.fl., 2008).  

4.3 Hallucinationer 
Att pendla mellan verklighet och overklighet är något som patienterna mindes (Magarey & 
McCutcheon, 2005). Det kunde hända att verkliga och overkliga händelser blandades ihop 
vilket kunde göra det svårt för patienterna att särskilja vad som var verkligt och inte (Löf 
m.fl., 2005; Löf m.fl., 2008; Minton, & Carryer, 2005), ”I sit here at night-time and can’t 
sleep and thing go over my mind and I think back about what happened in hospital and some 
of the silly things that I dreamt about. Wondering whether it was real or imaginary”(Minton, 
& Carryer, 2005, s. 156). 
 
Patienterna som hade haft overkliga upplevelser mindes dem som verkliga (Löf m.fl., 2005; 
Margarey & McCutcheon, 2005), men majoriteten kunde förstå att det inte var verkliga 
händelser (Löf m.fl., 2005). ”You know I was not fully awake and I had no idea what had 
happened and where I was, so then I found out that I was on the Kiel ferry. I had been 
onboard the year before. I just felt a vibration … and there was something that reminded me 
of a motor room, a faint droning.” (Storli m.fl., 2008, s.89). Ett par av deltagarna i en studie 
av Löf m.fl. (2005) kunde minnas detaljerat overkliga händelser medan de var under 
respiratorbehandling och mindes dessa med fruktan. Patienter kunde efter tre månader minnas 
händelserna med samma fruktan som när de upplevde händelsen (Löf m.fl., 2008). 
 
Det framkom att patienter mindes att de haft hallucinationer under sin intensivvårdstid som de 
tydligt beskrivit att de upplevt som skrämmande (Löf m.fl., 2008; Magarey & McCutcheon, 
2005; Pattison m.fl., 2007; Ringdal m.fl., 2006; Samuelsson, 2011). I studien av Adamson 
m.fl. (2004) framkom att det var mindre vanligt att de patienter som haft minnen från 
intensivvården haft hallucinationer, men det var dock förekommande. Patienter mindes 
hallucinationer med förföljelseinslag (Adamson m.fl., 2004; Pattinson m.fl., 2007). 
Patienterna kunde minnas att människor försökte göra dem illa (Margarey & McCutcheon, 
2005; Ringdal m.fl., 2006), såg michelingubbar (Löf m.fl., 2005), fagra färger, mönster, 
figurer (Samuelsson, 2011), fruktkorgar (Margarey & McCutcheon, 2005) och sitta fast i 
kvicksand (Löf m.fl., 2008), Otäcka hallucinationer som patienterna mindes att de haft var 
exempelvis att se prickar, skuggor, färger, olika figurer, djur eller insekter, konstiga människor 
(Samuelsson, 2011), om vårdpersonalen (Löf m.fl., 2005; Magarey & McCutcheon, 2005) och 
om intensivvårdssalen (Löf m.fl., 2005; Magarey & McCutcheon, 2005; Samuelsson, 2011). 
En patient beskrev en hallucination med inslag av omgivningen: ”The walls in the room were 
moving and turned inside out... and things and devices moved here and there and changed 
colours and size...” (Samuelsson, 2011, s. 81).  Patienter beskrev att de mindes att 
hallucinationerna kunde skrämma dem, medan andra mindes hallucinationerna som roliga 
(Margarey & McCutcheon, 2005; Samuelsson, 2011). En patient beskrev det så här: “Some of 
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it was weird; some was, I wouldn't say frightening. Some of it was funny” (Magarey & 
McCutcheon, 2005, s. 349).  
 
Hallucinationerna som patienterna upplevt kunde de oftast minnas detaljrikt (Löf m.fl., 2005; 
Löf m.fl., 2008; Margarey & McCutcheon, 2005). I studien av Löf m.fl. (2005) framkom det 
att vid uppföljningstillfället vid tolv månader efter utskrivning från IVA var hallucinationerna 
lika tydliga men inte lika känslomässigt laddade. Vissa minnen som patienterna haft under 
intensivvårdstiden ansågs av patienterna själva vara allt för konstiga eller galna för att dela 
med sig av till andra människor (Storli m.fl., 2008). 

4.4 Drömmar 
Patienter kunde minnas både drömmar och mardrömmar från intensivvårdstiden (Löf, 2005; 
Pattison A, 2007). I en studie av Adamson m.fl. (2004) var minnen av hela drömmar mindre 
vanligt men vissa patienter kunde minnas delar av drömmar. 

Många patienter kunde minnas behagliga drömmar (Löf m.fl., 2005; Ringdal m.fl. 2006; 
Samuelsson m.fl., 2007). Patienterna kunde minnas behagliga drömmar som kunde handla om 
till exempel olika trevliga evenemang och resor (Samuelsson m.fl. 2007), eller att de var ett 
tecken på att bli frisk (Löf m.fl. 2005).  

Minnena av deras drömmar som handlade om död eller döda personer kunde orsaka ångest 
hos patienterna eftersom de då blev påminda om deras egen existens. En patient kunde se sig 
själv fiska med sin döda pappa (Magarey & McCutcheon, 2005). En annan patient beskrev en 
dröm som handlade om sin existens: ”And I dreamt I was dead one night. There was one night 
there that I dreamt (sic) I was dead. I’ll never forget that. And I’m meeting all this people who 
had passed on that I knew...” (Magarey & McCutcheon, 2005, s.351).  
 
Patienterna kunde minnas många av mardrömmarna som de upplevt under intensivvårdstiden 
(Löf m.fl. 2005; Minton, & Carryer,2005; Pattison m.fl. 2007; Ringdal m.fl. 2006; Samuelson 
m.fl. 2007) och dessa kunde kännas hemska (Minton, & Carryer,2005; Samuelson m.fl. 
2007). Drömmar handlade till exempel om flyktförsök, ologiska problem som skulle lösas, 
våld mot kropp och själ samt att dö (Samuelson m.fl. 2007). En tid efter utskrivning till 
hemmet kunde patienterna fortfarande ha problem med mardrömmar från intensivvårdstiden 
(Minton, & Carryer, 2005). 

4.5 Minnen av känslor 
Patienterna mindes upplevelser av kraftlöshet. Dessa patienter var oroliga för att denna känsla 
skulle för alltid existera hos dem (Magarey & McCutcheon, 2005). Utrustning som omgav 
patienten, som exempelvis slangar, kunde stärka upplevelsen av kraftlöshet ytterligare och 
sederande läkemedel kunde få patienter att känna sig svaga (Magarey & McCutcheon, 2005).  
 
Omgivningen på intensivvårdssalen kunde påverka patientens känslor (Magarey & 
McCutcheon, 2005; Pattison m.fl., 2007; Samuelsson, 2011). Patienter beskrev att 
omgivningen på intensivvårdssalen kunde kännas hotfull, okänd och begränsad på grund av 
all utrustning. Känslan av att vara övervakad hela tiden var något som patienter mindes. Att 
en larmknapp inte existerade var något som patienterna mindes gav dem ångest eftersom de 
då kände att de inte kunde få personalens uppmärksamhet när de ville (Samuelson, 2011).  
 
En vanlig känsla som patienterna mindes var rädsla (Löf m.fl., 2008; Ringdal m.fl., 2006; 
Samuelson, 2011; Samuelson m.fl., 2007). En patient mindes känslor av rädsla och panik. 
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Patienten beskrev det så här: ”I had to breathe on my own sometimes; they disconnected the 
ventilator. Then I felt as if I wasn’t getting any oxygen. I felt — what shall I say? — a sort of 
panic.” (Löf m.fl., 2008, s. 116). 
 
Patienter mindes att de känt sig förvirrade (Löf m.fl., 2005; Magarey & McCutcheon, 2005; 
Pattison m.fl., 2007). Detta kunde bero på både psykologiska och miljöfaktorer (Pattison 
m.fl., 2007). Vissa patienter visste inte var de var, andra kände att allt var overkligt och 
diffust, som att vara i ett svart hål eller in en annan värld (Samuelsson, 2011). En patient 
mindes att han var förvirrad, arg och att han inte förstod vad han gjorde på sjukhuset (Löf 
m.fl., 2005).  
 
En annan känsla som patienterna mindes var ångest (Löf m.fl., 2008 Samuelsson, 2011; 
Samuelsson m.fl., 2007). Vissa mindes att de kände ångest på grund av att de inte kunde sova 
eller röra på sig ordentligt (Samuelsson, 2011). Patienter beskrev att känslor som sorg, ilska, 
isolering, att vara fången, att vara osäkra på vad som hänt, brist på information, hjälplöshet, 
tomhet, sårbarhet (Samuelsson, 2011) och kraftlöshet också skapade ångest vilket bidrog till 
att de hade upplevelsen av förlust av kontroll över dem själva (Löf m.fl., 2008; Samuelsson, 
2011). En patient beskrev det så här: ”I was like a vegetable, without being able to do 
anything by myself. It made me feel very defenseless and helpless” (Samuelsson, 2011, s. 79). 
Patienter mindes även känslor av meningsfullhet, illamående och att de befann sig i fara 
(Storli m.fl., 2008). I studien av Adamson m.fl. (2004) framkom det att patienterna inte 
mindes att de varken haft några positiva eller negativa känslor under deras tid på IVA. 
 
Patienter mindes känslor i samband med förflyttningen till en vårdavdelning från IVA (Minton 
& Carryer, 2005; Pattison m.fl., 2007). Det skapade känslor av rädsla, osäkerhet (Pattison 
m.fl., 2007) och ångest (Minton & Carryer, 2005) för att de skulle lämna tryggheten på IVA. 
En patient beskrev det så här: ”...going back on the ward it wasn’t good at all, but after a 
while that didn’t matter so much. But after having that wonderful care, and then to have to go 
back, which...is the sort of thing you should be trying to do, fend for yourself as soon as you 
can.” (Pattison m.fl., 2007, s. 2127). Ett stark känslomässigt minne hos en patient av 
intensivvården efter att patienten förflyttas till vårdavdelning handlade om hur sjuk och nära 
döden denne varit (Löf m.fl., 2008). 
 
Att patienterna mindes känslor som handlade om död var vanligt (Magarey & McCutcheon, 
2005; Storli, m.fl., 2008). Det framgår att när patienter tänker tillbaka på sin tid på IVA har de 
starka och detaljrika minnen om hot om existensen som upplevts som väldigt skrämmande 
(Magarey & McCutcheon, 2005; Samuelsson, 2011; Storli m.fl., 2008). Dessa minnen om 
existensen kan vara väldigt skrämmande och intensivt som är svåra att glömma (Storli m.fl. , 
2008). 
 
I studien av Samuelsson m.fl. (2007) framkom det att två månader efter intensivvårdsvistelsen 
var prevalensen av ångestkänslor och PTSD högre hos patienter som haft påfrestande minnen 
från intensiven än av de patienter som ej upplevt detta. I studien framkom det att sex av 
tjugofyra patienter som haft känslor av fruktan under vårdtiden på IVA även haft jobbiga 
mardrömmar. Hos de patienter i studien som uppgett att de haft känslor av fruktan och att 
dessa känslor varit väldigt påfrestande var deras medianvärden av ångest, depression och akut 
PTSD symtom signifikant högre än patienter som inte haft sådana känslor. I studien framkom 
det att 19 patienter mindes känslor av extrem fruktan under tiden de vårdades på IVA 
(Samuelsson m.fl., 2007).  
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4.7 Resultatsyntes  
I studien framkom det att patienter som har vårdats på IVA kan ha svårt att komma ihåg 
minnen från den tiden efter utskrivning. Men många patienter kunde minnas fragment av 
intensivvårdstiden som till exempel verkliga händelser som interventioner, samtal med 
personal samt besök av anhöriga. Det framkom även att patienterna kunde minnas behagliga 
minnen som att få törsten släckt och när smärtan släppte. De kunde även minnas obehagliga 
minnen som törst och smärta. Att inte kunna kommunicera på grund av intubation och 
andningssvårigheter var andra minnen som patienterna kunde minnas. Flertalet av patienterna 
kunde minnas overkliga händelser. Dessa händelser kunde kännas verkliga och kunde också 
blandas ihop med verkliga händelser. Många av patienterna kunde minnas hallucinationer 
som att bli förföljd, mönster, färger, skuggor och omgivningen som förändrades. 
Hallucinationerna kunde upplevas som både skrämmande och roliga samtidigt som de kändes 
verkliga. Drömmarna kunde handla om till exempel flyktförsök och våld mot personen. 
Drömmarna kunde kännas verkliga för patienterna. Patienterna kunde även ha minnen från 
intensivvårdstiden om existentiella hot och minnen av upplevelser som till exempel förvirring 
som var väldigt skrämmande och skapade både rädsla och ångest. Patienter som hade 
påfrestande minnen och minnen av fruktan om intensivvårdstiden hade högre risk att utveckla 
PTSD. 
 
5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  
Denna studie är en allmän litteraturstudie. Vid en systematisk litteratursökning söks all aktuell 
forskning igenom, både publicerade och icke publicerade studier (Forsberg & Engström, 
2008). Då studien ska ge en överblick över kunskapsläget, var en allmän litteraturstudie bättre 
ämnat än en systematisk litteraturstudie. Vid en allmän litteraturstudie kan vissa studier gå 
förlorade då sökning inte sker lika systematiskt (ibid). Då artiklarna gav ett brett resultat anses 
detta av författarna täcka aktuellt kunskapsläge. Om en empirisk studie hade gjorts kunde 
resultatet gett en djupare förståelse, medan en litteraturstudie gjorde att det blev en mer 
allmän överblick över kunskapsläget.  

De databaser som valdes var CINAHL och PubMed. CINAHL och Pubmed valdes för att de 
innehåller artiklar i omvårdnad. Enligt Polit & Beck (2008) är CINAHL en lämplig databas 
för sjuksköterskor att söka artiklar i. En sökning gjordes även i PsycINFO för att databasen 
innehåller beteendevetenskap och psykologi som riktar in sig mot studiens syfte men denna 
databas gav inga relevanta artiklar. Att exkludera andra databaser gör att det finns en risk att 
andra studier kan ha missats, men resultat som framkom gav en bra insikt i aktuellt 
kunskapsläge. 

Sökorden memory och intensive care var adekvata för studiens syfte eftersom det handlar om 
patientens minnen från intensivvården. I en kvalitativ studie ska sökorden vara centrala för det 
som ska beskrivas (Polit & Beck, 2008), vilket dessa sökord var. Sökorden gav relevanta 
träffar som kunde besvara syftet. Sökningarna i databaserna gav inte stora kvantiteter av 
studier, men däremot studier med god kvalitet enligt Willman m.fl. (2006) granskningsmall, 
som svarade mot syftet. Inklusionskriterier som valdes var peer reviewed för att studierna ska 
vara vetenskapligt granskade av andra forskare. Årtalen 2004-2011 var för att få den mest 
aktuella forskningen samt att vid sökning med äldre årtal gav det många artiklar, därför valdes 
denna begränsning. Minskning av årtalen gjorde att det blev en bättre sökning och därmed ett 
enklare urval. För att stämma överens med studiens syfte valdes personer över 18 år, och för 
att sjuksköterskor oftast möter vuxna patienter på en allmän vårdavdelning. Då studiens 
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mening är att öka förståelsen för sjuksköterskor på en allmän vårdavdelning är den mest 
lämpliga grupp vuxna personer över 18 år. I PubMed fanns åldersbegränsningen från 19 år 
men artiklarna inkluderade även de som var 18 år. Engelska valdes för att de flesta artiklarna 
skrivs på engelska. Även fast det svenska språket exkluderades är majoriteten av studierna 
gjorda i Sverige.  
 

Två studier har varit kvantitativa och åtta studier har varit kvalitativa. I de kvalitativa 
studierna har det individuella hos deltagarnas minnen lyfts fram, medan de kvantitativa har 
styrkt statistiska fakta om minnen samt stärkt de kvalitativa resultaten. Detta har gjort att 
denna studie är flerdimensionell. En studie var av låg kvalité enligt Willman m.fl. (2006) 
granskningsmall, men denna studie inkluderades för att den tog upp en intressant aspekt som 
ingen av de andra studierna tog upp för att ge ett brett resultat. Resterande artiklar hade bra 
och medel kvalité enligt Willman m.fl. (2006) granskningsmall vilket har gjort att denna 
studies resultat har god kvalité. Willman m.fl. (2006) anser att deras granskningsmall inte är 
tillräcklig och behöver kompletteras med en annan granskningsmall för att göra en fullständig 
bedömning. En svaghet med detta kan vara att valda artiklar kan vara av sämre kvalité. 
Författarna till denna studie har dock bedömt att Willman m.fl. (2006) granskningsmall är 
tillräckligt god för att göra en lämplig bedömning till denna allmänna litteraturstudie.  
 
Genom att läsa igenom utvalda artiklar i sin helhet flera gånger var en bra analysmetod för att 
finna gemensamma teman. Enligt Polit & Beck (2008) är detta en bra metod för att ge djupare 
förståelse för innehållet. Denna metod är också lämplig för denna studie då det är viktigt att 
känna till helheten för att kunna hitta de olika temana. Svagheten med denna analysmetod var 
att det kan vara möjligt att författarna missat något mönster i analysprocessen. Enligt Polit & 
Beck (2008) är det viktigt att i analysprocessen inte bara vara uppmärksam på det som visar 
sig utan också på det som kan vara dolt. Författarna har haft detta i åtanke vid 
analysprocessen för att minska denna risk. Däremot valdes rubrikerna på de olika teman efter 
det som kändes mest uppenbart i de olika temana. Temana drömmar och hallucinationer 
skulle kunna gå in i varandra som overkliga händelser, men dessa teman blev stora och 
tydliga var för sig i analysprocessen vilket gjorde att de passa bättre som två teman. En 
svaghet kan vara att artiklarna har översatts från engelska till svenska vilket kan ha gjort att 
det finns en risk att en del av förståelsen i artiklarna gått förlorade.  

Resultatet presenterades i teman utifrån resultatet i studierna. Att författarna har granskat och 
tolkat artiklarna kan göra att författarnas bakgrundsförståelse av ämnet kan ha påverkat 
resultatet. Denna risk har minskat genom att författarna haft en objektiv hållning något som 
Polit & Beck (2008) ser som en styrka. I resultatet lyftes citat fram från de olika studierna för 
att stärka resultatet. Citaten skrevs på engelska för att minska risken för feltolkning.   
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Många av deltagarna i studierna har vårdats i respirator och varit sederade. Detta kan ha 
påverkat deras minnen, men eftersom respiratorbehandling är en del av intensivvården, var 
det en viktig aspekt att belysa då studien syftar till minnen av hela intensivvården. 
Patienterna skulle ha vårdats minst 24 timmar på IVA för att inkluderas i studien. Detta för att 
patienterna skulle hinna få en minnesbild av intensivvården. 
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5.2.1  Förekomst av minnen 
 
I studien av Adamson m.fl. (2004) framkom att det fanns ett behov av att veta vad som skett 
när de vårdats på IVA eftersom de saknade minnen. Detta är ett väldigt intressant fynd då det 
framkom att flera patienter inte mindes något från intensivvårdsvistelsen (Ringdal m.fl., 2006; 
Samuelsson m.fl., 2007; Storli m.fl., 2008) eller bara vissa delar (Adamson m.fl., 2004). Att 
inte minnas något från vårdtiden på IVA är något som också framkommer i studierna av 
Roberts, Rickard, Rajbhandari & Reynold (2006) och Granja, Lopes, Moreira, Dias, Costa-
Pereira & Carneiro (2005). Att patienter endast mindes vissa delar av vårdtiden styrks i 
studierna av Karlsson & Forsberg (2008) och Roberts m.fl. (2006). I Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) fastlås det att ”Patienten ska ges individuellt anpassad 
information om [… ] sitt hälsotillstånd, ” (2 b §) och enligt kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (2005 s. 11) så ska sjuksköterskan ha förmågan att ”uppmärksamma 
och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta 
genom adekvata åtgärder”.  Som sjuksköterska på en avdelning bör sjuksköterskan i 
situationer där patienten inte har några minnen ha en viktig uppgift att ge patienten 
information om sitt tillstånd. Författarna i denna studie anser att det är viktigt för 
sjuksköterskan att veta vad patienten gått igenom för att kunna anpassa omvårdnaden av 
patienten. Patienterna kan känna sig oroliga och förvirrade över att inte veta vad som hänt 
dem något som styrks av både studien av Löf m.fl. (2005) och Combe (2005). Författarna 
tycker att det är viktigt att som sjuksköterska beakta detta och bör därför arbeta på ett lugnt 
sätt för att ge patienten trygghet. Metoder som sjuksköterskan kan använda är att låta 
patienten uttrycka sina känslor om minnen från intensivvårdstiden samtidigt som 
sjuksköterskan ska återberätta det som skett så patienten får en förståelse för vad som hänt. 
Enligt Cullberg (2009) är syftet med att återberätta ge patienten en korrekt bild så patienten 
inte får utrymme att fylla tomrummet med felaktiga minnen. När patienterna inte minns 
intensivvårdstiden bör sjuksköterskan ha en viktig roll i uppföljningsarbetet med patienten. 
Då minnena enligt studien av Pattison m.fl. (2007) kunde lockas fram genom frågor och 
uppföljning. Sjuksköterskan kan läsa dagböckerna med patienten för att försöka locka fram 
minnen och ge dem förståelse.  Genom dagböcker kan sjuksköterskan få förståelse för vad 
patienten gått igenom och samtidigt hjälpa patienten förstå vad som hänt. Att dagböckerna ger 
förståelse för patienterna styrks av Egerod & Bagger (2010) samt Engström m.fl. (2009). 
 
I litteraturstudiens resultat framkom att flertalet i studien av Samuelsson (2011) kunde minnas 
obehagliga minnen från intensivvården. Många patienter kunde minnas obehagliga minnen 
från intensivvårdstiden som till exempel smärta (Adamson m.fl., 2004; Löf m.fl., 2008; 
Magarey & McCutcheon, 2005; Minton & Carryer, 2005; Ringdal m.fl., 2006), 
hallucinationer (Löf m.fl., 2005; Löf m.fl., 2008; Magarey & McCutcheon, 2005; Pattison 
m.fl., 2007; Ringdal m.fl., 2006; Samuelsson, 2011) och drömmar (Adamson m.fl., 2004; Löf 
m.fl. 2005; Minton, & Carryer, 2005; Pattison m.fl. 2007; Ringdal m.fl. 2006; Samuelsson 
m.fl. 2007). Detta styrks i studien av Ringdal, Plosk, Lundberg, Johansson & Bergbom (2009) 
att patienten kunde minnas obehagliga minnen som exempelvis hallucinationer. Enligt 
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga 
att uppmärksamma behovet av information till patienten. Författarna anser därför att 
sjuksköterskan bör informera patienten om att denne kan ha haft exempelvis hallucinationer, 
drömmar, och obehagliga minnen för att patienten kan ha behov av information om vad de 
kan minnas från IVA. Enligt Lejsgaard, Christensen & Huus Jensen (2004) är pedagogisk 
undervisning ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg inom omvårdnad. Genom samtal kan 
sjuksköterskan visa ett känslomässigt engagemang för patientens behov vilket främjar 
samspelet mellan sjuksköterska och patient samt ökar kunskapen hos patienten (Lejsgaard 
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Christensen & Huus Jensen, 2004). Genom information bör sjuksköterskan kunna ge 
patienten trygghet och förståelse vilket är något som hälso- och sjukvården ska kunna ge 
patienten enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2 a §). Detta styrks även av 
Lejsgaard Christensen & Huus Jensen (2004) som anser att sjuksköterskans pedagogiska 
omvårdnad ska göra att patienten får en förståelse för det som skett och hur detta kan påverka 
patienten. 

 Att minnas hallucinationer som upplevts med till exempel rädsla (Löf m.fl., 2005; Löf m.fl., 
2008; Margarey & McCutcheon, 2005; Pattison m.fl., 2007; Samuelsson, 2011) och att 
patienterna i studierna har vårdats på IVA minst 24 timmar, tror författarna att med den oftast 
korta vårdtiden på intensiven att det inte finns möjlighet att reflektera över sina obehagliga 
minnen av hallucinationerna på IVA. Reflektionen från patienten kan då ske på 
vårdavdelningen. I studien av Kiekkas, Theodorakopoulou, Spyratos, & Baltopolous, (2010) 
framkom att patienter som haft overkliga minnen som exempelvis hallucinationer hade rädsla 
för att sova och att de trodde de skulle bli galna. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att 
veta vad patienten kan minnas om hallucinationer för att kunna vara med och stötta patienten i 
dennes reflektion. Syftet med dagböckerna är att ge patienterna mening när de kan uppleva 
minnen av kaos, ha behov av att få tillbaka förlorade minnen och att hjälpa patienterna med 
bearbetningen efter utskrivningen från IVA (Egerod, Storli, & Åkerman, 2011). Därför är 
dagböckerna ett väldigt bra verktyg som sjuksköterskan kan använda för att få förståelse samt 
att kunna ge patienten förståelse.  

Omgivningen på intensiven kan minnas av patienterna som obehaglig (Löf m.fl., 2005; 
Magarey & McCutcheon, 2005; Pattison m.fl., 2007; Samuelsson, 2011). Patienter kan känna 
skuld ifall de skulle få ett larm att gå igång och en del patienter vill inte röra på sig i sängen 
för att undvika att starta ett larm (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007). Patienterna 
berättade att en förflyttning till en vanlig vårdavdelning, från att ha vårdats på IVA kunde 
minnas med känslor av obehag (Minton & Carryer, 2005; Pattison m.fl., 2007). Detta styrks i 
en studie av Odell (2000) där det framkommer att patienter kan minnas negativa upplevelser 
av att behöva förflyttas till en vårdavdelning som till exempel hjälplöshet, rädsla och stress. 
Detta är ett intressant fynd anser författarna till denna studie, då förflyttning till en 
vårdavdelning är någonting positivt vilket styrks av Forsberg, Lindgren, & Engström (2011), 
eftersom patienten anses vara för frisk för att vårdas på IVA, det vill säga att patienten är ett 
steg närmare utskrivning från sjukhuset. Därför är det intressant att patienten minns 
obehagliga känslor över detta, då författarna till denna studie förväntat sig uteslutande 
positiva reaktioner. Att vårdas på IVA där patienten har ständig kontakt med vårdpersonalen 
och där det finns en hög personaltäthet (Andersson, 2011) och sedan förflyttas till en 
vårdavdelning kan skapa obehagliga känslor hos patienterna. Denna kunskap är viktig i mötet 
med dessa patienten. Till exempel när en intensivvårdspatient anlänt till en vårdavdelning 
efter att ha vårdats på IVA kan sjuksköterskan efter att ha informerat patienten om hur 
arbetssättet ser ut på vårdavdelningen, fråga om patienten vill ha lite mer tillsyn för att sedan 
successivt minska på tillsynen för att göra omställningen lindrigare för patienten. 

5.2.3 Kris 

I en studie av Samuelsson m.fl. (2007) framkom det att några av de patienter som mindes 
påfrestande drömmar också utvecklat PTSD efter utskrivning. Detta styrks i studien av 
Capuzzo, Valpondi, Cingolani, Gianstefani, De Luca, Grassi, Alvisi (2005) där de patienter 
som utvecklat PTSD också haft påfrestande minnen av intensivvården. Att vårdas på IVA 
innebär en risk att utveckla PTSD (Davywood m.fl., 2008). Författarna anser att inte kunna 
minnas händelser, minnas overkliga händelser som hallucinationer och drömmar, och minnen 
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av existentiella hot kan vara en risk för att utveckla PTSD. Enligt Ottosson (2009) så är 
tecken på PTSD bland annat sömnsvårigheter, aggressioner och att reagera kraftigt på vissa 
händelser. Sjuksköterskan bör uppmärksamma patientens beteende för att patienten kan ha 
utvecklat PTSD när denne kommer från IVA, eftersom risk för utveckling av PTSD föreligger 
när de vårdats på IVA. Ungefär hälften av patienterna i en studie av Kapfhammer, 
Rothenhäusler, Krauseneck, Stoll & Schelling (2004) hade PTSD efter att ha blivit utskrivna 
från IVA och efter åtta år hade en fjärdedel av patienter fortfarande svårigheter med PTSD. 
Eftersom patienterna kan utveckla PTSD på vårdavdelningen efter att ha vårdats på IVA anser 
författarna att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och kan bemöta patienten. Enligt 
Cullberg (2008) är det viktigt i början att ge ett bra omhändertagande av patienten som att 
exempelvis att patienten inte lämnas ensam i längre stunder och att ge kroppskontakt är 
positivt. Att låta patienten uttrycka sina känslor och få berätta om sina minnen (Cullberg, 
2008). När patienten får ge uttryck för sina känslor om minnena från intensivvårdstiden gör 
att minnena kan accepteras tror författarna till denna studie. Sjuksköterskan bör 
uppmärksamma patientens behov och lidande samt ge adekvat omvårdnad något som styrks 
av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005). Författarna anser att 
sjuksköterskan bör arbeta med att få patienten att känna trygghet för att hjälpa patienten med 
PTSD något som styrks av Ottosson (2009). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763, 2 a §) så ska patienten känna en trygghet i vården. Det är sjuksköterskans 
skyldighet att se till att patienten är trygg på avdelningen och att utföra omvårdnaden på ett 
betryggande sätt. Ottosson (2009) skriver att efter psykiatrisk hjälp med PTSD kan patienten 
börja exponera sig själv för de traumatiska upplevelserna. Dagböckerna kan vara ett verktyg 
för sjuksköterskan att hjälpa patienten med information och debriefing om vad de gått 
igenom, dagböckernas funktion styrks av Combe (2005). 
 
5.3 Slutsats 
Patienternas minnen kunde variera från att ha minnen, fragment av minnen till inga minnen 
alls. Det var vanligt förekommande att patienterna kunde minnas hallucinationer, drömmar, 
minnen av känslor och existentiella hot.  
Minnena kan vara påfrestande för patienterna vilket gör att de kan utveckla posttraumatisk 
stressyndrom. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om vad patienterna kan 
minnas ifrån intensivvården för att kunna ge en holistisk omvårdnad anpassad utifrån 
patientens behov. Genom att använda dagböcker kan patienten få hjälp att minnas eller få reda 
på vad som hänt under intensivvårdstiden. 
 
5.4 Klinisk nytta  

Den kliniska nytta denna studie kommer bidra med är att sjuksköterskor kommer få en ökad 
förståelse för patienters minnen från intensivvårdstiden. Denna kunskap kommer att bidra 
med att kunna förbättra omvårdnaden av patienten och kunna stötta patienten i sitt 
tillfrisknande. Kunskapen om minnena kan ge sjuksköterskan en djupare förståelse och därför 
kan sjuksköterskan bemöta dessa patienter i den livssituation patienten befinner sig. 

5.5 Förslag till vidare forskning 
Författarna har sett att det inte finns mycket omvårdnadsforskning om hur patienterna har det 
på vårdavdelningen och hur minnena påverkar sjuksköterskans omvårdnad av patienten efter 
intensivvårdstiden. Författarna har i denna studie sett att patienter har ett behov av att 
sjuksköterskorna har kunskap om minnen från intensivvården för att kunna hjälpa dem i deras 
tillfrisknande på vårdavdelningen. Patienterna kunde utveckla PTSD på grund av påfrestande 
minnen vilket gör att patienten har ett behov av att bearbeta dessa minnen. Därför anser 
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författarna att fler studier bör göras inom detta ämne för att ge evidens om hur minnena 
påverkar patienten efter intensivvårdstiden. Både kvalitativa och kvantitativa studier bör göra 
för att kunna ge en djupare förståelse och för att kunna generalisera. 
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Bilaga 1 
Sökmatris 

Databas Sökning Antal Urval 1 
(Dubbletter) 

Urval 2 Urval 3 

CINAHL * 1. Critical care 3125    
 2. Memory 4246    
 3. 1 AND 2  25 13 10 4 
      
PubMed ** 1.  Intensive care 3564    
 2. Memory 22528    
 3. 1 AND 2 19 12 (2)  9 6 
      
PsycINFO*** 1. Intensive care 1415    
 2. Memory 24808    
 3. 1 AND 2 16 9 (8) 1 0 
     Totalt: 10 
 

* Begränsningar: Peer reviewed, MW Word in Subject Heading, engelskt språk, publicerade 
mellan 2004-2011, alla vuxna. 
** Begränsningar: MeSH terms, engelskt språk, publicerade mellan 2004-2011, alla vuxna 
över 19 år. 
*** Begränsningar: Peer reviewed, Subject Heading , engelskt språk, publicerade mellan 
2004-2011, vuxna över 18 år. 
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Bilaga 2 
Granskningsmall artiklar 
 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

Bilaga i Willman A, Stoltz P & Bahtsevani C. (2006) Evidensbaserad omvårdnad. En bro 
mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristika  Antal …………………… 

Ålder ……………………. 

Man/kvinna ……………… 

Är kontexten presenterad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Urval    

- Relevant?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Metod för     

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- analys tydligt beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Giltighet     

- Är resultatet logiskt, begripligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder datamättnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder analysmättnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
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Kommunicerbarhet    

- Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande                
till en teoretisk referensram? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

Genereras teori □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Huvudfynd    

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys 
adekvat? 

…………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………............
.. 

....................................................................................................................

.. 

....................................................................................................................

.. 

 

 

 

                        Sammanfattande bedömning av kvalitet 

                 □ Bra                    □ Medel                □ Dålig 

 

Kommentar 
………..……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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Granskare (studenternas namn): 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 
metod 

(Modifierad version av bilaga i Willman A, Stoltz P & Bahtsevani C. (2006) Evidensbaserad 
omvårdnad. En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur) 

 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod   □ RCT         □ CCT (ej randomiserad) 

□ Observationsstudie 

□ Kontrollgrupp/er  

Patientkarakteristika  Antal …………………… 

Ålder ……………………. 

Man/kvinna ……………… 

Kriterier för exkludering Adekvata exklusioner □ Ja □ Nej 

Intervention                                  ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått  .…………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………... 

Urvalsförfarande beskrivet?  □ Ja □ Nej  

Representativt urval? □ Ja □ Nej  

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp de 
randomiserades till? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
 

Blindning av vårdare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
 

Blindning av forskare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
 

Bortfall     

Bortfallsanalys beskriven? □ Ja □ Nej   

Bortfallsstorleken beskriven? □ Ja □ Nej   

Adekvat statistisk metod? □ Ja □ Nej   

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej   

Hur tillförlitligt är resultatet?     

Är instrumenten valida? □ Ja □ Nej   

Är instrumenten reliabla? □ Ja □ Nej   

Är resultatet generaliserbart? □ Ja □ Nej   

Huvudfynd (hur stor var effekten? hur beräknades effekten? 
konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………….  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

                 □ Bra                    □ Medel                □ Dålig 
 

Kommentarer  

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

Granskare (studenternas namn): 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 
Artikelmatris 
 

Författare, Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Adamson, H., Murgo, M., 
Boyle, M., Kerr, S., 
Crawford, M. & Elliot, 
D. (2004). Memories of 
intensive care and 
experiences of survivors 
of a critical illness: an 
interview study. Intensive 
and Critical Care 
Nursing.  
Australien. 

Syftet var att 
undersöka 
deltagarnas 
minnen av 
intensivvård och 
sjukhusvistelsen 
6 månader efter 
utskrivning, och 
att utforska 
påverkan av 
återhämtning 
genom att ha 
erfarenhet från att 
vara kritiskt sjuk. 

Design/metod: Beskrivande design med 
kvalitativ metod 
Inklusionskriterier: Patienterna skulle tala 
engelska, överlevt kritisk sjukdom, vistats på 
IVA i minst två dygn, att de bodde så att de 
tillhörde sjukhuset i fråga. 
Urvalsförfarande: Ändamålsenligt urval 
Bortfall: 44  
Slutgiltig studiegrupp: 6, två män och fyra 
kvinnor, ålder mellan 57-83, orsaker till IVA 
vistelse var kirurgi (3) och andningssvikt (3). 
Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade 
intervjuer som ljudinspelades. 
Analysmetod: Texterna lästes flera gånger för 
att fånga essensen. Sedan skedde en 
kategorisering och för att finna teman. 
Temaanalys.  
 

Kvalité: Låg 

 

Styrkor: 
Urvalsförfarande 
tydligt beskriven. 

 

Svagheter: Stort 
bortfall 

I studien framkom det att 
patienternas minnen 
varierade från inget alls till 
klara minnen. Att inte 
minnas var vanligt, men 
patienterna beskrev en 
önskan av att vilja veta vad 
som skett.  
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Löf, L., Berggren, L. & 
Ahlström, G. (2008). ICU 
patients’ recall of 
emotional reactions in the 
trajectory from falling 
critically ill to hospital 
discharge: Follow-ups 
after 3 and 12 months. 
Intensive and Critical 
Care Nursing.  
Sverige. 

Syftet med denna 
studie är att 
beskriva IVA-
patienters minnen 
av deras 
emotionella 
reaktioner, från 
att bli kritiskt 
sjuk till utskriven 
från sjukhuset 
efter 3 och 12 
månaders 
uppföljning efter 
utskrivning från 
IVA. 

Design/metod: Beskrivande design med 
kvalitativ metod 
Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, kunde 
delta i en intervju 
Urvalsförfarande: Konsekutivt urval 
Bortfall: 4 totalt. 3 ville ej delta 1 deltog inte på 
sista intervjun. 
Slutgiltig studiegrupp: 9(8) patienter, alla var 
ventilatorbehandlade på IVA i mer än 3 dagar. 
Datainsamlingsmetod: Kvalitativa intervjuer 3 
och 12 månader efter utskrivning. 
Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys. 
 

 

Kvalité: Bra 

 

Styrkor: Relevant 
design, pålitligt 
reslutat, analys och 
inklusionskriterier 
tydligt beskrivna. 

 

Svagheter: Stort 
Bortfallet och urvalet 
ej slumpmässigt. 

Det framkom av studien att 
minnena från 
intensivvårdstiden var 
detaljrika och starka vid 
uppföljningstillfällena. Både 
trevliga och otrevliga 
känslor mindes. 

Löf, L., Berggren, L. & 
Ahlström, G. (2005). 
Severely ill ICU patients 
recall of factual events 
and unreal experiences of 
hospital admission and 
ICU stay—–3 and 12 
months after discharge, 
Intensive and Critical 

Syftet med denna 
studie är att 
beskriva kritiskt 
sjuka och 
ventilator-
behandlade 
patienters minnen 
av både faktiska 

Design/metod: Beskrivande design med 
kvalitativ metod 
Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, kunna 
delta i en intervju. 
Urvalsförfarande: Konsekutivt urval 
Bortfall: 3  
Slutgiltig studiegrupp: 9, tre kvinnor och sex 
män, ålder mellan 42-77, IVA vistelse mellan 4-
44 dygn och behandlats med ventilator mellan 

Kvalité: Bra 

 

Styrkor: Relevant 
design, metod och 
analys tydligt 
beskriven, storleken 
på stickprovet var 

I denne studie framkom att 
patienterna mindes verkliga 
och overkliga händelser och 
känslor kopplade till detta. 
Dessa minnen var tydliga 
även vid 
uppföljningstillfällena. 
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Care Nursing.  

Sverige 

händelser och 
overkliga 
upplevelser vid 3 
och 12 månader 
efter utskrivning 
från IVA. 

4-40 dygn. Dagar på IVA efter extubering 
varierade mellan 1-3 dygn. 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer och 
patientjournaler. 
Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys 

relevant. 

 

Svagheter: Urvalet 
var inte 
slumpmässigt. 

Magarey M, J. & 
McCutcheon H, H. 
(2005). ‘Fishing with the 
dead’ – Recall of 
memories from ICU. 
Intensive and Critical 
Care Nursing.  
Australien. 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska minnena 
från patienter 
som hade en kort 
vårdtid på 
Intensiven, med 
en särskild fokus 
på drömmar, 
mardrömmar och 
förvirring. 

Design/metod: Beskrivande design med 
kvalitativ metod 
Inklusionskriterier: Äldre än 18 år, behandlats 
minst 24h på intensivvård, varit sederade och 
respiratorbehandlade i minst 12h och högst 10 
dagar 
Exklusionskriterier: Lång vårdtid, kända 
användare av alkohol och droger, 
kommunikationsproblem som patienter med 
permanent trakeostomi, dysfasi och demens. 
Även patienter med risk för problem med 
minnet och förvirring som problem med CNS, 
drogöverdoser och psykiska problem.   
Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 
Bortfall: 0 st 
Slutgiltig studiegrupp: 8st, ålder 34-84 år, 6 
män/ 2 kvinnor. 
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär med 14 
strukturerade frågor. Halvstruktuerade intervjuer 

Kvalité: Bra 
 
Styrkor: Relevant 
urval, urvalskriterier 
tydligt beskrivna, 
resultatet svarat till 
syftet, datainsamling 
tydligt beskriven, 
resultatet är 
trovärdigt, pålitligt, 
och har klinisk 
relevans. 
 
Svagheter: Studiens 
design framgår inte 
tydligt 

Patienterna i denna studie  
mindes hemska 
hallucinationer och 
mardrömmar i vilka död var 
ett vanligt tema. Känslor av 
kraftlöshet och att svaja 
mellan dröm och verklighet 
beskrevs. 
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Analysmetod: Innehållsanalys. 

Minton, C. & Carryer, J. 
(2005). Memories of 
former intensive care 
patients six months 
following discharge. 
Contemporary Nurse: A 
Journal for the 
Australian Nursing 
Profession.  

Nya Zeeland  

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva minnena 
från före detta 
IVA patienter. 

Design/metod: Beskrivande design med 
kvalitativ metod 
Inklusionskriterier: Vårdats på IVA. 
Exklusionskriterier: Patienter under 18 år, 
vistats på IVA mindre än 1 dygn, beroende av 
alkohol eller droger, psykisk sjukdom, bodde för 
långt bort, ej talar engelska, som vårdats av 
forskaren, varit med i en dödsolycka med 
föräldrar eller vänner, utsatta för våld som orsak 
till IVA vistelsen, medvetslöshet p.g.a. av koma 
eller trauma mot huvud och hjärt-och 
lungräddning där åtgärden inte varit helt lyckad.    
Urvalsförfarande: Journaler togs slumpmässigt 
4-6 månader efter utskrivning. 
Bortfall: 6, två var blev inlagda på IVA för 
postoperativ övervakning, tre p.g.a. av trauma 
och en p.g.a. postoperativa komplikationer. 
Slutgiltig studiegrupp: 6  
Datainsamlingsmetod: halvstrukturerade 
intervjuer som ljudinspelades 
Analysmetod: De transkriberade texterna lästes 
i sin helhet, sedan i delar och sedan skapades 
kategorier över gemensamma teman.  

Kvalité: Medel 

 

Styrkor: Lämpligt 
stickprov, tillförlitligt 
resultat, analysmetod 
och urvalsförfarande 
tydligt beskriven. 

 

Svagheter: Stort 
bortfall 

I studien framkom det att 
patienternas minnen 
varierade, minnen om 
smärta, verklighet och 
overklighet, död, 
mardrömmar och känslor. 
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Pattison A, N., Dolan, S., 
Townsend, P. & 
Townsend, R. (2007). 
After critical care: a 
study to explore patients’ 
experiences of a follow-
up service. Journal of 
clinical nursing. 
Storbritannien 

För att etablera 
patienters 
erfarenheter efter 
utskrivning från 
intensivvård och 
för att utvärdera 
genomförandet 
av en 
uppföljningstjäns
t. 

Design/metod: Grundad teori. Utforskande 
prospektiv studie. 
Inklusionkriterier: Patienter över 18 år, som 
genomgått stor cancer kirurgi (för sarkom eller 
övre gastrointestinal) och som spenderat minst 
48h på intensivvårdsavdelningen 
Urvalsförfarande: Patienter blev besökta på 
avdelningar dag 1 till dag 5 efter flytt från IVA 
och erbjöds delta i studien. 
 
Bortfall: 14  
Slutgiltig studiegrupp: 27 patienter.  
Datainsamlingsmetod: Intervjuer, 
frågeformulär. 
Analysmetod: Analys av frågeformulär, öppen 
kodning, sedan selektiv kodning 

Kvalité: Bra 
 
Styrkor: 
Datainsamlingsmetod 
tydligt beskriven och 
systematisk. 
Resultatet är pålitligt 
och trovärdigt. 
 
Svagheter: Stort 
bortfall. 

Många av patienterna kom 
ihåg drömmar, Flashbacks, 
hallucinationer, allt från 
roliga drömmar till 
mardrömmar. Känslan av att 
vara desorienterad, rädsla 
över att flyttas till avdelning. 

Ringdal, M., Johansson, 
L., Lundberg, D. & 
Bergbom, I. (2006). 
Delusional memories 
from the intensive care 
unit–Experienced by 
patients with physical 
trauma. Intensive and 
Critical Care Nursing. 
Sverige. 

Beskriva trauma 
patienters minnen 
av deras vistelse 
på IVA, faktorer 
som kan ha 
betydelse för 
vanföreställande 
minnen, problem 
upplevda efter 
utskrivning från 
IVA och 

Design/Metod: Kvantitativ forskningsansats. 
Utforskande multicenter studie. 
Inklusionskriterier: Patienter över 18 år, varit 
intagna på IVA under september 2001 till 
augusti 2002 och som varit vårdad och 
behandlad för trauma. 
Exklusionskriterier: Självmordsförsök, icke-
överlevande, inte boende i Sverige, intellektuellt 
nedsatt och okänd adress.    
Urvalsförförande: 7 sjukhus valdes, 5 valde att 
delta, dessa bads identifiera patienter från deras 

Kvalité: Medel 

 

Styrkor: Stort 
stickprov, relevanta 
urvalskriterier, analys 
och metod tydligt 
beskriven. 

I studien framkom minnen 
av verkliga händelser, 
vanföreställande minne, 
känslor och drömmar. 
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patientens 
återkomst till 
arbetet. 

databaser som passade inklusionkriterierna. 
Bortfall: 103  
Slutgiltig studiegrupp: 239, låg på IVA i 
genomsnitt 3.97 dagar, genomsnittålder var 44.7 
år och 75 % var män. Vistelsen på IVA varierade 
från 1- 45 dagar. 
 
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär, 
patientjournaler, 
Analysmetod: Statistisk analys 
 

 

Svagheter: Stort 
bortfall 

Samuelson, K. (2011). 
Unpleasant and pleasant 
memories of intensive 
care in adult 
mechanically ventilated 
patients -Findings from 
250 interviews. Intensive 
and Critical Care 
Nursing.  
Sverige. 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
obehagliga och 
behagliga minnen 
från IVA-
vistelsen från 
vuxna 
respiratorbehandl
ande patienter. 

Design/metod: Beskrivande design med 
kvalitativ metod  
Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, som varit 
intuberade, mekanisk ventilerade och som hade 
vistats i mer än 24h i någon av de två 
Intensivavdelningar som studerades. 
Urvalsförfarande: Konsekutivt urval 
Bortfall: 63  
Slutgiltig studiegrupp: 250 patienter, 
medelålder 63 år, 51 % män, anledning till IVA 
vård var: främst av medicinska skäl (45 %), 
postoperativa komplikationer eller p.g.a. stor 
kirurgi (47 %) och multipel trauma (8 %). 
Median längden av mekanisk ventilation var 1.4 
dagar och median tiden spenderad på IVA var 
3.4 dagar. 

Kvalité: Bra 

 

Styrkor: Relevant 
design, stort 
stickprov, 
analysmetod och 
urvalsförfarande 
tydligt beskriven. 

 

Svagheter: Bortfall 

I studien framkom det att de 
flesta patienterna mindes 
deras IVA vistelse och hade 
otäcka minnen som 
beskrevs. Patienterna hade 
även trevliga drömmar, men 
dessa var inte lika vanliga. 
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Datainsamlingsmetod: Intervjuer 
Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys. 

Samuelsson, K., 
Lundberg, D. & Fridlund, 
B. (2007). Stressful 
memories and 
psychological distress in 
adult mechanically 
ventilated intensive care 
patients – a 2-month 
follow-up study. Acta 
Anaesthesiologcia 
Scandinavica. Sverige. 

För att undersöka 
patienternas 
psykiska lidande 
i relation till 
minne och 
stressande 
upplevelser i 
intensivvårdsavd
elningen (IVA), 
och att identifiera 
tidiga prediktorer 
för utveckling av 
höga nivåer av 
akut 
posttraumatisk 
stressyndrom 
(PTSD)-
relaterade 
symtom. 

Design/metod: Kvantitativ, prospektiv kohort 
studie. 
Inklusionskriterier: Intuberade patienter, 18 
eller äldre, vårdats på någon av de två 
intensivavdelningarna i studien länge än ett 
dygn och haft mekanisk ventilation. 
Exklusionskriterier: Huvudskada, psykisk 
sjukdom eller mental retardation, 
självmordsförsök, intoxikation, hörsel eller tal 
svårigheter, patienter som ej talade svenska, 
förflyttades till andra sjukhus eller blev 
mekanisk ventilerade vid utskrivning eller ett 
dygn innan inläggning på IVA. 
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval 
Bortfall: 63 (+ 24) 
Slutgiltig studiegrupp: 250 vid första 
uppföljningen, 226 vid den andra uppföljningen. 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer och 
mätinstrumentent ICU Memory Tool, ICU 
Stressful Experience Questionnaire, Hospital 
Anxiety and Depression Scale and Impact of 
Event Scale-Revised (IES-R).  
Analysmetod: Statistisk analys 

Kvalité: Medel 

 

Styrkor: Stort 
stickprov, 
analysmetod och 
urvalsförfarande 
tydligt beskriven, 
pålitligt resultat, kan 
generaliseras.  

 

Svagheter: Ingen 
randomisering, stort 
bortfall. 

Studien visar på 
förekomsten av minnen, 2 
månader efter utskrivning 
från IVA var ångest och 
PTSD högt hos patienter 
med påfrestande minnen 
från IVA. Många patienter 
mindes mardrömmar som 
upplevdes väldigt 
stressande. Patienterna 
mindes även känslor av 
rädsla. 
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Storli L, S., Lindseth, A.  
& Asplund, K. (2008). A 
journey in quest of 
meaning: a hermeneutic-
phenomenological study 
on living with memories 
from intensive care 
Nursing in Critical Care. 
Norge 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska 
meningen med 
att leva med 
minnen från 
intensive vård.  

Design: Kvalitativ, hermeneutisk- 
fenomenologiskt tillvägagångssätt. 
Inklusionskriterier: Patienterna hade legat i 
respirator i minst 4 dygn, var i åldrarna 18-65 år 
när de låg på sjukhuset. 
Exklusionskriterier: Allvarliga huvudskador 
Slutgiltig studiegrupp: 10 patienter. Ålder från 
28-70 år, medelålder 46 år. 
Bortfall: 5 
Urval: Deltagande förfrågan skickades ut till 15 
personer som matchade inklusionskriterierna. 
Datainsamlingsmetod: Djupgående intervjuer 
som spelades in. 
Analysmetod: Hermeneutisk analys, spiral och 
tolkning. 

Kvalité: Bra 

 

Styrkor: 
Representativt 
stickprov, bra storlek 
på stickprov, tydligt 
beskriven 
analysmetod, 
resultatet stark och 
pålitligt. 

 

Svagheter: Bortfall, 
alla patienter som 
matchade 
inklusionskriterierna 
var inte med.  

I studien framkom minnen 
om känslor, drömmar, 
verkliga och overkliga 
händelser. 
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