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Sammanfattning:   Forskningen visar att patienter som vårdats på 

intensivvårdsavdelning har både psykiska och fysiska problem efter 

utskrivning som kan leda till försämrad livskvalitet. På senare år 

har detta fenomen uppmärksammats alltmer och uppföljning av 

dessa patienter blir allt vanligare. Vårt syfte var att belysa 

patienternas erfarenhet av att följas upp efter intensivvård. Metoden 

var en litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar granskades, 

bearbetades och analyserades. Fyra teman utkristalliserades; 

bekräftelse, information, förklaring och feedback. Resultatet visade 

att det finns ett behov av uppföljning eftersom patienterna upplevde 

minnesluckor från intensivvårdsvistelsen eller hade overkliga 

minnen därifrån och behövde både information och förklaring. 

Dagboken, som skrevs av både närstående och personal under 

intensivvårdstiden, ansågs som ett viktigt redskap under 

återhämtningen. Den ansågs starkt bidra till att klargöra vad som 

hänt och hjälpte patienterna förstå hur sjuka de varit. Patienterna 

tyckte om att återse personalen och få möjlighet att visa sin 

tacksamhet. De uppskattade att kunna lämna feedback till 

personalen och i vissa fall även komma med förslag på 

förändringar som kunde förbättra vården. Mer forskning behövs för 

att klargöra patienters upplevelse av intensivvården för att utveckla 

standardvårdplaner och dagboken så att intensivvårdspatienten 

gagnas på bästa sätt. 
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Abstract:                 Research shows that patients who have experienced intensive care 

suffer   from both psychological and physical problem after 

discharge which can contribute to decreased quality of life. This 

phenonomen has been more noted and follow-up services have 

become more common among these patients. The aim of this study 

was to illustrate patient’s experiences of follow-up after intensive 

care. This is a literature review with 15 scientific articles reviewed, 

processed and analyzed. Four themes were crystallized; 

confirmation, information, explanation and feedback. The results 

showed that follow-up is required because patients have delusional 

memories from their stay or in one’s memories not at all and are in 

need to have both information and explanation about what have 

happened and why, during their critical illness. The diary written of 

both the staff and next of kin during the time spent at the intensive 

care unit was seen as a valuable tool during recovery. It helped 

them to understand what had happened and how sick they had 

been. The patients valued to meet the staff again and to be able to 

show their gratitude’s.  They appreciated to give feedback to the 

staff and in some cases also gave suggestions for improvements. 

More science is needed to examine patient’s experiences of 

intensive care to be able to develop standard care plans and diaries 

for the best benefits for the patients. 
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Inledning 

Utvecklingen inom intensivvård leder till att många fler patienter idag överlever trots 

mycket svår sjukdom och svikt i flera livsviktiga organ. Forskning visar (Kvåle, Ulvik 

& Flaatten, 2003) att före detta intensivvårdspatienter många gånger uppger sig ha lägre 

livskvalitet än genomsnittet och att fysiska och psykiska problem är vanligt 

förekommande bland patienter som överlever intensivvårdsvistelsen. Ofta är de 

sjukskrivna under längre tid efter utskrivning och av dem som kommer tillbaka till 

arbetslivet är det färre som arbetar heltid jämfört med före vistelsen på 

intensivvårdsavdelningen (IVA).  Problemen efter intensivvård får inte enbart följder 

för den enskilde individen och dennes närstående utan är även en belastning på det 

samhällsekonomiska planet. Ett vårddygn på en intensivvårdsavdelning kostar 25000–

35000 kr (Larsson & Rubertsson, 2005) och intensivvård innebär en satsning från 

samhället. Om patienterna sedan skrivs ut utan att man bryr sig om eller försöker hjälpa 

dem till en acceptabel nivå av livskvalitet får detta betraktas som stort slöseri med 

resurser. Idag erbjuder några intensivvårdsavdelningar uppföljning av dessa patienter 

och deras närstående. Enligt riktlinjer för svensk intensivvård (2009) av svensk förening 

för anestesi och intensivvård (SFAI) anges målsättningen vara att de som vårdats på 

IVA under en längre tid ska erbjudas återbesök och detta ska även erbjudas till övriga 

patienter som önskar det. Syftena med detta är att ”besvara patientens och/eller 

närståendes frågor, diskutera den givna vården, följa upp patientens medicinska och 

psykologiska situation samt ge IVA värdefull information för att förbättra framtida vård 

och omhändertagande”(SFAI, 2009, s.10)  

 

Bakgrund 

Intensivvård (Stubberud, 2009; SFAI, 2009) omfattar patienter i alla åldrar inom olika 

medicinska discipliner. På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter som är så svårt 

sjuka att en vanlig vårdavdelning inte har kompetens eller resurser att vårda dem. Det är 

patientens tillstånd och inte diagnos som avgör om patienten är i behov av intensivvård. 

Kriterier för intensivvård är att patienten löper risk för att utveckla eller redan har 

utvecklat svikt i vitala organfunktioner och tillståndet ska vara behandlingsbart. 

Intensivvårdspatienten (Guldbrandsen & Stubberud, 2009) är ofta i behov av 

kontinuerlig övervakning och behandling dygnet runt och lämnas sällan eller aldrig i 

fred. Larm från övervakningsutrustning, ljud från apparatur, belysning, läkemedel, 

patientens sjukdomstillstånd, personalens samtal med varandra samt smärta och oro är 

faktorer som påverkar patientens möjlighet till vila och sömn. En del patienter vågar 

helt enkelt inte somna av rädsla för att de inte ska vakna igen. Vissa läkemedel ger 

livliga drömmar och en del även mardrömmar. Vid sömnbrist kan olika psykologiska 

rubbningar uppstå såsom förvirring, rastlöshet och irritation.  
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Sömnstörningar försämrar immunförsvaret (Drout, Cabello, Ortho & Brochard, 2008) 

och gör det svårare för patienten att bekämpa infektioner och läka sår. Det leder också 

till att muskler försvagas och att patientens upplevelse av smärta förstärks.  

Patienternas möjlighet till tillfrisknande minskar men det saknas evidens om hur 

sömnstörningar påverkar mortalitet och morbiditet för intensivvårdspatienter. Ljud och 

ljus (Fontana & Pittiiglio, 2010) är det som stör sömnen mest på IVA. Under nattetid 

bör personalen sänka ljudnivån genom att viska och undvika telefonsamtal. Radio och 

onödiga ljudlarm ska vara tysta. Det ska bara användas så mycket ljus som krävs för att 

säker vård ska kunna bedrivas och personalen ska tänka på att samordna sina 

omvårdnadsåtgärder så att patienten störs så lite som möjligt. 

Sömn behövs (Guldbrandsen & Stubberud, 2009) för att centrala nervsystemet ska 

återhämta sig efter dagens aktivitet och sömnen är stressens motståndare. Sömn består 

av fyra stadier följt av Rapid-Eye-Movement-sleep (REM). Det tar ungefär 90 minuter 

att passera samtliga stadier och vid normal nattsömn upprepas denna sömncykel fyra-

fem gånger per natt. Sömnen definieras (Edéll-Gustafsson, 2009, s. 115) som ett 

”övergående, återkommande tillstånd av förändrad perception av omgivningen och 

sänkt medvetandegrad, som vanligtvis (inte nödvändigt) inträder när personen sluter 

ögonen, ligger ned och vilar, upplever lugn och ro men som kan väckas av inre och yttre 

stimuli". 

En kritiskt (Guldbrandsen& Stubberud, 2009, kap3) sjuk patient utsätts för stora 

psykiska påfrestningar. Skadan eller sjukdomen medför påfrestningar i sig som den 

medicinska behandlingen och intensivvården förvärrar ytterligare. Patienterna kan 

känna sig hotade och kränkta samt uppleva fara och förlust. Ofta känner sig patienten 

rädd inför den situation de befinner sig i (Granberg, Bergbom, Engberg& Lundberg, 

1998) men också för den utrustning och apparatur som används vilket i sin tur leder till 

vilo- och sömnproblem. Patienterna behöver sedering för att klara av sin situation och 

för att få vila och återhämta sig. 

Sedering (Guldbrandsen, 2009, kap7) innefattar smärtlindring, ångestdämpning, 

minnesförlust och sömn. Flertalet av intensivvårdspatienterna behöver sedering för att 

klara av situationen de befinner sig i. Miljön på IVA kan vara skadlig för patientens 

psykiska välbefinnande och gör patienten rädd, ångestfylld, orolig och argsint. 

Sederingsbehovet är mycket individuellt och omprövas ständigt. 

Intensivvårdssjuksköterskor bedömer och dokumenterar patientens sederingsnivå 

genom att använda en fem-gradig bedömningsskala som heter Motor Activity 

Assessment Scale (MAAS). Under mekanisk ventilation används oftast en kombination 

av sedering och analgetika för att upprätthålla komfort och sömn hos patienten. En tung 

sedering (Hvarfner, 2005) då patienten sederas till okontakbarhet/orörlighet leder till 

amnesi men också ökad risk för hallucinationer, mardrömmar och posttraumatiskt stress 

syndrom (PTSS) medan en lätt sedering håller patienten lugn men kontaktbar och ger 

honom chans att kommunicera och orientera sig och detta minskar risken för att 

utveckla PTSS. 
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Forskningen visar att flera patienter (Margarey & McCutcheon, 2005) pendlar mellan 

djup och ytlig sedering. Yttre stimuli, exempelvis omtejpning av endotrachealtub eller 

sugning av luftvägar, gör många gånger patienten mer ytlig och det leder till att 

patienten pendlar mellan verklighet och overklighet. Verkliga händelser blandas med 

drömmar och hallucinationer. Ett antal patienter drömmer om döden men det 

förekommer även löjliga och roliga drömmar. 

Det visar sig (Hvarfner, 2005; Guldbrandsen, 2009) beträffande den psykologiska 

återhämtningen efter intensivvård, att det är bättre för patienten att ha verkliga minnen 

från intensivvården även om de ibland varit obehagliga, än att ha overkliga minnen eller 

inte några minnen alls. Mardrömmar, flashbacks, vanföreställningar och inget eller 

begränsat minne rapporteras efter intensivvård (Williams & Leslie, 2008) men det är 

inte helt klarlagt vad det är som orsakar minnesförlust men det tros vara en kombination 

av allvarlig sjukdom, intensivvårdsvistelse, läkemedel och hög feber. Patienter (Lööf, 

Berggren, & Ahlström, 2006) som är svårt kritiskt sjuka ses ibland redan före sin 

ankomst till IVA lida av kognitiva störningar som minnesstörning, förvirring och 

vanföreställningar vilket talar för att det inte enbart är sedativ och analgetisk 

medicinering som försätter patienten i detta tillstånd. 

PTSS är ett ångestsyndrom (Wallen, Chaboyer, Thalib & Creedy, 2008) och egentligen 

är ångest ett hälsosamt svar på stress som alla individer känner när man upplever fara, 

hot och skräck eller när omgivningen inte känns trygg. Kriterierna för PTSS är att ha 

varit utsatt för en traumatisk händelse med känsla av skräck och hjälplöshet. Händelsen 

återupplevs om och om igen och försök görs att undvika stimuli som stimulerar 

minnena. Minnes- och intresseförlust samt ökande känsla av stress som i sin tur leder 

till sömn- och koncentrationssvårigheter, onormal rektion på plötsliga ljud och 

känslomässig instabilitet. 

PTSS ska behandlas tidigt med kognitiv terapi, psykodynamisk terapi, antidepressiva 

och lugnande mediciner (Wallen, et al., 2008) för att förbättra livskvaliteten för de som 

drabbas. En obehandlad PTSS kan leda till stora bekymmer för patienten och närstående 

med bland annat arbetslöshet och ekonomiska problem som följd. PTSS förekommer 

både i akut och i kronisk form. Om symtomen kvarstår mer än tre månader benämns 

den som kronisk. Yngre, kvinnliga patienter som legat sederade på IVA med overkliga 

minnen från intensivvårdsvistelsen lider något ökad risk att drabbas av PTSS. 

Utskrivning från IVA (Williams & Leslie, 2008) till vanlig vårdavdelning och sedan 

hem kan ibland ske snabbt och med kort varsel för patienter och deras närstående. De 

hinner inte förbereda sig och anpassa sig till de fysiska som psykologiska förändringar 

som det innebär och detta kan leda till problem. Närstående tar ofta ett stort ansvar för 

patienten och kan lätt bli överbeskyddande och detta i sin tur kan förvärra eller leda till 

konflikter och påfrestningar i relationer och familjeförhållanden. Långvariga psykiska 

problem på grund av allvarlig sjukdom kan leda till att patienter visar mindre kärlek till 

sin partner, är mer irritabla, känner oro och depressivitet samt blir mindre sociala, och 

inverkar på arbetslivet. Patienterna (Bench & Day, 2010) har ett behov att känna sig 
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trygga och strävar efter kontroll över sin kropp och sitt tillfrisknande. De är glada över 

att ha återhämtat sig så pass att de inte behöver intensivvård, men oroas samtidigt över 

att lämna intensivvården och flyttas till vanlig vårdavdelning. 

Under patientens sjukdomstid (Guldbrandsen & Stubberud, 2009) på IVA har 

närstående och vänner stor betydelse för patientens tillfrisknande. De kan få patienten 

att känna sig lugn och trygg samt vara uppmuntrande under en tid fylld med lidande och 

svårigheter. Inte enbart patienten lider utan det gör även de som står den sjuke nära.  

Det är viktigt att personalen tar hand om de närståendes behov lika väl som patientens.  

Information och stöd till närstående under intensivvårdstiden (Dahle-Olsen, Dysvik, 

Hansen & Saerte, 2009) är inte bara en hjälp till dem själva utan de närstående kan 

också hjälpa patienten förstå och göra sig förstådd. De kan hjälpa patienten att 

kommunicera (Bergbom & Askevall, 2000) genom att berätta vad de försöker säga och 

vad de behöver samt att föra deras talan gällande önskningar och beslut. 

Patientdagbok (Bergbom, Svensson, Bergbom & Kamsula, 1999) har funnits i Danmark 

sedan 1984. I Sverige påbörjades dagboksskrivandet först i Borås år 1996. Patienterna 

beskriver att genom att läsa sin dagbok kommer den glömda tiden tillbaka. De blir 

påminda om hur länge de vårdats på IVA och hur de mått och vad de gått genom under 

den tiden. Dagboken medför också att de kan komma ihåg sjukbesök från närstående. 

Att läsa dagboken innebär att patienten och närstående får svar på många av sina frågor. 

I samband med att dagboken överlämnas till patienten är det viktigt att ge information 

om vad den innehåller annars finns risk att patienten blir rädd för att läsa den. Dagboken 

anses vara ett viktigt instrument vid uppföljning.  

I en studie (Kvåle, et al., 2003) om återbesök efter intensivvård ses stor motivation från 

patienterna att delta i uppföljning. Endast 22 % av de före detta intensivvårdspatienterna 

i deras studie mindes att de fått någon information alls under sin intensivvårdsvistelse 

Detta faktum ses som ett bevis på att uppföljning efter intensivvård verkligen har sin 

plats. 

Patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning har ofta både psykiska och fysiska 

problem efter utskrivning och uppföljning blir allt mer vanligt förekommande. Vårt 

intresse har väckts för att ta reda på patienternas erfarenhet av att följas upp. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienternas erfarenhet av uppföljning 

efter intensivvård. 
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Metod 

Metoden är en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Riktlinjer har följts från Friberg 

(2006). Frågeställningen har arbetats fram utifrån Flemmings struktur (William & 

Stoltz, 2006).  Problemområdet identifierades och en bred sökning gjordes i ämnet. Ett 

syfte med arbetet utformades och ämnet begränsades. En metodisk litteratursökning 

gjordes och granskades. Litteratursökningen syftar till att ge en ökad förståelse av 

patienternas erfarenheter av uppföljning efter utskrivning från IVA. 

 

Datainsamling 

Artikelsökningen gjordes i databaserna PUB-MED och CINAHL. Vi genomförde tre 

olika sökningar i PUBMED och tre i CINAHL. Först användes MESH-termer men de 

gav få artiklar. Fritextsökning gav fler artiklar i databaserna. Flera olika kombinationer 

av sökorden prövades innan det bestämdes vilka som ansågs vara den bästa 

kombinationen i förhållande till syftet. I den första sökningen i PUBMED begränsades 

sökningen till att gälla de senaste fem åren, enbart vuxna människor och artiklar skrivna 

på engelska. Den tredje sökningen i CINAHL begränsades till att innefatta artiklar inte 

äldre än 2003. Övriga sökningar är gjorda utan begränsningar men barn exkluderades i 

samtliga. Det var önskvärt att artiklarna var granskade (peer-reviewed) men inget krav. 

Review-artiklar exkluderades. Abstracten lästes igenom och de som svarade mot syftet 

inkluderades i urval 1, se tabell 2. Inklusionskriterier var vuxna patienters erfarenhet av 

uppföljning efter intensivvård och artiklar skrivna på engelska. Dessa artiklar lästes 

genom i sin helhet, granskades beträffande vetenskaplighet enligt bedömningsmall för 

kvalitativ metod enligt Carlsson & Eiman, (2003) och inkluderas alternativt 

exkluderades i urval 2. Totalt inkluderades 15 artiklar. 

 

Databearbetning 

Artiklarna i urval två har använts till resultatet och de artiklarna finns redovisade i 

Bilaga 1. Artiklarna har bearbetats noga och lästs igenom flera gånger i förhållandet till 

syftet. Artiklarna har jämförts med varandra och teman har bildats som svarar mot 

syftet. Syftet har varit i åtanke när artiklarna tolkats efter patientens erfarenhet av 

uppföljning efter intensivvård. Resultaten har kategoriserats i ämnen och följande teman 

för deras erfarenheter har utformats: Bekräftelse, information, förklaring och feedback. 

Dessa teman har används som underrubriker i vårt resultat.    
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord PubMed  Cinahl 

Intensivvård Icu 

Intensive care/psychology 

[MeSH] 

Critical care 

Uppföljning Follow-up 

Follow-up service 

After care 

Follow-up 

Follow-up services 

After care 

Patientperspektiv Patient experiences 

Patient/psychology 

[MeSH] 

Patient experiences 

Experience 

Kritisk sjukdom Critical illness Critically ill 

Återhämtning  Recovery 

  

Tabell 2. Sökhistoria          

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

PUBMED 100409 Patient 

experiences,icu 

follow-up 

11 11 6 5 

PUBMED 100409 After care, follow-

up service, 

intensive care, 

critical illness 

18 7 5 4* 

PUBMED 100417 Intensive 

care/psychology, 

Patients/psychology 

MESH 

19 8 4 2* 

CINAHL 100409 Critically ill, 

experience, follow-

up, after care 

18 12 9 7* 

CINAHL 100409 Patient experiences, 

perceptions, critical 

care, recovery 

27 16 5 2 

CINAHL 100425 Intensive care, 

follow-up services 

3 2 2 2 

* Har förekommit i tidigare sökningar                                                                                                                            
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Resultat 

Bekräftelse 

Patienterna var rädda att de skulle bli svårt sjuka igen (Pattison, Dolan, Townsend& 

Townsend, 2007; Prinjha, Field & Rowan, 2009) och då behöva gå igenom samma sak 

en gång till men efter att de fått komma på uppföljning och fått bekräftelse på att 

återhämtningen fortskred normalt och fått förklarat för sig att även andra 

intensivvårdspatienter haft samma känsla och varit med om nästan samma sak mådde de 

mycket bättre. Patienterna ville att de närstående skulle vara med vid uppföljningen 

(Engström, Andersson& Söderberg, 2008) som stöd. De ansåg att det var lättare att 

komma ihåg vad som sades om någon mer också lyssnade och några kände sig rädda att 

de skulle kunna behöva hjälp att besvara frågor som ställdes av personalen. I studier av 

Engström, et al. 2008; Peskett & Gibb 2009; Russel, 1999 rekommenderade författarna 

att patienterna borde komma på uppföljning med sina närstående för att få diskutera 

erfarenheter med varandra och andra patienter i en grupp.  

De patienter som inte följdes upp (Prinjha, et al., 2009) kände sig ofta övergivna och 

besvikna. Mest saknade de möjligheten att kunna få svar på frågor från sin sjukdomstid. 

Det fanns de patienter som absolut inte ville ha något uppföljningssamtal och 

motiverade det med att de upplevt tiden som mycket jobbig och aldrig igen ville sätta 

sin fot där och helst ville glömma att det över huvud taget hänt. 

Patienterna behövde (Pattison, et al., 2007) få uppmuntran av läkare och sjuksköterskor 

under vårdtiden och efter utskrivning. Uppmuntran hjälpte patienterna att fokusera 

positivt på framtiden. Samtalen med personalen minskade rädslan för sjukdomen och de 

förstod bättre hur lång tid återhämtningen skulle ta. Kontinuitet (Prinjha, et al., 2009; 

Cutler, Brightmore, Colqhoun, Dunstan & Gay, 2003) i vården benämndes som en 

viktig faktor att beakta. Patienter som fick återse personal de träffat tidigare, som kände 

till deras sjukdomshistoria, var vana vid intensivvårdspatienter och den behandling som 

gavs upplevdes mycket värdefullt. Några av patienterna tyckte att det var stärkande att 

få höra personalen säga att de var på god bättringsväg och att det verkligen syntes att de 

mådde bättre.  Patienter uppskattade att få berätta hur de kände sig och förklara vilka 

eventuella problem de hade under återhämtningen. 

Uppföljning kunde ge en bättre (Crocker, 2003) kommunikation med avdelningarna och 

bidrog till att höja kompetensen hos personalen.  Vissa patienter skrevs hem tidigt och 

då var patienterna oförberedda på utskrivning. De hade svårt att klara sig hemma 

eftersom de var fysiskt svaga men också mentalt oförberedda. Uppföljningen (Prinjha, 

et al., 2009) sågs även som en möjlighet för patienterna att kunna bli remitterade till 

annan instans som till psykolog, sjukgymnast eller dietist om behov förelåg. Patienterna 

(Moran, Elliott & McKinley, 2005) uppskattade att få allmänna råd om exempelvis 

kosthållning och råd om enkla sjukgymnastiska övningar. 
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Patienterna har uppgivit (Crocker, 2003) att de hade problem med sexuell dysfunktion 

efter utskrivning. Det var svårt för patienterna att diskutera detta med vårdpersonalen. 

Det krävdes lyhördhet och enligt författarna har man skickat ut ett frågeformulär innan 

besöket och bland annat frågat om sexuell dysfunktion fanns. Några patienter upplevde 

allvarlig muskeldysfunktion och andfåddhet efter utskrivning från sjukhuset och kunde 

knappt gå tio meter. Uppföljning kunde då ge patienten en remiss till sjukgymnast 

Patienter (Hall-Smith, Ball & Coakley, 1997) och deras närstående kunde få långvariga 

ekonomiska bekymmer som medförde ökad stress och de behövde ofta stöd av 

samhället. Patienterna hade många gånger orealistiska förhoppningar om sin 

konvalescens och när de skulle kunna börja jobba igen. Uppföljning kunde då ge ökat 

stöd. 

Information 

Flera patienter har få eller inga minnen alls från vistelsen på IVA (Löf, Berggren & 

Ahlström, 2008; Pattison, et al., 2007; Prinjha, et al., 2009) och behövde upprepad 

information efter intensivvårdsvistelsen för att kunna komma vidare med sina liv och 

för att få en realistisk bild av hur svårt sjuk man faktiskt varit. Studier har visat 

(Engström, et al., 2008; Löf, et al,. 2008; Samuelson & Corrigan, 2009; Storli & Lind, 

2009) att dagbok under intensivvårdsvistelsen hade en central plats i uppföljningen. Det 

kunde ge patienten en känsla av förståelse och gav en klarhet i vad som hänt. 

Patienterna konfronterades (Karlsson & Forsberg, 2008) med sina upplevelser och 

minnen när de tillsammans med personal fick läsa sina dagböcker. Detta hjälpte 

patienterna att förstå vad de varit med om under sin vistelse på IVA. Några patienter 

ville över huvud taget inte läsa sina dagböcker och ansåg sig må bäst om de bara kunde 

lämna den svåra tiden bakom sig.  Några studier (Samuelson, et al., 2009; Storli & Lind, 

2009) visade på att patienterna även blev hjälpta av att få ett fotografi av sig själva som 

tagits under sjukdomstiden tillsammans med dagboken. På det viset såg patienterna att 

de verkligen varit svårt sjuka och kunde då lättare ta till sig och förstå att 

återhämtningen måste få ta sin tid.  Dagboken kunde ses som en gåva (Storli & Lind, 

2009) från personal till patient och kunde symbolisera att patienten önskades allt gott 

med hopp om tillfrisknande. För att patienten skulle ha god hjälp av dagboken 

(Samuelson, et al., 2009) skulle den vara skriven på ett språk som kunde förstås av alla, 

även den som inte var medicinskt skolad.  

Förklaring 

För den utskrivne patienten (Engström, et al., 2008) med overkliga minnen eller bara ett 

fåtal minnen av intensivvårdsvistelsen gick det åt mycket energi till att försöka pussla 

ihop fragmentariska delar till något begripligt. Patienterna ansåg att uppföljningen gav 

dem en unik möjlighet att få förklarat för sig vad de egentligen varit med om och varför. 

 ” 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 aboard the year before. I just felt a vibration…and there was 
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something that reminded me of a motor room, a faint droning…” (Storli, 

Lindseth & Asplund, 2008, s. 89). 

Vårdrummet (Storli, Lindseth & Asplund, 2008) var en främmande upplevelse för 

patienten medan vistelsen på båten var känd och meningsfull. Att patienten i själva 

verket låg på en vibrationsmadrass inne på IVA kunde han inte förstå då. Det ligger i 

människans natur att försöka förstå det som händer och kunna sätta in händelser och sig 

själv i ett sammanhang, att se meningen med det som sker. Flera patienter (Storli, et al., 

2008) använde ordet kaos när de beskrev sin tid på IVA . Ofta gick patienterna omkring 

med konstiga och overkliga minnen (Storli, et al., 2008) som de inte vågade tala med 

någon om av rädsla för att omgivningen ska tro att de blivit tokiga. Flera studier har 

visat (Cutler, et al., 2003; Engström, et al., 2008; Storli, et al., 2008) att patienterna 

uppskattade att återse det vårdrum de vårdats i nu när deras sinnen var klara och inte 

påverkade av svår sjukdom och läkemedel. Enligt studie av Storli, et al., 2008, innebar 

att re-feel the room, att patienten utsattes för en sorts sensibilisering av något 

traumatiskt. Patienten tvingades återuppleva det som varit svårt och konfronterades med 

problemet för att på så vis kunna få en möjlighet att lämna det bakom sig och gå vidare 

med sitt liv. 

Feedback till vårdpersonal 

Uppföljning (Russel, 1999; Prinjha, et al., 2009; Engström, et al., 2009) var inte enbart 

till nytta för patienterna utan även för personal och verksamhet. Patienterna kunde 

lämna feedback och medvetandegjorde personalen på hur man som patient upplevde sin 

intensivvårdsvistelse. Även om man var svårt kritiskt sjuk (Russel, 1999) har man alltid 

rätt till värdighet, integritet och information. I studien av Russel (1999) framkom att 

patienterna flera gånger under vårdtiden kände sig kränkta. Någon mindes att hon blivit 

tvättad av vårdpersonal under tiden som de skrattade och skojade om sina privatliv. En 

annan hade kränkande minnen om att ha legat alldeles naken.  

Uppföljningen gav (Strahan, McCormick, Uprichard, Nixon& Lavery, 2003) personalen 

personlig och professionell utveckling. Genom att lyssna på patienternas erfarenheter 

från IVA har personalen lärt sig att omvärdera omvårdnaden. Patienterna var nöjda med 

(Pattison, et al., 2007) att få höra att förslagen till förbättringar hade blivit genomförda, 

såsom öronproppar, svag belysning och tystare omgivning. Uppföljning (Engström, et 

al. 2008; Moran, et al. 2005; Prinjha, et al., 2009) kunde även ses som en möjlighet för 

patienterna och deras närstående att framföra sin tacksamhet för vården och för det stöd 

de fått under intensivvårdsvistelsen. Att få chans att dels bidra med synpunkter på 

förbättringar som skulle kunna göras inom intensivvården och dels få framföra 

tacksamhet sågs av flera som ett sätt att kunna ge något tillbaka. 

”for me it’s a sign that they are interested in knowing what happened 

then…what I experienced and if they can make some improvements… but 

like I said it’s difficult being critical or praising them when I don’t know 
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so much about it…I can’t distinguish between those weeks.”(Engström, et 

al. 2008 s.237) 

När patienterna (Pattison, et al., 2007) skrevs ut till vårdavdelning kunde det upplevas 

som skrämmande och medförde rädsla för att bli ensamma utan att ha vårdpersonalen 

nära. Detta trots att patienterna förstod att det betydde att de blivit bättre och 

återhämtade sig. Ett besök av en sjuksköterska från IVA på dag 1-3 efter överflyttning 

som kunde ge uppmuntran och stöd upplevdes som mycket positivt.  

Det varierade i tid hur lång tid efter utskrivning från IVA uppföljningstillfällena låg. I 

en studie (Prinjha, et al., 2009) framgick det att flera av patienterna föredrog att 

uppföljningen låg inom tre månader eftersom de upplevde att det var de första 

månaderna som var den jobbigaste tiden.  Några tyckte att ett telefonsamtal bara några 

dagar efter utskrivning hade varit av nytta och några, framförallt de där återhämtningen 

gick trögt önskade sig mer än bara ett uppföljningssamtal. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie sammanfattar kunskapsläget för en speciell fråga. Artikelsökning 

gjordes i flera databaser och med olika kombinationer av sökord för att få fram en bredd 

i sökningen. Ämnesområdet uppföljning efter intensivvård gav ett stort antal artiklar. 

Sökområdet avgränsades till patientens erfarenhet av uppföljning efter intensivvård. Vi 

valde att använda fritextsökning i några sökningar och MESH-termer i en sökning. De 

flesta studierna var kvalitativa. Det var inget medvetet val. Det finns inte så mycket 

skrivet om patienternas erfarenheter av uppföljning. Därför inkluderades också äldre 

studier. Den vetenskapliga granskningen gjordes med hjälp av granskningsmall 

(Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006) av kvalitativ metod. Studien blir begränsad då 

det varit svårt att hitta artiklar som svarar mot vårt syfte att ta reda på patienternas 

erfarenhet. 

Formuleringen av syftet ändrades under arbetets gång från att först ha varit ”… 

patienternas upplevelse…” till att bli ”… patienternas erfarenhet av…” eftersom 

erfarenhet är en bearbetad upplevelse och alltså har en djupare innebörd. I resultatet 

skapades fyra teman som beskriver patienternas erfarenheter av uppföljning efter 

intensivvård. 

Det har varit svårt att få fram tillräckligt mycket artiklar om ämnet. Vi valde att använda 

fritextsökning i några sökningar och MESH-termer i en sökning.   

Endast artiklar på engelska ingår i arbetet. Artiklarna är publicerade i Storbritannien, 

Australien, Norge och Sverige. Det är 6 nordiska artiklar, varav 4 är svenska. 
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Resultatdiskussion 

I litteraturstudien användes 15 artiklar. Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eiman 

(2003). I flera av artiklarna är det stort bortfall och i fem av artiklarna redovisas inte 

bortfall alls. Vi tror det stora bortfallet kan bero på att många av patienterna som varit 

svårt kritiskt sjuka ännu inte orkar med ett återbesök och det finns sannolikt en 

kvarstående rädsla bland dessa patienter. Även om dödssiffran efter intensivvård har 

minskat under senare år så är det fortfarande en stor del av intensivvårdspatienter som 

avlider, inte enbart på intensivvårdsavdelningen utan även strax efter utskrivning. 

Metodologiskt hade studier genomförts med beskrivande design såväl kvalitativt som 

kvantitativt, en av studier hade en fenomenologisk ansats men det saknades 

randomiserade studier för att uppnå evidens vilken uppföljning som är bäst för 

patienterna. 

Studierna visar ingen skillnad i patienternas erfarenhet av uppföljning beroende på 

genus eller ålder. Många av artiklarna presenterar etiskt ställningstagande för studien. 

Tidsaspekten för när studierna genomfördes i förhållande till utskrivning från 

intensivvårdsavdelningen skiljer sig åt och varierar mellan 3 månader och 10 år. Vi tror 

att uppföljning bör ligga de närmsta månaderna efter utskrivning men naturligtvis ska 

patienterna ses som unika individer och uppföljning av patienter bör sträva efter 

flexibilitet. 

Resultatet visar att uppföljning ger patienterna bekräftelse på vad som hänt under 

vårdtiden. Det framkom att det är viktigt att få möjlighet att diskutera minnen, drömmar 

och hur svårt sjuka patienterna varit. Även närstående kan behöva prata om sina 

erfarenheter av vårdtiden (Engström, et al., 2008). Uppföljning kan ge både patienter 

och deras närstående hjälp efter utskrivning. Idag finns det uppföljning på några av 

landets IVA men det är anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte ställer några krav på 

sådan verksamhet trots att flera studier visar på att uppföljning efter intensivvård gagnar 

både patienter, närstående och personal. Ett antal (Cutler, et al., 2003; Russel, 1999; 

Peskett, et al., 2009; Samuelson & Corrigan, 2009) studier visar på nyttan av att 

patienter och närstående får uppföljning i grupp så att de kan diskutera erfarenheter och 

stötta varandra i tillfrisknandet. 

Ibland känns det som om intensivvården negligerar vad som händer med patienterna 

efter att de lämnat intensivvårdsavdelningen. Det förefaller som om patienterna inte 

längre är intensivvårdens ansvar. Det är inte så att personalen inte bryr sig eller inte 

känner med patienterna utan snarare så att det inte finns någon kultur/tradition av att 

följa upp dem. Ibland söker patienterna själva spontant upp IVA och vill visa sin 

tacksamhet och visa hur de har förbättrats. Dessa sporadiska besök till 

intensivvårdsavdelningen uppskattas av personalen men många gånger upplevs tiden 

inte räcka till för att ta sig an dem på ett sätt som vore önskvärt. 

Ett återbesök till IVA kan också ge patienterna möjlighet att få hjälp till andra 

specialiteter, såsom psykolog, dietist och sjukgymnast (Prinhja, et al., 2009; 
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Samuelsson, et al., 2009). Flertalet patienter som varit svårt sjuka har problem med 

muskelsvaghet, andfåddhet och aptitlöshet och det tar tid för dem att återfå styrkan. Det 

förekommer att sjukgymnastik initieras under intensivvårdstiden men själva 

rehabiliteringsträningen sker på vårdavdelningen eftersom patienterna flyttas så fort de 

blir lite bättre. En överflyttning från IVA till vanlig vårdavdelning (Bench, et al., 2010) 

är ofta en dubbelbottnad upplevelse för patienten. Dels är de tacksamma att de 

förbättrats och inte längre anses vara i behov av intensivvård dels känner de rädsla över 

att inte längre minutiöst övervakas. Patienterna har (Russel, 1997) ett stort behov av att 

känna sig trygga och trygghetskänslan är också en viktig del i tillfrisknandet. Det bör på 

intensivvårdsavdelningen alltid finnas en strategi för hur patienten förbereds och ges de 

bästa förutsättningar för en optimal överföring till vårdavdelning. Besök (Pattison, et al., 

2007) på vårdavdelningen av intensivvårdssjuksköterska efter bara några dagar skulle 

kunna bidra till att patienten får ökad känsla av bekräftelse. Då ges möjlighet att få svar 

på eventuella frågor samt ge stöd och uppmuntran till avdelningspersonal som nu tagit 

över ansvaret för patienten. 

Det ställer (Hall-Smith, et al., 1997) stora krav på patienten att vara kritiskt sjuk och 

överleva vistelsen på intensivvårdsavdelningen. För flera av patienterna tar det lång tid 

att återhämta sig och sjukskrivning innebär också ett ekonomiskt bekymmer som i sin 

tur ökar stressen ytterligare. Närstående måste ofta själva vara sjukskrivna för att ta 

hand om och vara hos den som är sjuk. Vårdtiden kan bli lång och ofta behöver 

patienterna hjälp efter utskrivning. Genom att följa upp patienterna efter utskrivning kan 

patienterna få hjälp med olika kontakter som sociala myndigheter och kuratorer. 

Dagböcker skrivna under intensivvårdsvistelsen ger en möjlighet för patienterna att få 

reda på vad som hänt och kan hjälpa dem att förstå (Storli, et al., 2009; Samuelson, et 

al., 2009; Engström, et al., 2008). Studier visar att fotografier tagna på patienterna 

förstärker dagbokens effekt. Närstående ska alltid ge sin tillåtelse till fotografering om 

patienter inte kan göra det själva. I dagboken, som alltid tillhör patienten, skriver både 

personal och närstående. Närstående skriver ofta i dagböckerna och verkar behöva det 

för att skriva av sig sina känslor och upplevelser. I studien av Engström et al. 2008 

beskriver patienterna hur de blev känslomässigt berörda av att läsa hur de närstående 

engagerat sig och oroat sig för dem. Dagböckerna spelar en stor roll för patienterna och 

deras närstående under återhämtningen. Det varierar mellan olika 

uppföljningsmottagningar vid vilket tillfälle dagboken lämnas över. Några lämnar över 

den när patienten skrivs ut från IVA, andra på ett avdelningsbesök efter några dagar och 

andra lämnar inte ut dagboken förrän patienten kommer på uppföljningsbesöket. Vi tror 

att det kan vara mycket individuellt när, vid vilket tillfälle, dagboken ska lämnas över. 

Viktigast är att det finns någon närvarande som kan förklara innebörden för patienten så 

att dagboken blir den hjälp den är tänkt att vara och inte istället skrämmer eller försvårar 

patientens tillfrisknande. 

Intensivvården är högteknologisk (Cutler et al., 2003; Engström, et al., 2008) och 

vårdrummen sterila med medicinsk teknisk utrustning. Miljön på IVA (Russel, 1999) 

innehåller olika sorters larm och ljud som patienterna får uppleva. Dessa kan vara 
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skrämmande. Med uppföljning (Engström, et al., 2008) får de en möjlighet att återse det 

vårdrum de befann sig i och på så vis kan de få eventuella frågeställningar och 

oklarheter förklarade för sig. 

Det är uppenbart (Pattison & Dolan, 2009) att flertalet intensivvårdspatienter upplever 

overkliga minnen och drömmar under intensivvårdsvistelsen. Troligtvis beror det dels 

på den kritiska sjukdomen i sig, dels på att det används mycket apparater och andra 

tekniska utrustningar med störande ljud runt omkring dem och dels på läkemedel. 

Vårdpersonal måste arbeta för att begränsa onödiga stimuli på vårdsalen genom att 

arbeta med rätt inställda larmgränser på den övervakningsutrustning och 

medicinsktekniska apparatur som används. Vårdpersonalen måste även tänka på att 

kontinuerligt informera patienten gällande vad som görs och planera så att patienten ges 

en rimlig chans att förstå sin situation och därmed slippa ännu mer stress och rädsla. 

Genom att rutiner för sedering förändras och omvärderas mot att patienten ska vara mer 

lättsederad kan patienten slippa få vanföreställningar och drömmar som i en förlängning 

kan leda till PTSS.  

Genom uppföljning (Strahan, et al., 2003; Engström, et al., 2008; Prinjha, et al., 2009) 

kan personalen få feedback och synpunkter från patienterna och deras närstående. Detta 

i sin tur leder till att omvårdnaden kan omvärderas och förbättras. 

Studierna visar att uppföljning (Engström, et al., 2008) inte enbart är till gagn för 

patienter och närstående utan också för intensivvården. Patienterna får också en chans 

att visa sin tacksamhet till vårdpersonalen och uttrycka sin glädje över att ha överlevt. 

Patienter anser det vara av stor vikt att få återse den personal som skött om dem när de 

var som sjukast och upplever att det skapats en relation dem emellan. Det finns också 

behov av att få visa vilken person de faktiskt är när de är sitt rätta jag och hur de ser ut i 

civila kläder. För många ses återbesöket på intensivvårdsavdelningen som ett måste för 

att kunna gå vidare. Det finns patienter (Prinjha, et al., 2009) som väljer att inte delta i 

uppföljning trots att de erbjuds det. Orsakerna är varierande och kanske ska uppföljning 

erbjudas mer än vid ett tillfälle så att det finns en möjlighet att omvärdera sitt beslut.  

Ett antal kliniker har (Moran, et al., 2004) provat telefonuppföljning och för de patienter 

som så önskar kombinerat det med besök på intensivvårdsavdelningen. I denna studie 

har man bland annat sett en ökad förståelse bland personalen för vad det innebär att vara 

patient på en intensivvårdavdelning och att det bidragit till att moralen hos personalen 

har stärkts. Kanske kan telefonuppföljning ses som ett komplement till ett återbesök på 

intensivvårdsavdelningen men flera studier visar att det är genom att få komma tillbaka 

och på sätt och vis återuppleva sin vistelse som förståelsen skapas och möjligheten ges 

att lämna den svåra tiden bakom sig. 

I en studie (Cuthbertson, et al., 2010) visas ingen kostnadseffektivitet eller belägg för att 

patienternas livskvalitet förbättras av sjuksköterskelett uppföljningsprogram efter 

intensivvård. Enligt denna studie ses ofta ett stort behov av specialistvård hos denna 

patientkategori. Författarna tycker att uppföljning efter intensivvård bör ledas av en 

multi-professionell grupp. Avsaknaden av kostnadseffektivitet kan bero på att man här 
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valde att erbjuda uppföljning till en stor andel av de patienter som intensivvårdats 

oavsett hur länge och beroende på vad de vårdats för på IVA. För att få det mer effektivt 

borde de patienter som har kognitiva problem och ångest, hallucinationer och PTSS i 

första hand få komma tillbaka. För att kunna ge patienterna den bästa uppföljningen 

behöver de sjuksköterskor som sköter uppföljningen utbildning i samtalsmetodik. Det 

krävs kunnande i att leda en diskussion i rätt riktning så att uppföljningen fyller sitt 

syfte, nämligen att gagna patientens tillfrisknande och utveckla intensivvårdens 

verksamhet. Vi tror att ett tvärprofessionellt team har flest fördelar. 

Uppföljningsmottagningen skulle kunna ledas av en sjuksköterska där sjukgymnast, 

kurator, dietist, psykolog, arbetsterapeut, logoped och sjukhuspräst ingår i teamet och 

lätt kan konsulteras vid behov. Det vore önskvärt om de som leder en uppföljning har 

utbildning i rådgivning och samtalsmetodik. 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis finns det inte någon större kunskap om vad det är som gör att den 

som vårdats på en IVA mår både psykiskt och fysiskt dåligt efter utskrivning, men 

denna litteraturstudie visar att patienterna och deras närstående uppskattar att få någon 

form av uppföljning. Flertalet patienter upplever minnesluckor eller vanföreställningar 

från sin vistelse på IVA och det finns ett stort behov av att få både information och 

förklaring av vad som hänt och varför. Dagbok med fotografi är ett viktigt redskap 

under rehabilitering. Patienterna ansåg att uppföljning starkt bidrog till deras fysiska, 

känslomässiga och psykologiska återhämtning. Ett återbesök på IVA med möjlighet att 

återse vårdrummet med dess utrustning, var för flera ett måste för att kunna förstå och 

komma vidare. Patienterna beskrev det som värdefullt att få återse personalen, visa sin 

tacksamhet, ge feedback och komma med förslag på förändringar i vården. 

 

Implikation 

Forskningen visar att uppföljning på IVA ger både patienter och närstående ett stort stöd 

och möjlighet till bättre återhämtning. Det behövs uppföljningsmottagningar på IVA för 

att följa upp patienternas livskvalitet efter intensivvård. Det finns behov av en kliniskt 

verksam vårdlärare för att upprätthålla kompetens och förankra ny forskning och 

kunskap bland vårdpersonalen. För att förbättra patientsäkerheten ses ett behov av 

införandet av standardvårdplaner och därmed kunna arbeta enligt evidens. I vårt 

moderna samhälle skulle det kunna fungera med internetbaserad kommunikation både 

mellan personal och patient men också mellan patient och patient. Även uppföljningen 

skulle kunna bedrivas via Internet. Det behövs mer forskning om livskvalitet och hur 

uppföljning kan minska kostnaderna för dessa patienter samhällsekonomiskt.
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