
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Omvårdnad (61-90), 30hp

Dagbok över intensivvårdstiden

Patientens upplevelse

Linda Andersson, Annika Karlsson och Marie Sunnenell

Vetenskapligt arbete 15hp

Halmstad 2015-06-07



 

 

 

 

 

 

 

 

  Dagbok över intensivvårdstiden 

Patientens upplevelse 

 

Författare: 

 

Annika Karlsson  

 Linda Andersson 

 Marie Sunnenell 

 

 

 

Ämne Vetenskapligt arbete 
Högskolepoäng 15 hp 
Stad och datum Halmstad 2015-05-27 

  



Titel Dagbok över intensivvårdstiden - patientens upplevelse  

Författare Annika Karlsson, Linda Andersson och Marie Sunnenell  

Sektion Akademin för hälsa och välfärd  

Handledare Carina Göransson, Universitetsadjunkt, fil. mag. i omvårdnad  

Examinator Kärstin Bolse, Med Dr  

Tid Våren 2015  

Sidantal 13  

Nyckelord Dagbok, intensivvård, patient, upplevelse, återhämtning.  

 

Sammanfattning 
Vårdas på en intensivvårdsavdelning och vara allvarligt sjuk är för många en 

obehaglig upplevelse. Övervakning och behandling av vitala funktioner sker dygnet 

runt i en miljö som är främmande för patienten. Många patienter har på grund av 

läkemedel och behandling svårt att kommunicera, vilket kan leda till minnesförlust 

och hallucinationer. Sjuksköterskan kan som en del i omvårdnaden skriva en dagbok 

över vårdtiden. Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelser av att 

läsa sin dagbok över vårdtiden på intensivvårdavdelningen och hur det kan påverka 

patientens återhämtning. Tolv artiklar analyserades och sammanställdes i fem 

kategorier: Upplevelse av att få och läsa sin dagbok, Betydelsen av att känna sig 

omhändertagen, Att få insikt i sin egen sårbarhet, Att tolka minnen och fylla 

minnesluckor och Dagbokens betydelse för återhämtningen. Många patienter mår 

psykiskt dåligt efter intensivvårdstiden. Resultat visar att dagboken hjälpte dem att 

hantera tiden efteråt med att fylla minnesluckor och snabbare återhämta sig. 

Patienterna upplevde sig mer omhändertagna och såg dagboken som en gåva. För att 

hjälpa patienten på bästa sätt skulle vidare forskning om vad dagboken bör innehålla 

vara av intresse.
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Abstract 

To become seriously ill and cared for in an intensive care unit is for many an 

unpleasant experience. Monitoring and treatment of vital functions takes place around 

the clock in an environment that is foreign to the patient. Many patients, due to drug 

treatment and difficulties in communication, can suffer from memory loss and 

hallucinations. As an act of caring, the nurse can write a diary throughout the hospital 

stay. The aim of this study was to focus on the patient's experience of reading a 

personal diary of their time in the intensive care unit and assess how it can affect the 

patient's recovery. Twelve articles were analyzed and summarized in five categories: 

Experience of receiving and reading the diary, The importance of feeling cared for, 

To gain insight into their own vulnerability, To interpret memories and fill memory 

gaps and The diary's importance for recovery. Many patients feel unpleasant after a 

period of intensive care. Results have shown that the diary helped them cope with 

time afterwards as it filled memory gaps which supported a faster recovery. Patients 

felt a greater level of care and received the diary as a gift. To optimize this support for 

the patient, further research on what the diary should contain would be of interest. 
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Inledning 

Vara allvarligt sjuk och befinna sig i miljön på en intensivvårdsavdelning (IVA) kan 

både vara skrämmande och oförståeligt. På IVA krävs övervakning och behandling av 

livsuppehållande funktioner dygnet runt och det finns ett akut hot mot livet (Almerud, 

Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007). Enligt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) 

(2014a) vårdades under 2013 ca 45000 patienter på Sveriges 

intensivvårdsavdelningar. Den tekniktäta miljön begränsar patientens rörelse och gör 

patienten passiv och instängd. Detta gör det svårt att ha kontroll över sitt liv och sin 

kropp, integritet och autonomi kränks (Almerud et al., 2007). 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar är att se den enskilda patientens utsatta situation, 

att ge stöd och hjälp efter behov. Omvårdnaden innefattar att arbeta nära patienten för 

att lära känna och tolka signaler och behov (AsgarPour & Yavuz, 2014). Patienter på 

intensivvårdsavdelningen har flera hinder för kommunikation, där påverkat 

medvetande, lugnande läkemedel och respiratorvård gör det svårt att kommunicera 

med personal och anhöriga (Otuzoǧlu & Karahan, 2014). Dagböcker skrivs till 

patienter under vårdtiden på IVA för att många patienter lider av minnesförlust. 

Dagboken skrivs av sjuksköterskor som en omvårdnadshandling för att ge patienter 

den bortglömda tiden tillbaka (Philips, 2011). 

 

Bakgrund 

Hälsa och lidande 

Hälsa som begrepp har religiösa, filosofiska och etiska rötter. Hippokrates definierade 

hälsa som individens välmående påverkat av fysiska miljöfaktorer (Hedelin, Jormfeldt 

& Svedberg, 2009). Traditionellt sett har hälsa tolkats som frånvaro av kroppslig 

sjukdom. Hälsa ur ett humanistiskt perspektiv är istället olika former av 

välbefinnande, vilket ses som mer än enbart frånvaro utav sjukdom. Hälsa kan också 

ses som en yttre och inre balans. De inre faktorerna är individens önskningar och 

förmågor och de yttre faktorerna är miljön. Hälsa uppstår då människan kan förstå 

och förhålla sig till det som händer runt omkring och det är en helhet som påverkas av 

olika faktorer som hela tiden är i rörelse. Helheten utgörs av upplevelsen utav hälsa 

och den är en process inom oss. Det finns inga mått på hälsa utan den är subjektiv och 

har olika betydelser i olika kulturer (Eriksson, 2014). Målet med omvårdnaden är att 

stärka patientens hälsa (Hedelin et al., 2009). 

Katie Erikssons omvårdnadsteori är baserad på omsorg och begreppen människa, 

hälsa, vård och lidande (Eriksson, 1994). Ordet lida betyder utstå smärta och att vara 

med om smärtsamma upplevelser (Arman, 2012). Enligt International Council of 

Nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor finns fyra grundläggande begrepp: 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Katie Eriksson delar in lidandet i tre olika former: 

Sjukdomslidande: Synen på sjukdomslidande har stora kulturella skillnader dels av 

patientens syn på sin sjukdom och på sjuksköterskans kunskap om att lindra lidandet. 
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Den västerländska kulturen står för oberoende, kontroll och att kunna klara sig själv. 

Att bli kritiskt sjuk, hamna i ett stort hjälpbehov och att vara utlämnad medför ett stort 

lidande. Vårdlidande: En vanlig form av vårdlidande är kränkning av patientens 

värdighet. Kränkning kan innebära att inte skydda patientens integritet, nonchalera 

vid tilltal, maktutövning från personal och utebliven vård. Livslidande: Berör hela 

människans livssituation med allt vad det innebär att leva. Drabbas människan av en 

svår sjukdom och plötsligt behöver anpassa sig till en ny livssituation behövs mycket 

tid för att finna ett nytt meningssammanhang, hela människan har blivit upplöst 

(Eriksson, 1994).  

 

Omvårdnad vid intensivvård 

Florence Nightingales (1820-1910) insatser under Krimkriget på 1850-talet kan ses 

som en grund till den moderna sjukvården. Där bedrev hon en speciell avdelning för 

de svårast sjuka där de kunde övervakas mer noggrant (McDonald, 2014).  På 1950-

talet, efter andra världskriget sammanfördes svårt sjuka patienter som krävde 

övervakning till en gemensam avdelning, det var främst Europa och USA som 

utvecklade intensivvården. Ytterligare en orsak till att intensivvårdsavdelningar 

uppkom var ökade kunskaper om behandling av svikt i vitala organ exempel hjärta 

och lungor. Första intensivvårdsavdelningen i Sverige startades i Borås 1952 av Åke 

Bauer och inom en 15 års period hade de flesta sjukhus i Sverige en 

intensivvårdsavdelning (Holmdahl H:sson, 2012). 

Intensivvård innefattar diagnos, övervakning, behandling och vård av patienter med 

svikt i olika organ. Allvarlig sjukdom eller skada kan vara direkt livshotande och kan 

för patienten vara obehagligt och smärtsamt. För att kunna behandla en svårt sjuk 

patient krävs övervakning av vitala funktioner såsom andning och cirkulation 

(AsgarPour & Yavuz, 2014). Vården på intensivvårdsavdelningen bedrivs dygnet runt 

med inläggning, undersökningar och behandlingar (Almerud et al., 2007). En 

intensivvårdsplats beräknas kosta ca 40 000kr per dygn (Svenska 

intensivvårdsregistret, 2014b). Miljön på en intensivvårdsavdelning är högteknologisk 

detta är både stressande för patient, anhörig och personal. 

Intensivvårdssjuksköterskorna lägger stor del av sin tid på att övervaka och 

kontrollera patientens tillstånd, vilket medför att tid tas från patientens omvårdnad 

(Almerud et al., 2007). Teknologin gör att det blir en konstant hög ljudnivå ofta mer 

än 60 decibel (dB). Vid alarm höjs ljudnivån upp till 90 dB dessa höga oväntade ljud 

är stressande och skapar oro hos patienten (Almerud & Petersson, 2003). 

När andningen sviktar behövs hjälp av en respirator, patienten blir då intuberad eller 

tracheotomerad och därmed försvinner talförmågan. För att inte patienten ska känna 

obehag eller smärta krävs starka läkemedel, allt detta gör att kommunikationen blir 

mycket försvårad (Rijkenberg, Stilma, Endeman, Bosman & Oudemans-van Straaten, 

2015). Kommunikation är ett utbyte av signaler som vi människor delar med 

varandra. Den icke-verbala kommunikationen innebär att använda andra kanaler och 

koder än den språkliga. Själva språket utgör bara en tredjedel av kommunikationen. 
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Den icke-verbala kommunikationen uttrycks genom ansiktsuttryck, röstklang, tonfall, 

ögonkontakt, fysisk beröring och kroppsrörelser (Mandal, 2014). För 

intensivvårdssjuksköterskor är den icke-verbala kommunikationen av stor betydelse 

då olika uttryck tolkas. Det är genom kommunikationen som 

intensivvårdssjuksköterskan ger signaler om att vara inställd på att lyssna och stödja. 

Det ger patienten trygghet och en känsla av att vara omhändertagen (Eide & Eide, 

2009).  

Ett vanligt och allvarligt tillstånd på intensivvårdsavdelningar är delirium. Delirium är 

en obalans i de kognitiva och motoriska funktionerna (Elliot, 2014). Det leder ofta till 

både syn- och hörselhallucinationer, minnesförlust, aggressivitet och förvirring 

(Almerud & Petersson, 2003). Ofta är tillståndet fluktuerande och sjukdomen delas in 

i tre olika grupper: hyperaktivt, hypoaktivt och en blandning av båda (Elliot, 2014). 

Den hyperaktiva karaktäriseras utav rastlöshet, agitation och är lätt att känna igen men 

drabbar endast 1 % av patienterna. Ca 50 % får hypoaktivt delirium där patienten blir 

apatisk, ligger still i sängen och inte ger någon respons (Zaal & Slooter, 2012). 

Forskning visar att IVA-delirium ofta leder till förlängd respiratortid på grund av att 

oron försämrar de vitala parametrarna såsom andning och cirkulation hos den redan 

svaga patienten. Delirium leder även till längre vårdtid, ökade kostnader och ökad 

dödlighet 6 månader efter utskrivning (Elliot, 2014). Orsaken till att 

intensivvårdssyndrom uppstår är inte helt klarlagt. Bidragande orsaker är troligtvis 

sjukdomen, skadan i sig själv, medicinska behandlingen, den främmande miljön, 

rutiner och undersökningar (Almerud & Petersson, 2003). Delirium kan efter 

vårdtiden utvecklas till post traumatisk stress syndrom (PTSS) (Crabtree-Buckner & 

Kautz, 2012). PTSS uppkommer efter en extrem traumatisk stress med symtom som 

rädsla, hjälplöshet och fasa. Den delas in i akut, som är mindre än tre månaders 

varaktighet eller kronisk, mer än tre månaders varaktighet. Forskning på PTSS efter 

vård på intensivvårdsavdelningen är relativt ny. Orsaken är fortfarande inte riktigt 

känd, men ca 20 % drabbas och livskvaliteten efter vården blir påverkad (Loretta, 

2014). Forskning visar att delirium och PTSS leder till en högre mortalitet (Crabtree-

Buckner & Kautz, 2012). 

 

Återhämtning 

De flesta intensivvårdspatienter har en lång återhämtningstid med fysiska, psykiska 

och kognitiva problem. Under intensivvårdstiden kan patienterna bli immobiliserade 

flera dygn till veckor i sin säng. Enligt Jones (2014) sker ett muskelsönderfall redan 

efter 18-69 timmar. Förvrängda minnen som hallucinationer och vanföreställningar, 

djup nedsövning och fysisk immobilisering visar sig öka risken för PTSS. De 

kognitiva besvären är minnesrubbning, svårt att fatta beslut och 

koncentrationssvårigheter. Dessa faktorer var för sig eller tillsammans gör att 

återhämtningen kan ta lång tid, upp till flera år (Jones, 2014).  
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Dagboken på intensivvårdsavdelningen 

Enligt Philips (2011) skrevs dagböcker till patienter inom intensivvård på danska 

sjukhus redan på 1980-talet. Under 1990-talet spreds det vidare till de skandinaviska 

grannländerna. Först på 2000-talet började de europeiska länderna skriva dagbok till 

patienterna. Personalen skriver dagboken till patienten i du-form med enkla ord om 

dagliga händelser såsom behandlingar och besök. Personalen försöker också tolka och 

skriva ner patientens känslomässiga uttryck i dagboken. På vissa 

intensivvårdsavdelningar tas fotografier på patienten under vårdtiden. Forskning om 

intensivvårdsdagböcker inom Norden visar att det inte finns några regler för hur den 

ska utformas, varje avdelning gör på olika sätt. Tanken med dagboken är att ge 

patienter den bortglömda tiden tillbaka (Philips, 2011). 

 

Problemformulering 

Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning drabbas ofta av obehagliga och 

smärtsamma upplevelser. Den tekniktäta miljön, sjukdomstillståndet, behandlingarna 

och olika läkemedel gör att många patienter drabbas av minnesförlust och 

hallucinationer. Många känner sig utelämnade och hamnar i ett stort hjälpbehov. 

Kommunikationen är en viktig del i omvårdnaden och är extra svår att upprätthålla 

när patienten är allvarligt sjuk, vilket leder till att många mår psykiskt dåligt efter sin 

allvarliga sjukdom och återhämtningen fortsätter lång tid efter vårdtiden. För att 

kunna hjälpa, stödja och minska lidandet för patienten ställs det stora krav på 

intensivvårdssjuksköterskan i omvårdnaden runt patienten. Dagböcker skrivs som en 

omvårdnadshandling där de kan läsa om sin vårdtid. Det finns därför ett behov för 

sjuksköterskorna att få veta hur det upplevs av patienterna att läsa sin dagbok och hur 

det påverkar deras återhämtning.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa patientens upplevelse av att läsa sin dagbok över vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen och hur detta kan påverka patientens återhämtning. 

 

Metod 

Studien gjordes som en litteraturstudie med systematisk litteratursökning. Syftet med 

en litteraturstudie är att genom databassökning finna vetenskapliga och relevanta 

artiklar som är kvalitetsbedömda och som svarar mot syftet (Forsberg & Wengström, 

2013). 
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Datainsamling 

Insamlingen av data började genom en inledande informationssökning för att öka 

kunskapen om forskningen inom det valda ämnet. Efter insamling av 

bakgrundsinformation kunde syftet formuleras (Östlundh, 2012). Databaserna som 

valdes för sökning var Cinahl och Pubmed då de enligt Forsberg & Wengström 

(2013), är några av de viktigaste omvårdnadsdatabaserna. Sökning gjordes även i 

Academic Search Elite som är inriktad mot hälsovetenskap. 

Systematisk litteratursökning genomfördes i tre databaser. I Cinahl användes 

sökorden diaries, intensive care unit, critical care, critical care nursing och critically 

ill patient som subject headings (se tabell 1). Sökorden har kombinerats med de 

booleska termerna AND som avgränsar sökningen och OR som utvidgar (se tabell 2). 

Dessutom användes sökorden, care, patient, memory, recovery, experience och 

perspective med trunkering* och fritextsökning. Diaries söktes även som 

fritextsökning (se tabell 1). I databasen Pubmed användes orden intensive care unit, 

critical care, critical care nursing och critical illness som MeSH termer. Diaries som 

fritextsökning och care, patient, memory, recovery, experience och perspective med 

trunkering* och fritextsökning (se tabell 1). Dessa kombinerades med AND och OR 

(se tabell 2). Sökning gjordes även i Academic Search Elite där subject term blev 

intensive care unit, intensive care units, , critically ill och intensive care nursing. 

Dagbok som fritextsökning och care, patient, memory, recovery, experience och 

perspective söktes med trunkering* och fritextsökning (se tabell 1). Dessa 

kombinerades med AND och OR (se tabell 2). De kombinationer som inte gav några 

ytterligare relevanta artiklar redovisades inte. Inklusionskriterier blev artiklar skrivna 

2005-2015, research article, abstract och article samt alla språk. Sökningarna 

resulterade i 118 artiklar där sorterades artiklar bort på grund av titel, review artiklar, 

barn och forskning enbart på anhöriga. Kvar blev 49 artiklar där abstract lästes. 

Många artiklar återkom som dubbletter i sökningarna. Artiklarna lästes och 

granskades och de artiklar som inte motsvarade syftet valdes bort. Kvar blev tolv 

artiklar, de lästes gemensamt och kvalitetsgranskades enskilt utifrån 

bedömningsmallen Carlsson & Eiman (2003). Bedömningsmallen såg olika ut 

beroende på om kvalitativ eller kvantitativ metod använts och bestod av en 

vetenskaplig poängskala från grad I-III. Grad I, hög kvalité och grad III, låg kvalité 

(Carlsson & Eiman, 2003). Vid granskning av artiklar återkom i nio av tolv artiklar en 

referens som söktes manuellt på titel, även den kvalitetsgranskades utifrån 

bedömningsmallen vilket gav13 resultatartiklar. En artikel valdes vid närmre 

granskning bort då den inte svarade mot syftet. 

 

Databearbetning 

De tolv kvarvarande artiklarna lästes och granskades enskilt igen, därefter 

diskuterades artiklarna gemensamt för att se om samma resultat nåddes. 

Resultatartiklarna fördes in i artikelöversikten (se tabell 3). Texten i artiklarna 
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markerades för att finna olika teman och kategorier som var relaterat till syftet. 

Likheter och olikheter presenterades i löpande text. Kategorier och teman 

sammanställdes och presenterades i resultatet under fyra rubriker. Vid ytterligare 

analys av resultatartiklarna framkom det teman som inte passade in under tidigare 

rubriker. Resultatet utökades med ytterligare en rubrik och redovisades enligt 

följande: Upplevelse av att få och läsa sin dagbok, Betydelsen av att känna sig 

omhändertagen, Att få insikt i sin egen sårbarhet, Att tolka minnen och fylla 

minnesluckor och Dagbokens betydelse för återhämtningen.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Helsingsforsdeklarationen ligger till grund för etiska riktlinjer inom humanforskning. 

Denna innebär att forskaren bör vara insatt i och ha kunskap om det valda området. 

Forskningen måste alltid föregås av en bedömning av risk och nytta, den förväntade 

vinsten måste vara större än obehaget för patienterna. Enligt etiklagen (SFS 

2008:192) ska ansökan om etikprövning ske vid regionala nämnder. Vid etikprövning 

godkänns enbart sådan forskning som respekterar människovärdet och mänskliga 

rättigheter (Olsson & Sörensen, 2011). 

Alla resultatartiklar var godkända av en etisk kommitté. Enligt Olsson & Sörensen 

(2011) ska patienterna ge sitt samtycke till deltagande och deras personuppgifter ska 

behandlas konfidentiellt. Alla resultatartiklar uppfyllde dessa krav. För patienterna 

som deltagit i studierna finns risk för känslomässig påverkan då obehagliga minnen 

väcks. Risk finns att de till en början mår sämre och att psykiatrisk hjälp behövs om 

det sociala nätverket inte är tillräckligt. Nyttan av forskningen ses större då många 

blir hjälpta av dagböcker.  

 

Resultat 

Upplevelse av att få och läsa sin dagbok 

Enligt Storli & Lind (2009) berodde upplevelsen av att läsa sin dagbok mycket på hur 

och när den överräcktes till patienten. När det är bäst att överlämna dagboken är 

individuellt, en del vill läsa direkt och några är inte mottagliga förrän flera månader 

senare (Egerod & Bagger, 2010; Egerod, Christensen, Schwartz-Nielsen & Ågård, 

2011). Oavsett när patienterna läste dagboken för första gången var den stunden 

förknippad med starka känslor och reaktioner. En del slutade läsa på grund av rädsla 

eller sorgsenhet men valde av nyfikenhet att fortsätta läsa. Ett sätt att komma över 

detta var att börja läsa dagboken från slutet (Engstöm, Grip & Hamrén, 2008; Storli & 

Lind, 2009). Då de första gången fick läsa dagboken tillsammans med någon i 

personalen upplevdes det inte så obehagligt (Storli & Lind, 2009). En patient minns 

väl när han fick sin dagbok överlämnad, han kände sig inte redo att läsa den. Han 

kände det som att han blev tvingad av sjuksköterskan att göra det.  
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The nurse used a little pressure to come and read me my diary, and my daughter 

was also present, but I didn´t want it...because of the unpleasant experience I had 

just gone through, and I couldn´t relate to it. All the time I lay there [in the ICU], 

all the time I couldn´t place, and it´s uncomfortable. Not only because I don´t 

remember, but I just can´t-that time is completely gone, and it is difficult to relate 

to (Egerod et al., 2011 s. 1924).  

Efter en tid kände han att det blev lättare att ta till sig innehållet i dagboken som var 

förknippad med den obehagliga tiden på intensivvårdavdelningen. Tidpunkten för 

överlämnandet var därför viktigt (Egerod et al, 2011). 

I dagboken kunde patienterna också läsa om händelser där de upplevdes av 

personalen som oroliga och agiterade, intensivvårdssjuksköterskornas åtgärd var att 

lugna patienten med läkemedel. Detta uppfattades av patienterna som att de blev helt 

feltolkade och missbedömda, starka minnen fanns fortfarande kvar sex månader efter 

och patienten fortsatte att söka svar på sina frågor (Egerod & Bagger, 2010).  

 

Betydelsen av att känna sig omhändertagen 

Dagboken hjälpte patienterna att i efterhand förstå hur väl omhändertagna de hade 

varit under sin sjukdomstid (Bergbom, Svensson, Berggren & Kamsula, 1999; Ewens, 

Chapman, Tulloch & Hendricks, 2014; Knowles & Tarrier, 2009; Storli & Lind, 

2009). Patienterna kände tacksamhet att personalen tog sig tid att skriva dagbok åt 

dem trots många andra arbetsuppgifter (Bergbom et al., 1999; Ewens et al., 2014; 

Storli & Lind, 2009), det sågs som en gåva som de inte förväntade sig. Många 

patienter upplevde en rädsla under sjukdomstiden att inte vara omhändertagen, men 

genom att läsa dagboken beskrevs omvårdnadshandlingar ex vändningar och personal 

fanns vid sängen, vilket fick dem att känna sig lugna (Storli & Lind, 2009; Åkerman, 

Ersson, Fridlund & Samuelsson, 2013). ”I was really frightened! That´s why it is so 

good to see that you were taking care of me!”(Storli & Lind, 2009 s.49). En del av det 

som skrevs i dagboken handlade om den dagliga omvårdnaden, vilket fick patienterna 

att känna sig speciella och omhändertagna i den högteknologiska miljön (Bergbom et 

al., 1999; Ewens et al., 2014). En patient sa: “makes me feel good- that somebody 

really cares” (Ewens et al., 2014 s. 32). En del patienter upplevde att deras anhöriga 

skrev i dagboken om saker som de annars inte talade om. Detta fick dem i efterhand 

att förstå hur mycket de betydde för varandra (Ewens et al., 2014). Vissa patienter 

hade drömmar och svaga minnen om besök från anhöriga vilket betydde mycket för 

dem att få det bekräftat genom dagboken att de faktiskt var väl omhändertagna 

(Engstöm et al., 2008). 

 

Att få insikt i sin egen sårbarhet 

Många intensivvårdspatienter förstod inte hur svårt sjuka de har varit förrän de läste 

sin dagbok och såg fotografier. Detta gjorde att det blev en känslomässig upplevelse 
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för patienten både positivt och negativt (Bergbom et al., 1999; Egerod et al., 2011; 

Ewens et al., 2014; Storli & Lind 2009;Åkerman et al., 2013). Glädje av att ha 

överlevt och en sorg över insikten om hur svårt sjuka de varit, att de pendlat mellan 

liv och död (Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2008; Ewens et al., 2014). ”It 

makes me sad to realize how ´far gone’ I have been, because I could just have died…I 

was way out hanging on by my nails” (Egerod et al., 2011 s. 1925). Att få se 

fotografier på sig själv i sjukhussängen ökade förståelsen och insikten om vad de hade 

varit med om och förklaringar till obehagliga kroppsliga upplevelser ex. bild på 

ansiktet med andningstub i munnen och sond i näsan (Storli & Lind, 2009). Genom 

att läsa sin dagbok återupplevde en del patienter sjukdomstiden, det gav dem 

förståelse om att inte ta livet för givet (Engström et al. 2008; Åkerman et al., 2013). 

För en del patienter kändes det overkligt att läsa sin dagbok då de upplevde det som 

att läsa om någon annan vilket gjorde att de i efterhand oroade sig för hur de betett sig 

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

 

Att tolka minnen och fylla minnesluckor 

För en del patienter var sjukdomstiden mycket skrämmande och de kände en rädsla 

för att väcka minnen till liv. De var rädda för att hemska mardrömmar faktiskt var 

sanna, men då dagboken lästes bekräftades motsatsen och många kände en lättnad att 

så var inte fallet (Bergbom et al., 1999; Engstöm et al., 2008). Många patienter hade 

svårt att skilja mellan dröm och verklighet. Drömmarna kändes verkliga för dem och 

dagboken hjälpte dem att förstå vad de hade gått igenom. Dagboken blev en länk 

mellan då och nu och den hjälpte patienten att klargöra tankar (Egerod et al., 2011; 

Engström et al. 2008; Åkerman et al., 2013). Detaljer i dagboken gjorde att 

obehagliga upplevelser fick sina förklaringar. Minnesluckor och tid som förlorats 

under vårdtiden kunde fyllas med innehåll (Egerod & Bagger, 2010; Egerod et al., 

2011; Ewens et al., 2014; Åkerman et al., 2013). Många patienter uppgav att de hade 

mardrömmar om döden, att de satt fast utan möjlighet att komma loss och att 

personalen var elak (Engström et al., 2008). Det upplevdes av en del patienter som en 

skrämmande känsla att inte kunna kalla på hjälp (Bergbom et al., 1999).” I don´t 

remember much. I was so sick when I was finally admitted. I remember the 

ambulance and after that I don´t remember anything else until I woke up” (Egerod et 

al., 2011 s. 1924). En patient tyckte inte dagboken hjälpte till att fylla 

minnesluckorna, utan patienten såg dagboken som ett redskap för personalen att klara 

det tunga arbetet på avdelningen (Egerod & Bagger, 2010). En del patienter beskrev 

att minnen från sjukdomstiden kom tillbaka när de läste sin dagbok. Då personalen 

pratade med låg röst uppfattades det ofta tryggt, men av vissa patienter väcktes en oro 

över att personalen undanhöll information. Minnen från besök av anhöriga förbättrade 

deras tidsperspektiv. Känslan av andnöd vid rensugning av luftvägar och hosta var 

obehagliga minnen som kom tillbaka (Bergbom et al., 1999). Dagboken gjorde så att 

patienterna fick en större förståelse om vad som hade hänt (Engström et al., 2008) hur 

deras tillstånd varierade, vilken behandling som gavs (Bergbom et al., 1999; Åkerman 

et al., 2013) och att de kunde följa sjukdomsförloppet i kronologisk ordning. 
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Fotografier tagna på patienten under vårdtiden sågs som ett bevis på vad de hade varit 

med om även fotografier tagna på utrustning och sjukhusmiljön hjälpte dem att förstå 

vad som hänt, även om det var overkligt (Egerod et al., 2011; Engström et al., 2008; 

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

 

Dagbokens betydelse för återhämtningen 

Vare sig patienten hade läst dagboken mycket eller lite hade den en stor betydelse för 

återhämtningen då den ökade förståelsen för den svåra sjukdomstiden (Ewens et al., 

2014). Dagboken beskriver vad kroppen hade utsatts för och ökade förståelsen för att 

återhämtningen kommer att ta lång tid (Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2008; 

Jones, Bäckman, Capuzzo, Egerod, Flaatten, Granja., ... Griffiths, 2010). Fotografier 

på sig själva i sjukhusmiljön med ett förändrat utseende förstärkte detta. (Egerod et 

al., 2011; Jones et al., 2010; Storli& Lind, 2009). För en del patienter blev dagboken 

en hjälp att komma vidare. ”I can now accept what happened. It (the diary) has 

helped me to overcome the emptiness and sorrow I felt after the disease” (Bergbom et 

al., 1999, s.189). I Bäckman, Orwelius, Sjöberg, Fredriksson & Walther (2010) studie 

mättes livskvaliteten efter intensivvårdstiden och det visade att dagboken ökade 

patienternas fysiska och psykiska återhämtning vilket även Svenningsen, Tønnesen, 

Videbech, Frydenberg, Christensen & Egerod (2013) studie visade. Dagboken 

minskade PTSS efter intensivvårdstiden (Garrouste-Oregas, Coquet, Périer, Timsit, 

Pochard, Lancrin., … & Misset, 2012; Jones et al., 2010). Många patienter tyckte att 

dagboken underlättade för att öppna en konversation med anhöriga och vänner om 

tiden de varit svårt sjuka (Egerod et al., 2011; Engström et al., 2008; Storli & Lind, 

2009; Åkerman et al., 2013). Dagboken lästes många gånger och fungerade som en 

hjälp, inte bara i början, utan lång tid efter intensivvårdsvistelsen (Engström et al 

2008; Åkerman et al., 2013). Dagboken kunde förtydliga situationer och händelser 

som patienten hade vaga minnen om, minnen fick då ett sammanhang. Någon patient 

var så rädd om dagboken att den förvarades i tryggt förvar. Flera patienter beskrev att 

de på årsdagen läste dagboken om igen för att minnas vad de gått igenom, detta 

sammantaget var en hjälp i återhämtningen (Engström et al., 2008). 

Enligt Egerod & Bagger (2010) tyckte patienterna att innehållet i dagboken inte var 

tillräckligt för det saknades information från de första dagarna, var slumpmässigt 

skrivet och berodde på vad personalen valde att skriva om. Trots detta var ändå 

dagboken en hjälp för återhämtningen (Egerod & Bagger 2010; Egerod et al., 2011). 

Några upplevde att personalen undanhöll dem känslig information om deras kritiska 

tid, andra ville inte läsa eller veta så mycket detaljer (Egerod & Bagger 2010). De 

flesta patienterna tyckte att dagbokens kvalité skulle öka med ett mer detaljerat 

innehåll, detta skulle underlätta för att få en helhetsbild över vårdtiden på IVA 

(Knowles et al., 2009; Åkerman et al., 2013). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Den inledande informationssökningsfasen gjordes för att få en inblick om forskningen 

inom det valda ämnet. I den systematiska litteratursökningen användes databaserna 

Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. Flest artiklar hittades i Cinahl, vilket kan 

ses som en styrka då den är en av de största omvårdnadsdatabaserna (Karlsson, 2012). 

Sökorden som användes var diaries, intensive care unit, critical care, critical care 

nursing, critically ill patients, care, patient, memory, recovery, experience och 

perspective. I Cinahl användes subject headings på sökorden diaries, intensive care 

unit, critical care, critically ill patients och critical care nursing. I Pubmed användes 

MeSH term på sökorden intensive care unit, critical care, critical care nursing och 

critical illness. I Academic Search Elite användes subject terms på sökorden intensive 

care unit, intensive care units, critically ill och intensive care nursing. Resterande 

sökord enl. tabell 1 söktes som fritextsökning eller med trunkering. I den systematiska 

litteratursökningen användes den booleska termen AND för att kombinera flera 

sökord och göra sökningen mer specifik mot syftet. Den booleska termen OR 

användes mellan intensive care unit, critical care och critical care nursing för att utöka 

sökningen då sökorden är snarlika (Karlsson, 2012). Använda booleska termer och 

trunkering i olika kombinationer stärker sökningarnas relevans mot syftet. 

Inklusionskriterie 2005-2015 användes för att hitta den mest aktuella forskningen 

inom området. Inklusionskriterier abstract, article och research article valdes för att få 

vetenskapliga artiklar. Vid granskning av artiklar återkom en äldre artikel som 

referens, den valdes att inkluderas till resultatet på grund av att den ansågs vara den 

första studien gjord inom ämnet. Den söktes manuellt på titel i databasen Cinahl. 

Artiklar med forskning enbart på barn och anhöriga, review och titel valdes bort för 

att hitta relevanta resultatartiklar som motsvarar syftet. Det ses som en styrka att 

sökningar gjorts i tre omvårdnads och hälsodatabaser men även att flera 

resultatartiklar återkom som dubbletter i många sökningar, detta styrker även de valda 

sökorden. Vid databearbetningen valdes en artikel bort då den inte svarade upp mot 

syftet det ses som en svaghet att den inte föll bort tidigare, men en styrka är att 

resultatet av artiklarna har bearbetats ytterligare. Samma författare återkommer i flera 

artiklar, det ökar trovärdigheten i resultatet då deras kunskap om ämnet förbättras och 

de har mer erfarenhet i att analysera data. Då övervägande resultatförfattare är 

sjuksköterskor inom intensivvård kan deras förförståelse påverka resultatet. I flertalet 

av resultatartiklarna har författarna tagit sin förförståelse i beaktande vid analys av 

data. Det kan ändå vara en svaghet att författarna i resultatartiklarna inte varit 

tillräckligt medvetna om sin förförståelse, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Pålitligheten och bekräftelsebarheten ökar då det är fler författare som bearbetat data 

var för sig, tillsammans och ibland med externa kontakter (Wallengren & Henricson, 

2012). Åtta av resultatartiklarnas forskning är utförd i Norden, tre artiklar från 

Västeuropa och en artikel från Australien. Kulturen inom dessa länder kan ses som 

likartade och därmed stärks forskningsresultatets överförbarhet på den svenska 
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sjukvården. Några resultatartiklar handlar om patienter och deras anhöriga men i 

resultatet analyserades enbart den del som handlade om patientens upplevelse för att 

det var det som svarade upp mot syftet.  

De tolv resultatartiklarna bestod av sju kvalitativa, fyra kvantitativa och en mixad 

metod (kvalitativ och kvantitativ). Artikeln med mixad metod valdes att granskas 

kvalitativt, då den delen användes i resultatet. Då åtta av resultatartiklarna är 

kvalitativa ses det som en styrka då det är patientens upplevelse av sin dagbok som 

redovisas i resultatet, vilket var denna litteraturstudies syfte. Samtliga artiklar 

granskades enskilt och tillsammans enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall 

och det framkom att elva artiklar var av grad I och en artikel av grad II. Artikeln med 

grad II inkluderades till resultatet på grund av ett stort urval och att det var en 

multicenter studie. Detta styrker att resultatartiklarna var av god kvalité. Tillsammans 

kategoriserades artiklarnas resultat i fyra olika kategorier utifrån syftet. Vid vidare 

bearbetning av resultatet fick ytterligare en kategori läggas till. Det ses som en styrka 

att vara tre stycken som var för sig och tillsammans har bearbetat artiklarnas resultat. 

Den egna förförståelsen kan både vara positiv och negativ, det kan möjligtvis påverka 

tolkningen av resultatet. Medvetenheten om förförståelsen kan minska risken att 

misstolka och felvärdera resultatet. Syftet med litteraturstudien uppnåddes. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatets olika kategorier valdes att vävas samman under resultatdiskussionen för 

att visa på kategoriernas samhörighet. 

 

När och hur dagboken lästes påverkade patientens upplevelse. Många patienter 

vågade inte läsa sin dagbok för att de var rädda att hemska mardrömmar var sanna 

(Bergbom et al, 1999; Engström et al., 2008). Enligt Storli & Lind (2009) upplevdes 

det lättare att läsa dagboken tillsammans med någon från personalen, då kände 

patienterna mindre obehag och rädsla, samtidigt som de fick innehållet förklarat för 

sig. Ett annat sätt att minska obehaget kan enligt Engström et al., (2008) och Storli & 

Lind, (2009) vara att se fotografier och att läsa dagboken från slutet. Tanken var att 

öka förståelsen för att ha överlevt den allvarliga sjukdomen, ta del av 

sjukdomsförloppet och vad de hade varit med om. Patienter som genomgått 

intensivvård och efteråt fick läsa sin dagbok kände glädje av att ha överlevt och en 

sorg över insikten om hur svårt sjuka de varit, att de pendlat mellan liv och död 

(Bergbom et al., 1999; Engström et al., 2008; Ewens et al., 2014). Det bekräftas av 

Hale, Parfitt & Rich (2010) att dagboken var det enda som hjälpte för att förstå vad 

som hade hänt. En del patienter tyckte att fotografier på sig själva i sjukhussängen 

med andningstub i munnen och sond i näsan hjälpte dem att förstå hur sjuka de varit. 

Patienterna tyckte att det var bra att få veta exakt vilken datum som olika 

behandlingar utfördes och hur de mådde då. Dagboken hjälpte patienterna att förstå 

skillnaden mellan dröm och verklighet i de upplevelser de hade från 
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intensivvårdstiden, den blev ett krishanteringsverktyg. Vårdtiden kändes efterhand 

mindre skrämmande och att det sedan var lättare att återgå till ett normalt liv (Combe, 

2005). Eriksson (1994) bekräftar att bli allvarligt sjuk, utlämnad och att behöva 

mycket hjälp utgör ett lidande hos till exempel intensivvårdspatienten. Att drabbas av 

en svår sjukdom och plötsligt behöva anpassa sig till en ny livssituation kräver 

mycket tid för att finna ett nytt meningssammanhang (Eriksson, 1994). Hälsa uppstår 

då människan kan förstå och förhålla sig till det som händer runt omkring och är en 

helhet som påverkas av olika faktorer som hela tiden är i rörelse. Helheten utgörs av 

upplevelsen utav hälsa och den är en process inom oss (Eriksson, 2014). Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor finns fyra grundläggande begrepp: främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Intensivvårdssjuksköterskans sätt att kommunicera med patienten är genom att 

lyssna och stödja (Eide & Eide, 2009). Eftersom kommunikationen under vårdtiden är 

försvårad blir därför dagboken ett verktyg för patienten, det ger den bortglömda tiden 

tillbaka (Philips, 2011). Intensivvårdssjuksköterskan kan därför hjälpa patienten 

genom att skriva dagbok över intensivvårdstiden och på så sätt öka patientens 

möjlighet till att få insikt om sjukdomstiden. Sjuksköterskan kan göra patienten 

delaktig i sin vård genom att erbjuda sig att läsa dagboken tillsammans på 

vårdavdelningen för att förklara innehållet och därmed minska obehag och rädsla.  

 

Dagboken upplevdes av patienterna ha stor betydelse för återhämtningen då den 

beskrev sjukdomstiden och vad kroppen utsatts för (Bergbom et al., 1999; Engström 

et al., 2008; Ewens et al., 2014; Jones et al., 2010). Detta visades även i kvantitativa 

studier gjorda av Bäckman et al., (2010) och Svenningsen et al., (2013) där jämförelse 

gjorts mellan patientgrupper med eller utan dagbok. Garrouste-Oregaset al. (2012) 

och Jones et al., (2010) studier visade på att dagboken minskade PTSS efter 

intensivvårdstiden detta medförde att återhämtningen underlättades. Enligt patienterna 

i Knowles et al., (2009) och Åkerman et al., (2013) studier skulle helhetsbilden bli 

bättre och därmed återhämtningen underlättad om dagboken var mer detaljerad. 

Dessutom tyckte patienterna i Egerod & Bagger (2010) studie att det inte helt fick 

saknas information från vissa dagar. Detta bekräftades av Egerod & Christensen, 

(2009) att många patienter hade minnesluckor efter intensivvårdstiden och detta ledde 

till att de sökte efter mening och sammanhang efteråt. Dagboken gav försvunnen tid 

tillbaka och därmed kunde patienten återigen känna mening och förståelse. Dagboken 

ökade förmågan att hantera situationen och därmed underlättades återhämtningen 

(Egerod & Christensen, 2009). Efter intensivvårdstiden kunde återhämtningen ta lång 

tid, upp till flera år (Jones, 2014). Ca 20 % av intensivvårdspatienterna med allvarlig 

sjukdom utvecklade PTSS med förvrängda minnen så som hallucinationer och 

vanföreställningar (Jones, 2014; Loretta, 2014). Dagboken är ett redskap i 

sjuksköterskans omvårdnad till patienten för att lindra lidande och försöka återställa 

hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Intensivvårdssjuksköterskan kan tidigt 

under vårdtiden tänka på patientens återhämtning genom att skriva dagbok över 

vårdtiden, intensivvårdssjuksköterskan kan då bidra till att patienten snabbare återgår 
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till sin normala livssituation. Dagboken blir då inte bara till nytta för patienten utan 

även närstående och i förlängningen en samhällsvinst.  

 

Konklusion 

Patienter kände en rädsla då de tänkte tillbaka på intensivvårdstiden. De minns 

mardrömmar och hallucinationer och hade svårt att skilja på dröm och verklighet. 

Dagboken hjälpte patienterna att fylla minnesluckor och därigenom öka förståelsen 

för vad de varit med om och hur sjuka de varit. Många patienter kände tacksamhet 

och upplevde sig omhändertagna och såg dagboken som en gåva. Dagboken återger 

sjukdomstiden i kronologisk ordning, vilket återskapar ett sammanhang och gör 

tillvaron hanterbar. Detta sammantaget underlättar återhämtningen och förståelsen för 

att den kan ta lång tid. Genom att få denna insikt ökar chansen att patienterna ger sig 

den tiden som behövs för att återgå till ett så bra liv som möjligt.   

 

Implikation 

I nuläget finns inget standardiserat sätt att skriva dagbok på i Sverige, hur dagboken 

bör utformas: när den ska startas, vem som ska skriva, hur detaljerat innehållet ska 

vara och när överlämnandet ska ske. Detta bör forskas vidare på för att dagboken ska 

vara till största möjliga nytta för patienten. För att få in dagboksskrivande som rutin är 

det viktigt att redan i vidareutbildningen till intensivvårdssjuksköterska öka 

kunskapen om dagbokens betydelse. Det är viktigt att se dagboken som en del i den 

dagliga omvårdnaden. För att underlätta återhämtningen ytterligare bör inte 

dagboksskrivandet ta slut då patienten lämnar intensivvårdsavdelningen på grund av 

att många patienter även har minnesluckor från den första tiden på vårdavdelningen. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed Academic Search Elite 

Dagbok 
MH Diaries  

Diaries (fritextsökning) 
Diaries (fritextsökning) 

 

Diaries (fritextsökning) 

Intensivvårdsavdelning MH Intensive care unit MeSH Intensive care units DE Intensive care unit  

Kritiskt sjuk MH Critically ill patients MeSH Critical illness DE Critically ill 

Kritiskvård MH Critical care MeSH Critical care  DE Intensive care units 

Kritiskomvårdnad MH Critical care nursing  MeSH Critical care nursing  DE Intensive care nursing 

Omvårdnad Care* (fritextsökning) Care* (fritextsökning) Care* (fritextsökning) 

Patient Patient* (fritextsökning) Patient* (fritextsökning)  Patient* (fritextsökning) 

Minnen Memory* (fritextsökning) Memory* (fritextsökning) Memory* (fritextsökning) 

Återhämtning Recovery* (fritextsökning) Recovery* (fritextsökning) Recovery* (fritextsökning) 

Upplevelse 
Experience* 

(fritextsökning) 

Experience* 

(fritextsökning) 

Experience* 

(fritextsökning) 

Perspektiv 
Perspective* 

(fritextsökning) 

Perspective* 

(fritextsökning) 

Perspective* 

(fritextsökning) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2015-03-03 Cinahl 

(MH “Diaries”) AND (MH 

“Intensive care unit”) AND 

Patient* AND Care* 

Limits: 2005-2015, Research 

article. 32 17 6 5 

2015-03-03 Pubmed 

Diaries AND (MeSH “Intensive 

care unit”) AND Patient* AND 

Care* 

Limits: 2005-2015, Abstract 15 11 4 (2) 2 

2015-03-03 

Academic 

Search Elite 

Diaries AND (DE “Intensive care 

unit”) AND Patient* AND Care* 

Limits: 2005-2015, Article. 27 15 7(5) 2 

2015-03-03 Pubmed 

(MeSH “Critical care Nursing”) 

OR (MeSH ”Critical Care”) OR 

(MeSH “Intensive care unit”) AND 

Diaries AND Patient* AND Care* 

Limits: 2005-2015, Abstract 22 6 5(4) 1 

2015-03-03 Cinahl 

(MH “Critically ill patients”) AND 

(MH “ Diaries”) AND patient* 

AND care* 

Limits: 2005-2015, Research 

article 22  6(5) 1 

2015-03-10 Cinahl 

Manuell sökning på titel: 

Patients´ and relatives´ opinions 

and feelings about diaries kept by 

nurses in an intensive care unit: 

pilot study.    1 

 Summa  118 49 28 12 
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  Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bergbom, I., Svensson, C., Berggren, E., & Kamsula, M. (1999). Patients´ and relatives´ 

opinions and feelings about diaries kept by nurses in an intensive care unit: pilot study. Intensive 

and Critical Care Nursing, 15, 185-191. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl (Manuell sökning) 

Syfte Att undersöka om dagboken var viktig för patienter efter vistelsen på en intensivvårdsavdelning 

eller för anhöriga till patienter som dog på intensivvårdsavdelningen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Pilotstudie 

Urval 10 patienter 

Datainsamling Frågeformulär samt intervju med 2 öppna frågor.  

Dataanalys Data analyserades utifrån de ovan nämnda frågeställningarna 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Dagboken hjälpte till att fylla minnesluckor efter att ha varit svårt sjuk och att minnas deras 

intensivvårdstid. Dagboken hjälpte dem att acceptera sin svåra sjukdomstid och få dem att förstå 

att återhämtningen tar lång tid. Dagboken hjälpte patienter att förstå att mardrömmar och 

hallucinationer inte var sanna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Bäckman, C. G., Orwelius, L., Sjöberg, F., Fredriksson, M., & Walther, S. M. (2010). Long-term 

effect of the ICU-diary concept on quality of life after critical illness. Acta Anaesthesiologica 

Scandinavica, 54(6), 736-743. doi: 10.1111/j.1399-6576.2010.02230.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka om dagboken kan hjälpa patienten att fylla minnesluckor och därmed öka deras 

livskvalitet? 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Icke-randomiserad prospektiv studie.  

Urval 40 patienter fick dagbok, dessa jämfördes med 459 patienter som inte fick dagbok. 

Datainsamling Frågeformulär, SF-36.  

SF-36, frågeformulär som speglar patientens livskvalitet i åtta dimensioner, mäter både fysisk 

och mental hälsa.  

Dataanalys Dataanalys utifrån resultat på frågeformuläret SF-36. 

Bortfall Efter 36 månader var det ett bortfall på 11 patienter i dagboksgruppen och 362 patienter i 

ickedagboksgruppen. 

Slutsats Att få en dagbok visade öka den fysiska och psykiska återhämtningen enligt SF-36. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Egerod, I., & Bagger, C. (2010). Patients experiences of intensive care diaries- A focus group 

study. Intensive and Critical Care Nursing, 26(5), 278-287. doi:10/1016/j.iccn.2010.07.002. 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Att undersöka patientens upplevelser av att få en dagbok. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Triangulerande design. 

Urval Fokus grupp, bestående av fyra före detta intensivvårdspatienter. Tre män och en kvinna. 

Datainsamling Bandade intervjuer utifrån olika teman. Deltagarna ombads att tala med varandra och inte med 

forskarna. 

Dataanalys Koder och subkoder skapades utifrån intervjuerna och presenterades under olika rubriker. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Upplevelsen att få sin dagbok och att läsa den är individuellt. Olika hur mycket information och 

detaljer dagboken ska innehålla och när den ska överräckas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

 

 

Referens Egerod, I., Christensen, D., Schwartz-Nilsen, KH., & Agård, AH. (2011). Constructing the 

illness narrative: a grounded theory exploring patients and relatives use of intensive care diaries. 

Critical Care Medicine, 39(8), 1922-1928. doi: 10.1097/CCM.0b013e31821e89c8. 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed, Academic Search Elite 

Syfte Att utforska hur patienter och anhöriga använder dagboken efter svår sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Multicenter studie. Grounded theory. Semistrukturerade djupintervjuer 

Urval 19 intensivvårdspatienter.  

Datainsamling Semistrukturerade djupintervjuer som spelades in digitalt. 

Dataanalys Intervjuerna kodades och kategoriserades. Presenterades sedan under olika rubriker. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Dagboken med fotografier gav patienterna insikt hur svårt sjuka de har varit och gav dem en 

förståelse att återhämtningen tar lång tid. Dagboken hjälper till att fylla minnesluckor och 

tidpunkten för överlämnandet var individuellt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

 

 

Referens Engström, Å., Grip, K., & Hamrén, M. (2008). Experiences of intensive care unit diaries: 

´touching a tender wound´. Nursing in Critical Care, 14(2), 61-66. doi: 10.1111/j.1478-

5153.2008.00312.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att beskriva personers erfarenhet av en personlig dagbok som är skriven till dem under 

intensivvårdstiden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Personliga intervjuer. Innehållsanalys.  

Urval 13 patienter. 

Datainsamling Intervjuer som spelades in på band. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Innehållet kategoriserades och 

presenterades under olika rubriker. 

Bortfall Inget bortfall  

Slutsats Patienterna kände rädsla över att läsa sin dagbok, men den gav dem minnen tillbaka i 

kronologisk ordning. Dagboken förklarade overklighetsupplevelser och mardrömmar. Ökade 

förståelsen för att återhämtningen tar lång tid och att de inte ska ta livet för givet. Ett bra redskap 

i konversationen med andra, vilket hjälper dem i återhämtningen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 6 

 

 

Referens Ewens, B., Chapman, R., Tulloch, A., & Hendricks, J. M. (2014). ICU survivors´ utilisation of 

post discharge: A qualitative descriptive study. Australien Critical Care, 27, 28-35. 

doi:10.1016/j.aucc.2013.07.001 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka patienter och anhörigas upplevelser av användningen av sin dagbok efter 

utskrivning från sjukhuset. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Deskriptiv studie  

Urval 28 patienter.  

Datainsamling Enkäter skickades ut per post 3, 6 och 12 månader efter utskrivning från sjukhuset.  

Dataanalys Data kodades och kategoriserades och resultatet redovisades under rubriker. 

Bortfall 10 patienter 

Slutsats Patienterna kände sig tacksamma, omhändertagna och tyckte att personalen tog sig tid att skriva i 

dagboken. Minnen fylldes och återhämtningen underlättades.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

 

 

Referens Garrouste-Oregas, M., Coquet, I., Périer, A., Timsit, J., Pochard, F., Lancrin, F., Philippart, F., 

Vesin, A., Bruel, C., Blel, Y., Angeli, S., Cousin, N., Carlet, J., & Misset, B. (2012). Impact of 

an intensive care unit diary on psychological distress in patients and relatives. Critical Care 

Medicine, 40(7), 2033-2040. doi: 10.1097/CCM.0b013e31824e1b43 

Land  

Databas 

Frankrike 

Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka intensivvårdsdagbokens inverkan på det psykologiska välmående hos patienter 

och anhöriga 3 och 12 månader efter utskrivning från intensivvårdavdelningen.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ   

Prospektiv singel-center studie. 

Urval 216 patienter inkluderades i studien i tre olika grupper. Psykiskt status innan intensivvårdtiden 

kontrollerades.  

Datainsamling Telefonintervjuer gjordes tre och tolv månader efter utskrivning från intensivvårdsavdelningen. 

Dataanalys Flera personer analyserade data. 

Bortfall 73 patienter. 

Slutsats Dagboken minskade post traumatisk stress syndrom efter intensivvårdstiden 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

 

 

Referens Jones, C., Bäckman, C., Capuzzo, M., Egerod, I., Flaatten, H., Granja, C., Rylander, C., & 

Griffiths, R. (2010) Intensive care diaries reduce new onset stress disorder following critical 

illness: a randomised, controlled trial. Critical Care, 14,R168. doi: 10.1186/cc9260. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Att utvärdera om dagbok skriven under intensivvårdstiden kan minska förekomst av 

nytillkommen PTSS. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval 352 patienter deltog 175 i kontrollgruppen och 177 i interventionsgruppen. 

Datainsamling Frågeformulär användes, PTSS 14, frågeformulär med 14 punkter. 

Dataanalys Data analyserades blint och kodat. Jämförelse mellan grupperna. 

Bortfall 30 patienter. 

Slutsats Att få en dagbok skriven under intensivvårdstiden hjälpte den psykologiska återhämtningen och 

minskade förekomsten av ny PTSS. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 9 

 

 

Referens Knowles, R. E., & Tarrier, N. (2009).  Evaluation of the effect of prospective patient diaries on 

emotional well-being in intensive care unit survivors: a randomized controlled trial. Critical care 

medicine, 37(1), doi: 10.1097/CCM.0b013e31819287f7 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Att undersöka effekten av en dagbok på patienters oro och depression. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval 36 patienter och de delades upp i experimentgrupp (18) och kontrollgrupp (18).  

Datainsamling Frågeformulär HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) 

Dataanalys Data analyserades.  

Bortfall Inget borfall. 

Slutsats Dagboken gjorde så att patienterna kände sig väl omhändertagna. Mer detaljer i dagboken hade 

ökat kvaliteten och därmed återhämtningen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Storli, S., & Lind, R. (2009). The meaning of follow-up in intensive care: patients´perspective. 

Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 23(1), 45-56. doi:10.1111/j.1471-6712.2007.00589.x 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl, Pubmed, Academic Search Elite. 

Syfte Att klargöra uppföljningens (dagbok, samtal med uppföljningsteamet samt besök på 

intensivvårdsavdelningen) betydelse för patienterna 

Metod:  

Design 

Kvalitativ. Fenomenologisk hermeneutisk. 

Urval 10 patienter 6 män och 4 kvinnor.        

Datainsamling Djupintervjuer. 

Dataanalys Innehållet analyserades hermeneutiskt fenomenologiskt, och det delades upp i grupper.  

Bortfall 4 patienter dog under studien. 

Slutsats Dagboken, med text och foto upplevdes som en oväntad gåva och positivt att läsa tillsammans 

med någon i personalen. Bevis på att personalen och anhöriga tog hand om mig och såg mig som 

en individ. Fotografier var en hjälp att inse hur sjuka de hade varit, en förklaring på obehagliga 

upplevelser och att återhämtningen tar tid. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Svenningsen, H., Tønnesen, E., Videbech, P., Frydenberg, M., Christensen, D., & Egerod, I. 

(2013). Intensive care delirium- effect on memories and health-related quality of life- a follow-

up study. Journal of Critical Nursing, 23, 634-644. doi: 10.1111/jocn.122 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl, Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka delirium under intensivvårdstiden. Kan livskvaliteten efter intensivvårdstiden 

förbättras om dagböcker och uppföljningssamtal ges? 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Multicenter studie 

Urval 360 intensivvårdspatienter deltog i studien. 

Datainsamling Strukturerade telefonintervjuer enligt SF-36. 

Dataanalys Data analyserades med deskriptiv statistik. 

Bortfall 120 patienter 

Slutsats Dagboken ökade patienternas fysiska och psykiska återhämtning enligt SF-36 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Åkerman, E., Ersson, A., Fridlund, B., & Samuelson, K. (2013). Preferred content and usefulness 

of a photodiary as described by ICU-patients-A mixed method analysis. Australian Critical Care, 

26(19), 29-35. doi:10.1016/j.aucc.2012.04.002 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att identifiera det föredragna innehållet i intensivvårdsdagboken utifrån vad patienten tycker. 

Metod:  

Design 

Mixad metod. 

Beskrivande kohort studie 

Urval 15 patienter intervjuades. 

Datainsamling Frågeformulär och semi strukturerad intervju användes, båda metoder gavs likvärdig vikt i 

analysen. 

Dataanalys Kvalitativ data analyserades med avseende på innehållet, sammanfattades och kategoriserades. 

Bortfall Inget borfall 

Slutsats Dagboken med text och foton fyllde minnesluckor med detaljer om omvårdnadshandlingar och 

medicinsk information i kronologisk ordning. Dagboken lästes om och om igen och öppnade upp 

en konversation med anhöriga.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (kvalitativt) 
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