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Sammanfattning 

Bakgrund: Dagböcker började användas på intensivvårdsavdelningar i Sverige under 1990-

talet och har därefter spridit sig till ett flertal länder i världen men fått starkast fäste i Europa. 

Många patienter på intensivvårdsavdelningar drabbas av minnesluckor och dagboken infördes 

för att ge patienter och närstående en bild av vad patienterna varit med om. I dagboken 

beskrivs patientens vårdtid på intensivvårdsavdelningen i form av text men även med 

fotografier av dem och miljön runt omkring dem. I dagboken kan till exempel läkare, 

undersköterskor och närstående skriva men det är i huvudsak intensivvårdssjuksköterskan 

som skriver anteckningarna och är ansvarig för dagboken.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva betydelsen av en dagbok för intensivvårdspatientens 

psykiska återhämtning tiden efter intensivvård ur ett europeiskt perspektiv.    

Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. 

Resultat: Resultatet baseras på åtta europeiska studier och delas in i två teman; Stödja 

återhämtningen och Återupplevelsen av en påfrestande vårdtid samt sex subteman; Få en 

överblick över vårdtiden, Inverkan på livskvalitén, Se sina framsteg, Känslan av skuld till 

närstående, Konstruera minnen från intensivvårdstiden och Återfå kontrollen. 

Slutsats: Dagbokens betydelse för den psykiska återhämtningen skiljde sig mellan patienterna 

men den ansågs generellt vara ett bra hjälpmedel för att fylla i minnesluckorna och pussla 

ihop vårdtiden. Att det finns anteckningar varje dag framkom som en viktig aspekt för att 

patienterna ska kunna får hjälp av dagboken i återhämtningsprocessen. 

Nyckelord: Dagbok, Intensivvård, Patient, Återhämtning, Livskvalité, Upplevelse 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Diaries were implemented in Swedish intensive care units during the 1990’s 

and has since spread to multiple countries all over the world but mainly in Europe. Many of 

the patients admitted in the ICU suffer from memory gaps after discharge, the diary was 

implemented to give patients and their family an insight of the patient's time in the ICU. In the 

diary the time in the ICU is described in both written form and with photos of the patient and 

the surroundings. In the diary physicians, assistant nurses, family members and friends can 

write but it’s mainly the intensive care nurse who is in charge of the diary. 

Aim: The aim of the study was to describe the meaning of a diary for the intensive care 

patient’s psychological recovery after intensive care from a European perspective. 

Method: A systematic literature review with an inductive approach. 

Results: The results are based on eight European studies and are divided into two themes; 

Support recovery and The re-experience of a stressful ICU stay with six subthemes; Get an 

overview of the ICU stay, Impact on the quality of life, See their progress, The feeling of guilt 

towards relatives, Construct memories from the ICU and Regain control. 

Conclusion: The meaning of a diary for the psychological recovery differed between the 

patients, but it was generally considered to be a good tool for filling in the memory gaps and 

to piece together the care period. The fact that there are notes every day emerged as an 

important aspect for patients to be able to get help from the diary in the recovery process. 

Key words: Diary, Intensive care, Patient, Recovery, Quality of life, Experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Arbetet med denna studie har varit lärorikt och gett oss verktyg som vi i vår kommande 

profession som intensivvårdssjuksköterskor kommer ta med oss. Vi har förhoppningar om att 

resultatet ska kunna användas i den praktiska verksamheten och vi hoppas att andra 

intensivvårdssjuksköterskor kommer ha användning för detta.  

 

Vi vill tacka vår handledare Anne Flodén för hjälp och stöd under studiens gång. Det har varit 

ett par tuffa veckor men vi är tacksamma för att vi tagit oss igenom detta tillsammans.  

 

Beatrice Linder och Malin Ljungberg 

Göteborg, Maj 2021 
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Inledning 

Att vara patient på en intensivvårdsavdelning innebär en stor påfrestning för kroppen både 

fysisk och psykiskt. Många patienter drabbas av psykiska komplikationer som hallucinationer 

och delirium vilket kan leda till ångest, posttraumatisk stress och minnesluckor i 

efterförloppet (Gjengedal et al., 2010). Patienter med minnesluckor kan ha svårt att ta till sig 

vad de varit med om och förstå hur svårt sjuka de varit. För att hjälpa patienterna att fylla i 

minnesluckor skrivs dagböcker på många intensivvårdsavdelningar som är tänkta att vara ett 

hjälpmedel tiden efter intensivvård (Åkerman et al., 2010). Ett par månader efter patientens 

vistelse på intensivvårdsavdelningen erbjuds uppföljningssamtal på en post-IVA-mottagning 

där dagboken är en central del (Fröjd et al., 2020). Dagböcker är varken kostsamt eller 

tidskrävande utan är ett enkelt hjälpmedel för intensivvårdssjuksköterskan att ta till för att 

eventuellt kunna hjälpa patienten med återhämtning och bearbetning av vårdtiden (Åkerman 

et al., 2010). Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor innefattar förutom att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, lindra lidande även att kunna identifiera, 

utföra och initiera åtgärder samt utvärdera dessa. Kompetensbeskrivningen tar även upp hur 

intensivvårdssjuksköterskan ska analysera och bedöma komplexa vårdsituationer i relation till 

medicinska och psykosociala omvårdnadsbehov (SFAI, 2020). 

 

Bakgrund  

Att vårdas på intensivvårdsavdelning 

 

Att vara patient på en intensivvårdsavdelning kan upplevas som obehaglig och i många fall 

traumatisk (Gjengedal et al., 2010). Många lider av smärta, oro och rubbad dygnsrytm oavsett 

grundsjukdom. Respiratorbehandling och vårdåtgärder som lägesförändringar, sugning i 

luftväg, omläggningar och mobilisering är vanligt förekommande omvårdnadsinterventioner 

(Berggren & Smekal, 2020). Inom intensivvården kan patienter ha en vårdtid på endast något 

dygn till flera veckor (Bäckman, 1999; SIR, 2021). Ofta är patienten påverkad av en svår 

sjukdom samt ett flertal läkemedel, i form av till exempel sedering. För de allra flesta är det 

svårt att minnas vad som faktiskt har hänt. Vissa har inga minnen från intensivvårdstiden 

medan andra har svårt att veta om det de minns faktiskt hände på riktigt eller om det var delar 
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av hallucinationer och drömmar (Bäckman et al., 2010; Glimelius Petersson et al., 2018). 

Cirka 80% av patienterna inom intensivvården utvecklar intensivvårdsrelaterat delirium, 

redan under det andra vårddygnet och varar genomsnitt i fyra dagar. Intensivvårdsrelaterat 

delirium kan uppträda i två olika former och karaktäriseras antingen av hyperaktiva symtom 

som förändringar i mentalt status, konfusion, motorisk oro och agitation, eller hypoaktiva 

symtom i form av avskärmning, slutenhet och depressiva symtom. Den faktiska orsaken till 

intensivvårdsrelaterat delirium är ännu inte klarlagd, men beror med största sannolikhet på ett 

flertal aspekter som sjukdomstillstånd, omvårdnad och läkemedel. Läkemedel, i synnerhet 

sederande och hur sederad patienten är, verkar ha stor påverkan på utvecklingen av 

intensivvårdsrelaterat delirium (Barr et al., 2013; Berggren & Smekal, 2020).   

 

Post-IVA-syndrom 

 

Efter att ha vårdats på en intensivvårdsavdelning finns det en hög risk att drabbas av psykiska 

komplikationer som till exempel posttraumatiskt stressyndrom, ångest och depression (Jensen 

et al., 2015). Psykiska komplikationer som håller i sig under en längre tid har fått namnet Post 

intensive care syndrom (PICS). PICS har en negativ inverkan på patientens 

återhämtningsprocess och livskvalité samt ökar belastning på närstående och kostnader för 

vården. Symtomen delas upp i fyra olika områden; fysisk funktion, psykisk/emotionell 

funktion, kognitiv funktion och social funktion. Problem med fysisk funktion innefattar 

aspekter som försämrad andningsfunktion, nedsatt rörlighet och styrka, nedsatt aptit, 

hudtorrhet, håravfall och förändringar av smak, lukt, känsel samt hörsel. Psykisk/emotionell 

funktion står för diagnoserna depression, posttraumatiskt stressyndrom och ångest. Kognitiva 

funktionsproblem kan vara till exempel uppmärksamhet- och minnesproblematik, försämrad 

processhastighet och visuospatial förmåga. Det sista området; social funktion, innefattar 

problem med till exempel återgång till skola, arbete eller annan sysselsättning, familjeliv och 

ekonomi. Även närstående kan drabbas av PICS, det benämns då som PICS-F där F står för 

family, och innefattar områdena psykisk/emotionell förmåga samt social funktion (Fröjd et al., 

2020). 
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Dagböcker inom intensivvård  

 

Under 1990-talet började dagböcker implementeras på en intensivvårdsavdelning i 

Norrköping av Bäckman, en svensk intensivvårdssjuksköterska. Dagboken skrevs till kritiskt 

sjuka patienter utav en intensivvårdssjuksköterska som ingick i projektgruppen (Bäckman, 

1999). Dagboken började skrivas inom de första fyra dygnen för de patienter som förväntades 

få en lång vårdtid. Närstående fick information om syftet med dagboken. Dagboken inleddes 

med en sammanfattning av vårdtiden på intensivvårdsavdelningen. Både vårdpersonal och 

närstående hade möjlighet att skriva i dagboken och den förvarades hos patienten. Hur 

dagboken skulle användas och vad som skulle skrivas fanns det inga riktlinjer för. Det fanns 

en kamera tillgänglig för att ta fotografier som sedan sattes in i dagboken. När vårdtiden var 

slut fick patienten och dess närstående komma på återbesök där dagboken lämnades över och 

diskuterades tillsammans med ansvariga i projektgruppen. Genom att skriva dagbok kunde 

vårdpersonalen påvisa att de såg en person bakom patienten i den ibland opersonliga 

vårdmiljön (Bäckman, 1999).     

 

Dagboksskrivandet bör startas så tidigt det är möjligt och både vårdpersonal och närstående 

kan skriva i dem (Heindl et al., 2016; Holme et al., 2020). Genom att närstående är delaktiga i 

dagboken får även de en ökad förståelse för vad patienterna varit med om på 

intensivvårdsavdelningen. Dagbokskonceptet togs väl emot av patienter, närstående och 

vårdpersonal. Efter implementeringen i Sverige började även vårdpersonal i Norge och 

Danmark att skriva dagböcker till sina patienter (Holme et al., 2020). Inspirationen till 

implementeringen kom bland annat från Bäckmans studier, besök på andra 

intensivvårdsavdelningar som använde dagböcker och från vårdkonferenser (Egerod et al., 

2007; Gjengedal et al., 2010; Nydahl et al., 2020; Åkerman et al., 2010).  

 

I Tyskland implementerades dagböcker år 2008, sex år senare var det cirka 20% av 

intensivvårdsavdelningarna som använde sig av dagböcker (Nydahl et al., 2015). I Schweiz 

började dagböcker implementeras år 2012 av samma anledningar som Norge och Danmark. 

Användningen av dagböcker förväntades hjälpa patienterna genom att fylla i minnesluckor. 

Det skiljde på användningen av dagböcker beroende på om det var en medicinsk eller 

kirurgisk/neurologisk intensivvårdsavdelning. På en medicinsk intensivvårdsavdelning var det 
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en individuell bedömning om dagboken skulle användas och även patientens situation togs i 

beaktning. På en kirurgisk/neurologisk intensivvårdsavdelning var det rutin att skriva dagbok 

till patienter med traumatiska hjärnskador och detta påbörjades den första dagen (Heindl et 

al., 2016). Det finns inga riktlinjer för vilka patienter som skall erbjudas en dagbok varken i 

Sverige, Norge eller Danmark. Det är ofta intensivvårdssjuksköterskan som bestämmer vilka 

patienter de tror skulle kunna ha nytta av en dagbok. Generellt erhåller patienter som är 

mekaniskt ventilerade, sederade och har en vårdtid på mer än tre dygn en dagbok (Egerod et 

al., 2007; Gjengedal et al., 2010; Jones, 2014; Nydahl et al., 2015; Åkerman et al., 2010). 

 

Struktur och användning 

 

I dagboken beskrivs patientens vårdtid på intensivvårdsavdelningen, både i form av text och 

fotografier. Fotografierna kan föreställa patienten själv och utrustningen runt omkring dem. 

Fotografierna kan sedan fungera som ett hjälpmedel för patienterna för att förstå hur sjuka de 

har varit. Texterna i dagboken bör komma i kronologisk ordning, vara innehållsrika och 

skrivna på ett personligt sätt. Språkbruket ska vara anpassat för att patienten ska förstå och 

inte innehålla journalanteckningar. Texterna kan skrivas av både vårdpersonal, som 

intensivvårdssjuksköterskor, läkare och undersköterskor, eller av närstående (Fröjd et al., 

2020). Intensivvårdsavdelningarna runt om i Norden och Europa strukturerar dagböckernas 

innehåll på olika sätt, till exempel kan användningen av fotografier eller vem som skriver i 

dem variera (Egerod et al., 2007; Åkerman et al., 2010).  

 

Som tidigare nämnts är dagboken tänkt att vara ett hjälpmedel för att fylla i patientens 

minnesluckor (Fröjd et al., 2020). För att patienten på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig 

informationen i dagboken bör det ha gått en viss tid sedan vårdtillfället. Genomgången av 

dagboken bör även ske tillsammans med vårdpersonal från intensivvårdsavdelningen vid ett 

återbesök på en Post-IVA mottagning (Fröjd et al., 2020; Svenningsen et al., 2017).  
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Post-IVA-mottagning 

 

För att patienter som varit inlagda på en intensivvårdsavdelning och deras närstående ska få 

mer kunskap och förstå vad som hänt under vårdtiden kan de gå till en så kallad post-IVA-

mottagning, eller uppföljningsmottagning (Fröjd et al., 2020; Svenningsen et al., 2017). Post-

IVA-mottagningarna startades för att fånga upp problem som patienterna har tiden efter 

intensivvård och minska risken för eventuella komplikationer (Jensen et al., 2015). På dessa 

mottagningar erbjuds patienter och deras närstående samtal med vårdpersonal som har 

kunskap om intensivvård (Svenningsen et al., 2017). Tillsammans med vårdpersonalen kan 

patienter och närstående diskutera tiden på intensivvårdsavdelningen och gå igenom 

dagboken. De kan även få information om vad de kan förvänta sig efter vårdtiden och få hjälp 

med att sätta upp mål (Jensen et al., 2015). Det saknas fortfarande evidens för vilka patienter 

som bör kallas till ett uppföljningssamtal men i nuläget är det vanligt att patienter med en 

vårdtid på minst tre dygn blir erbjudna ett uppföljningssamtal. Det första uppföljningssamtalet 

brukar ske cirka två till tre månader efter utskrivning och i de flesta fall är patienterna i behov 

av ytterligare uppföljningssamtal. Vårdpersonalen på post-IVA-mottagningen består med 

fördel av ett multiprofessionellt team med läkare, intensivvårdssjuksköterskor, 

undersköterskor och fysioterapeuter, men det är oftast intensivvårdssjuksköterskan som leder 

mottagningarna (Fröjd et al., 2020; Svenningsen et al., 2017). 

 

Återhämtning 

 

När patienten skrivs ut från intensivvården startar återhämtningsprocessen (Mehlhorn et al., 

2014). Ett flertal empiriska studier visar på att flertalet patienter upplever psykiska 

komplikationer efter kritisk sjukdom och att återgå till tidigare stadie kan vara en lång och 

påfrestande process. I många fall kan patienten inte återhämta sig och komma tillbaka till 

normalt tillstånd och då får nya realistiska mål till återhämtningen skapas (Mehlhorn et al., 

2014). Enligt Svensk MeSH från Karolinska Institutet betyder begreppet psykologisk 

återhämtningsförmåga resilience, psychological. Detta innebär förmågan att förhålla sig till 

svår och kritisk sjukdom, trauma, motgång och stressorer och kan översättas som 

motståndskraft (Svensk MeSH, u.å.; Alpers, 2012). Denna förmåga spelar en stor roll i 
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patientens möjlighet till återhämtning i efterförloppet av en psykiskt påfrestande händelse 

(Alpers et al., 2012).  

 

Personcentrerad vård 

 

Personcentrerad vård bygger på ett humanistiskt synsätt där människan är i centrum och ses 

som en person med egen vilja, känslor och behov. Synsättet innebär även att personens 

psykiska, sociala, existentiella och andliga behov prioriteras i lika hög utsträckning som 

personens fysiska behov. För att vården ska kunna ses som personcentrerad är det viktigt att 

intensivvårdssjuksköterskan skapar förutsättningar för patienten att i så hög utsträckning det 

går kunna ta egna beslut och påverka sin egen vård. Intensivvårdssjuksköterskan ska även 

respektera och bekräfta innebörden av hälsa och ohälsa för den enskilda individen samt med 

utgångspunkt i detta arbeta för att främja hälsa. Personcentrerad vård innebär därmed att 

personens egna unika perspektiv värderas högt och anses lika viktiga som det professionella 

perspektivet (SSF, 2010). Enligt Ekman et al. (2011) kan personcentrerad vård delas upp i tre 

komponenter; patientberättelsen, partnerskap och dokumentation. 

 

Sjukdom och ohälsa kan beskrivas som ett hot mot självet, detta för att sjukdom och ohälsa 

kan öka avståndet mellan vad personen vill göra och faktiskt har möjlighet till att göra, vem 

personen vill vara och faktiskt har möjlighet att vara (SSF, 2010). På 

intensivvårdsavdelningen är patienten ofta påverkad av sin sjukdom (Egerod et al., 2007; 

Gjengedal et al., 2010; Nydahl et al., 2015; Åkerman et al., 2010). I många fall är patienterna 

även sederade och har beroende på sederingsnivå svårt att kommunicera eller inte möjlighet 

till att kommunicera alls. Som intensivvårdssjuksköterska kan det vara en utmaning att arbeta 

personcentrerat i den bemärkelsen att vården ska baseras på patientberättelsen och ske i 

partnerskap med patienten. Vid uppföljande samtal på en post-IVA-mottagning är dock 

patientberättelsen i fokus, där dagboken kan fungerar som ett stöd. 

Intensivvårdssjuksköterskan utformar samtalen i partnerskap med patienten, och arbetar för 

att patienten ska kunna uppnå det hälsa innebär för denne i nuläget (Fröjd et al., 2020). 
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Problemformulering 
 

Att vara patient på en intensivvårdsavdelning upplevs av flertalet patienter som obehagligt 

och traumatiskt. Många patienter lider av smärta, oro och rubbad dygnsrytm. Vårdtiden kan 

variera mellan enstaka dygn och flera veckor. Ofta är patienterna påverkade av kritisk 

sjukdom och flertalet potenta läkemedel. Många patienter drabbas av psykiska komplikationer 

som hallucinationer och delirium under vårdtiden vilket kan leda till långvarig ångest, 

posttraumatisk stress och minnesluckor tiden efter intensivvård, vilket i sin tur kan leda till 

försämrad livskvalité. Dagboken kan i dessa fall hjälpa patienterna att återberätta tiden på 

intensivvårdsavdelningen.  

 

Ett av intensivvårdssjuksköterskans centrala ansvarsområden är att arbeta för att patienten ska 

återfå hälsa genom att föreslå och genomföra individanpassad rehabilitering. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska även arbeta med stödjande och uppföljande verksamhet i 

form av post-IVA-mottagningar. Författarna till föreliggande studie avser med studiens 

resultat kunna bidra med kunskap om vad dagboken kan ha för betydelse för patientens 

psykiska återhämtning och livskvalité tiden efter intensivvård.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva betydelsen av en dagbok för intensivvårdspatientens 

psykiska återhämtning tiden efter intensivvård ur ett europeiskt perspektiv.   

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Induktiv ansats 

menas att en slutsats dras efter att fakta samlas in, det vill säga från delarna till en helhet 

(Polit & Beck, 2017). En systematisk litteraturstudie är en sammanställning av tillgänglig 

forskning om en specifik frågeställning (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Hur 

insamlingen av data ska gå till är definierad innan start. Granskningen av data är transparent 

för att visa för läsaren att inga felaktiga slutsatser är dragna av en partisk granskningsgrupp 

(Polit & Beck, 2017).  
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Urval 

Föreliggande studie baseras på åtta artiklar som sökts fram i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO. För att inte utesluta relevant litteratur är det viktigt att använda sig av flera 

databaser (Willman et al., 2016). Urvalsprocessen utfördes genom att först läsa titlar och 

abstract för att utesluta icke relevanta artiklar (Rosén, 2017). Artiklarna vars titlar och abstract 

stämde överens med studiens syfte lästes i sin helhet. Artiklarna som ansågs relevanta 

kvalitetsgranskades utifrån SBU:s granskningsmall för studier med kvalitativ metodik (Rosén, 

2017; SBU, 2020a). Inkluderade artiklar redovisas enligt PRISMA-modellen (Figur 1). 

Studiens inklusions- och exklusionskriterier redovisas i (Tabell 1). 

 

Studier med kvalitativ- och integrerad metod användes då de är bäst lämpade att svara på 

föreliggande studies syfte. Studier med kvantitativ metod uteslöts då de inte ansågs relevanta 

att besvara syftet. För att få hjälp med datainsamlingen kontaktades en bibliotekarie vid 

Göteborgs universitetsbibliotek för att garantera en kvalificerad och bred sökning.  

    

Urvalet fokuserades på studier gjorda på intensivvårdsavdelningar i Europa som använder 

dagböcker. Studier gjorda i Europa inkluderades då europeiska länder har ett liknande hälso- 

och sjukvårdssystem som Sverige samt för att de europeiska länderna vars studier inkluderas i 

föreliggande studie var tidiga med att implementera dagboken.   

 

Tabell 1: Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier: Exklusionskriterier: 

Intensivvårdspatienter som erhållit en 

dagbok 

Artiklar som inte finns i fulltext 

Intensivvårdspatienter > 19 år Intensivvårdspatienter < 19 år 

Studier med kvalitativ eller integrerad metod Artiklar med endast kvantitativ metod 

Originalartiklar  Översiktsartiklar 

Artiklar från det Europa Studier gjorda på intensivvårdsavdelningar 

utanför Europa 

Artiklar publicerade mellan år 2010 - 2021  

Artiklar skrivna på engelska  
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Datainsamling 

Övergripande sökningar utfördes i databaserna CINAHL och PubMed för att undersöka vilket 

underlag som fanns. Efter sökningarna framkom det att det fanns ett såpass stort underlag att 

studien med tänkt syfte kunde genomföras. PubMed tillhandahålls av National Library of 

Medicine och är den största databasen och innehåller främst medicinvetenskaplig litteratur. 

CINAHL innehåller främst litteratur från det vårdvetenskapliga området. Sökningarna gjordes 

som fritextsökningar för att inte missa relevant litteratur. Tre av de inkluderade artiklarna 

hittades via manuell sökning genom att gå igenom referenslistor från översiktsartiklar. Sökord 

valdes utifrån studiens syfte. De sökord som användes var; icu, intensive care, critical care, 

patient, patient experience*, (*=trunkering), patient perception*, perspective*, perception*, 

experience*, diary, diaries, ’resilience, psychological’ [MeSH], recovery, quality of life 

[MeSH]. Trunkering innebär att sökordets alla böjelser inkluderas i sökningen. De booleska 

operatorerna AND och OR användes för att kombinera sökorden. Booleska sökoperatorer 

används för att vidga eller smalna av en sökning (Karlsson, 2017). För översikt av 

litteratursökning se (Bilaga 1). 

 

För att strukturera syftet användes modellen SPICE, som står för Setting, Population, 

Interventions, Comparison, Evaluation (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; SBU, 2020b). 

Författarna till föreliggande studie valde följande sökord enligt modellen (Tabell 2): 

 

Tabell 2: SPICE-modell 

S icu OR intensive care OR intensive care unit OR critical care  

P patient 

I diary OR diaries 

C inte aktuellt 

E resilience, psychological OR recovery OR quality of life 

 

Begreppet Comparison exkluderades då syftet inte var att jämföra med andra interventioner. 

Sökorden perspective *, perception* och experience* framkom inte från SPICE-modellen 

men användes i sökningar i fritext för att få fler relevanta träffar. 
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Figur 1 -  Flödesdiagram över inkluderade artiklar enligt PRISMA-modellen (Moher et al., 

2009). 

 

Dataanalys 

Artiklarna som valdes ut till föreliggande studies resultat sammanställdes i en artikelöversikt 

för att få en övergripande bild av artiklarnas syfte, metod och resultat (Bilaga 2). Exkluderade 

artiklar med orsak till exkludering redovisas i (Bilaga 4). Dataanalysen baseras på en tematisk 

analysmetod med nio steg av Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Det är av stor vikt att 

noggrant läsa igenom innehållet enskilt ett flertal gånger för att skapa en oberoende förståelse 

av textinnehållet för att under analysens gång kunna gå från en helhet till delar till en ny 



Beatrice Linder och Malin Ljungberg 

11 

 

helhet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Författarna till föreliggande studie läste därmed 

artiklarna enskilt. Textinnehåll som ansågs besvara syftet markerades med blyertspenna som 

sedan gemensamt diskuterades. Det framkom då att båda författarna markerat till stor del 

samma textstycken. Dessa textstycken färgkodades och delads in i preliminära subteman. 

Slutligen identifierades ett antal teman som ligger till grund för föreliggande studies resultat. 

Dataextraktionen redovisas i (Bilaga 3). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att den inte behöver 

granskas enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Lagens syfte är att 

värna om individen och respekten för individens värde vid forskning (SFS 2003:460). Trots 

att studien inte behöver genomgå en etikprövning ska forskningsetiska överväganden 

diskuteras och behandlas under framtagandet av studien. Ett etiskt resonemang har förts om 

de etiska principerna mellan författarna enskilt och tillsammans med handledare. Det är 

handledaren som gör bedömningen om studien uppfyller de etiska principerna och godkänner 

att studien får genomföras (Kjellström, 2012). De etiska principerna har även varit en röd tråd 

genom studien.  

 

Författarna i föreliggande studie har valt att endast inkludera studier som granskats av en etisk 

nämnd. Författarna har även arbetat efter god forskningssed vilket innebär att de inte 

förfalskat information, plagierat text eller förfalskat författarskap (Cöster, 2014). De har även 

följt regler och riktlinjer för källhänvisning och referering.     

 

Resultat  
 

Åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller integrerad metod inkluderades i föreliggande 

studies resultat. Inkluderingen skedde efter att en systematisk litteratursökning, 

relevansbedömning och kvalitetsgranskning genomförts. Artiklarna kommer från Sverige 

(n=4), Danmark (n=2), Norge (n=1) och Storbritannien (n=2). Översikt och studiekvalitet på 

artiklarna redovisas i bilaga 2 - översikt av inkluderade artiklar. Tematisk analys användes för 

att analysera artiklarnas resultat. Analysen utmynnade i två teman; Stödja återhämtning och 
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Återupplevelsen av en påfrestande vårdtid, samt fem subteman; Få en överblick över 

vårdtiden, Inverkan på livskvalitén, Se sina framsteg, Känslan av skuld till närstående, 

Konstruera minnen från intensivvårdstiden och Återfå kontrollen (Tabell 3).  

 

Tabell 3: Resultattabell utifrån tematisk analys 

Tema Subtema 

Stödja återhämtning 

 

Få en överblick över vårdtiden  

Inverkan på livskvalitén 

Se sina framsteg 

Återupplevelsen av en påfrestande vårdtid 

 

Känslan av skuld till närstående 

Konstruera minnen från intensivvårdstiden  

Återfå kontrollen 

 

Stödja återhämtning 

Få en överblick över vårdtiden  

I en kvalitativ intervjustudie av O'Gara och Pattison (2016) med åtta patienter framkom det att 

påverkan på den psykiska hälsan i form av ångest, depression och posttraumatiskt 

stressyndrom var vanligt förekommande efter intensivvård som kunde upplevas i upp till tre 

år. Dagboken ansågs fördelaktig då den på ett positivt sätt kunde hjälpa till att hantera dessa 

psykiska komplikationer (O'Gara & Pattison, 2016). I en kvalitativ intervjustudie av Egerod et 

al. (2011) med 19 patienter insåg de hur sjuka och nära döden de hade varit vilket fick dem att 

uppskatta livet på ett nytt sätt vilket även tas upp i studien av O'Gara och Pattison (2016). 

Dagboken påminde patienterna om att livet är kort och att inget ska tas för givet (O'Gara & 

Pattison, 2016), liknande fynd framkommer i en integrerad kohortstudie av Åkerman et al. 

(2013) där 15 patienter intervjuades. Att ha en dagbok innebar för vissa patienter att de kunde 

se tillbaka på sin vårdtid på ett konstruktivt sätt och att de kunde reflektera över det de hade 

varit med om för att kunna gå vidare i livet. En patient upplevde att dagboken gav en 

möjlighet att möta och bearbeta de svåra minnena från intensivvårdstiden och ta lärdom från 

dem (O'Gara & Pattison, 2016). Dagboken spelade en betydelsefull roll i återhämtningen och 

ansågs vara ett betydelsefullt dokument för många patienter (O'Gara & Pattison, 2016), vilket 

även framkom i en kvalitativ intervjustudie av Engström et al. (2013) där åtta patienter 
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intervjuades, samt i en integrerad intervjustudie av Pattison et al. (2019) där åtta patienter 

intervjuades.   

Dagboken kunde användas som ett hjälpmedel vid samtal med närstående och vårdpersonal 

för att minnas och bearbeta händelser, vilket ansågs betydelsefullt för den psykiska 

återhämtningen (Egerod et al., 2011; Pattison et al., 2019; Åkerman et al., 2013). Fotografier 

som togs under olika skeenden under vårdtiden och sattes in i dagboken upplevdes vara en 

viktig komponent. Dessa delgav patienterna mer information vilket kunde vara till stor hjälp 

(Egerod et al., 2011). Även om det kunde upplevas påfrestande att gå tillbaka till dagboken 

och titta på fotografierna upplevde patienterna att det var värdefullt att få veta vad som hänt 

och hur allvarligt sjuka de hade varit, detta för att kunna gå vidare i livet (Egerod et al., 2011; 

Åkerman et al., 2013), liknande fynd framkommer i en kvalitativ intervjustudie av Strandberg 

et al. (2018) där nio patienter deltog samt i en kvalitativ intervjustudie av Olsen et al. (2017) 

där 29 deltog. 

Närståendes sammanhållning och styrka framkom också då patienterna läste sin dagbok och 

den fick dem att uppskatta och värdesätta närstående mer än de tidigare gjort (O'Gara & 

Pattison, 2016). Att kunna läsa i dagboken om hur mycket närstående brydde sig om patienten 

upplevdes som en lättnad och ett stöd i återhämtningsprocessen (Pattison et al., 2019). 

Dagboken var även betydelsefull för intensivvårdspatienten då den visade hur väl 

omhändertagen patienten var samt hur vårdpersonalen kämpade och inte gav upp (O'Gara & 

Pattison, 2016). När patienterna inte orkade kämpa vidare och ville ge upp fanns 

vårdpersonalen där och ingav hopp och uppmuntran. Patienter som inte hade anteckningar 

från närstående i dagboken ansåg att anteckningar från vårdpersonalen stärkte dem, genom att 

texten innehöll ett emotionellt engagemang (Strandberg et al., 2018). Det framkom att det var 

betydelsefullt att det fanns anteckningar från varje dag under vårdtiden, då luckor gjorde det 

svårare för patienterna att få en helhetsbild (Egerod et al., 2011; Strandberg et al., 2018; 

Åkerman et al., 2013), vilket också framkommer i en kvalitativ intervjustudie av Egerod och 

Bagger (2010) där fyra patienter intervjuades. Patienter kunde uppleva att dagboken inte gav 

en rättvis bild av vårdtiden och att vårdpersonalen, som bestämde vad som skulle skrivas, 

kunde undvika att skriva om det skett försämringar (Egerod & Bagger, 2010). En ofullständig 

dagbok var därmed inte lika användbar i återhämtningsprocessen som en dagbok som innehöll 

dagliga anteckningar (Egerod et al., 2011; Åkerman et al., 2013).   
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Se sina framsteg   

Dagboken som hjälpmedel var en viktig komponent i återhämtningen då den visade på hur 

långt patienterna kommit fysiskt och psykiskt (O'Gara & Pattison, 2016; Pattison et al., 2019). 

Den gav en bild av var de varit och var de är nu i återhämtningen (O'Gara & Pattison, 2016; 

Åkerman et al., 2013). Genom att det fanns möjlighet att läsa om återhämtningsprocessen som 

startade redan under intensivvårdstiden, upplevde patienterna positiva effekter då det visade 

deras tidiga framsteg. Att få läsa om sina tidiga framsteg ansågs betydelsefullt (Strandberg et 

al., 2018). På post-IVA-mottagningen fick patienterna möjlighet att gå igenom dagböckerna 

tillsammans med vårdpersonal och närstående och detta ansågs skapa grunden till den fysiska- 

och psykiska återhämtningen (O'Gara & Pattison, 2016). Hur grunden kunde skapas var 

individuellt beroende på vad som stod i dagboken och patientens upplevelser av att läsa 

dagboken. Upplevelserna kunde i sin tur påverka patientens framtida välmående (Pattison et 

al., 2019). 

 

Inverkan på livskvalitén 

Faktorer som kunde påverka livskvalitén negativt efter intensivvård var insikten av att tiden 

för den fysiska återhämtningen tog betydligt längre tid än vad patienterna förutspått, vilket i 

sin tur påverkade den psykiska återhämtningen (O'Gara & Pattison, 2016). Orealistiska 

förväntningar på hur återhämtningen skulle se ut var ett vanligt förekommande problem. 

Efterföljande negativ påverkan på livskvalitésmarkörer som till exempel kunna återgå till 

arbetet var vanligt. I sin tur kunde detta leda till känslor av isolering, frustration och 

besvikelse vilket påverkade den pågående återhämtningen. Genom dagboken kunde 

patienterna gå tillbaka och läsa för att se att de blivit bättre, därför var dagboken hjälpsamt i 

detta avseende (O'Gara & Pattison, 2016; Pattison et al., 2019). Dagboken gav en realistisk 

bild av situationen genom att vara en utgångspunkt för återhämtningen och kunde ge stor 

uppmuntran att fortsätta den långa återhämtningsprocessen (Egerod et al., 2011; O'Gara & 

Pattison, 2016; Åkerman et al., 2013). Även i detta avseende var fotografier betydelsefulla då 

de gav en tydlig bild av hur sjuka patienterna varit (Egerod et al., 2011; Strandberg et al., 

2018). Patienterna kunde placera sin återhämtning i relation av sin kritiska sjukdomstid 

(O'Gara & Pattison, 2016; Pattison et al., 2019). Patienterna kände även att de kan ha 
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användning av dagboken i framtiden om negativa känslor skulle uppstå i ett senare skede 

(Strandberg et al., 2018). 

 

Återupplevelsen av en påfrestande vårdtid 

Det förekom ofta en stark emotionell reaktion första gången patienten läste dagboken och 

patienten kunde ha svårt att ta till sig och ta hjälp av texten i dagboken i ett tidigt skede 

(Egerod et al., 2011; O'Gara & Pattison, 2016; Pattison et al., 2019). Att återuppleva 

påfrestande minnen genom dagboken och inse allvarlighetsgraden av sin sjukdom kunde 

orsaka negativa känslor som sorg, ledsamhet, rädsla, obehag samt att inte känna igen sig själv 

och vara nära döden (Åkerman et al., 2013). De insåg hur mycket de kämpade och det var 

svårt att hålla tårarna tillbaka då de läste dagboken (Strandberg et al., 2018).  

En del patienter upplevde att de nästintill fastnade i minnena vilket kunde leda till att de inte 

kunde gå vidare i sin återhämtningsprocess. Patienterna kunde uppleva att närstående var 

oroliga för dem. Det framkom att närstående ville skydda patienterna från att återuppleva 

svåra minnen, då de trodde att det skulle hindra deras psykiska återhämtning och att dagboken 

därmed skulle orsaka mer skada än nytta (O'Gara & Pattison, 2016). Det fanns även patienter 

som inte ville läsa sin dagbok då de inte ville minnas sin vårdtid på intensivvårdsavdelningen 

eftersom det var en svår och påfrestande period i deras liv (Engström et al., 2013; Strandberg 

et al., 2018). Några patienter ville bli informerade, få en personlig dagbok om allt som hade 

hänt. Andra ville ha en mindre personlig dagbok då för detaljerad information var negativt för 

deras psykiska återhämtning (Egerod & Bagger, 2010).  

 

Känslan av skuld till närstående  

 

Vissa patienter upplevde en ledsamhet för vad deras närstående tvingats gå igenom under 

patientens vårdtid (O'Gara & Pattison, 2016). För patienterna upplevdes detta som en börda 

då de insåg att deras närstående gått igenom en tuff period, som patienterna var orsak till och 

detta ledde i sin tur till skuldkänslor och ångest. Det kunde därmed upplevas psykiskt 

påfrestande för patienterna att läsa deras närståendes anteckningar i dagboken (O'Gara & 

Pattison, 2016; Pattison et al., 2019).    
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Konstruera minnen från intensivvårdstiden 

 

Flertalet patienter som varit inneliggande på en intensivvårdsavdelning drabbas av 

minnesluckor (Egerod & Bagger, 2010; Egerod et al., 2011; O'Gara & Pattison, 2016; Olsen 

et al., 2017; Pattison et al., 2019; Strandberg et al., 2018; Åkerman et al., 2013). För många 

patienter var deras enda minnesbilder från intensivvårdstiden informationen de läst i 

dagboken. Minnesluckorna kunde därmed fyllas i med hjälp av dagboken (Egerod & Bagger, 

2010; Egerod et al., 2011; O'Gara & Pattison, 2016; Olsen et al., 2017; Pattison et al., 2019; 

Strandberg et al., 2018; Åkerman et al., 2013). Det fanns även patienter som under 

intensivvårdstiden varit deliriska. Efter utskrivning hade de traumatiska och 

mardrömsliknande minnen som upplevdes som verkliga. För dem var dagboken betydelsefull 

då den visade att dessa mardrömmar inte var verkliga (Egerod et al., 2011; O'Gara & Pattison, 

2016; Åkerman et al., 2013). Dagboken kunde även påvisa att minnen som patienterna var 

osäkra på om de hade upplevt faktiskt hade hänt (Egerod & Bagger, 2010). 

 

Utan dagboken var det därmed svårt för patienterna att förstå vårdtiden. Att anteckningarna 

kom i kronologisk ordning, det vill säga fungerade som tidslinje, var en betydelsefull aspekt 

(Pattison et al., 2019; Åkerman et al., 2013). Dagboken var speciellt betydelsefull för 

patienter som haft en lång vårdtid. Patienterna kunde följa med i texten och upptäcka vid 

vilken tidpunkt de börjar minnas händelser. En patient med relativt bra minne ansåg dock att 

dagboken inte hade positiva effekter på återhämtningen, men trodde trots detta att den kunde 

vara värdefull för de som hade svårt att pussla ihop vårdtiden (Pattison et al., 2019). En annan 

patient som också hade relativt bra minne från intensivvårdstiden, ansåg att det var bra att ha 

en dagbok för att kunna minnas så mycket som möjligt (Strandberg et al., 2018).  

 

Återfå kontrollen  

 

Ett vanligt förekommande problem hos intensivvårdspatienter är förutom psykiska 

komplikationer och minnesluckor upplevelsen av att förlora kontrollen. Känslan av att förlora 

kontrollen är psykiskt påfrestande och kan hålla i sig en lång period efter utskrivning från 

intensivvården. Denna känsla påverkade patienternas förmåga att hantera sin återhämtning 
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(O'Gara & Pattison, 2016; Pattison et al., 2019). Patienterna upplevde att dagboken var en 

viktig aspekt för att återfå kontrollen över sina liv genom att lättare pussla ihop vårdtiden och 

ge svar på frågor om vad som hänt och inte hänt (O'Gara & Pattison, 2016).  

  

Diskussion  
 

Metoddiskussion  

Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie med syftet att beskriva betydelsen av en 

dagbok för intensivvårdspatientens psykiska återhämtning tiden efter intensivvård. Valet av 

en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats gjordes av författarna då det ansågs vara 

den mest lämpade metoden för att besvara syftet. Fördelar med systematiska litteraturstudier 

är att de sammanställer tillgänglig kunskap och ger en tillförlitlig bild över den kunskap som 

finns om ämnet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; Polit & Beck, 2017). Valet av en 

induktiv ansats gjordes då författarna inte utgick ifrån någon teori eller utgångspunkt.  

 

Författarna har ingen tidigare erfarenhet av att genomföra systematiska litteraturstudier och 

detta kan ha påverkat resultatet negativt genom bristande kunskaper i systematisk sökstrategi. 

När författarna utformat forskningsfrågan enligt SPICE-modellen togs kontakt med 

Göteborgs universitetsbibliotek för att få hjälp med datainsamlingen och för att säkerställa en 

kvalificerad och bred sökning.  

 

Innan litteratursökningen gjordes en pilotsökning i databaserna PubMed, PsycINFO och 

CINAHL för att säkerställa att det fanns underlag som svarade mot studiens syfte. PubMed 

var den databas som genererade flest relevanta träffar. Efter pilotsökningen framkom det att 

de fanns tillräckligt med underlag för att genomföra studien, därefter gjordes den officiella 

litteratursökningen. Sökningarna gjordes både med hjälp av MeSH-termer och fritext i 

PubMed. I databaserna PsycINFO och CINAHL gjordes endast fritextsökningar då relevanta 

artiklar föll bort i sökningar med ämnesord. Vidare användes tre filter i PubMed och två i 

CINAHL och PsycINFO för att exkludera icke relevanta artiklar. I PubMed användes filterna: 

studiedeltagare över 19 år, artiklar skrivna på engelska, publicerad mellan år 2010-2021. I 

CINAHL och PsycINFO användes filterna: publicerad mellan år 2010-2021 och peer 
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reviewed. Sökningen i CINAHL i fritext gav 20 träffar, dock tillkom ingen ytterligare 

relevant artikel genom denna sökning utan endast dubbletter från tidigare sökningar. 

 

I föreliggande studie baseras resultatet på studier med kvalitativ och integrerad metod då 

dessa metoder ansågs bäst lämpade för att besvara syftet, därmed exkluderades kvantitativa 

artiklar. Att exkludera kvantitativa artiklar kan ha lett till att ytterligare perspektiv på 

betydelsen av dagboken har förlorats. Författarna inkluderade därmed endast studier med 

kvalitativ eller integrerad metod i litteraturstudiens resultat. Då studien syftar till att ta reda på 

dagbokens betydelse för patienterna exkluderades studier gjorda på personer under 19 år då 

dagböckerna i första hand skrevs till föräldrarna. I databaserna klassificeras vuxna som 19 år 

och äldre, därav användes det filtret. Då alla träffar i samtliga databaser genererade i artiklar 

skrivna på engelska användes inte filtret för artiklar skrivna på svenska då detta inte gav fler 

träffar. Filtret för artiklar skrivna mellan år 2010-2021 användes för att erhålla ny och relevant 

forskning till resultatet. Studier gjorda utanför Europa exkluderades då författarna strävade 

efter att inkludera studier från länder med liknande hälso- och sjukvårdssystem som Sverige. 

De exkluderade artiklarna kom ifrån; Australien, USA och Kanada. Det kan vara en svaghet 

att exkludera artiklar utanför Europa i resultatet då betydelsefull information för syftet kan ha 

uteslutits. Forskning om dagböcker kommer främst från europeiska länder då 

dagbokskonceptet inte är lika etablerat utanför Europa. I diskussionen diskuteras dock studier 

från Australien och USA för att även få en inblick i forskningen som gjorts där. Artiklarna 

som inkluderades i resultatet hade gjorts i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. 

Generellt hade artiklarna ett samstämmigt resultat vilket anses vara en styrka. 

 

De åtta artiklar som ingår i resultatet granskades enligt SBU:s bedömningsmall av studier 

med kvalitativ metodik (SBU, 2020a). Författarna ansåg att mallen var svår att tolka och 

därmed finns en risk att det finns brister i kvalitetsgranskningen. Mallen har inget 

poängsystem men kvaliteten kan bedömas utifrån hur mycket metodologiska brister studien 

har och delas upp i tre nivåer; obetydliga eller mindre, måttliga eller stora brister, studien 

ingår inte i syntesen. Samtliga artiklar i resultatet hade obetydliga eller mindre och måttliga 

brister vilket tolkades av författarna som hög till medelhög kvalitet. En annan mall från SBU 

för bedömning av kvalitativ metodik från 2012 som upplevdes mer lättolkad av författarna 
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övervägdes men valdes bort då författarna ansåg att den nya och reviderade versionen är mer 

relevant.  

 

Data analyserades genom den tematiska analysmetod som beskrivs av Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016). Analysmetoden valdes då den var tydlig och passar väl för systematiska 

litteraturstudier. Artiklarna lästes igenom enskilt och text som ansågs besvara syftet 

markerades. Texten som markerats enskilt diskuterades sedan gemensamt och det framkom 

att författarna i huvudsak markerat samma textstycken. Detta kan ses som en styrka då båda 

författarna hade liknande syn på vilket innehåll som besvarade syftet. Textstycken 

färgmarkerades sedan och delades upp i övergripande teman och subteman som sedan bildade 

studiens resultat.    

 

Resultatdiskussion   

I resultatet framkom att dagboken hade en betydelsefull roll i återhämtningen då den kunde 

hjälpa mot vanliga psykiska komplikationer som ångest, depression och posttraumatiskt 

stressyndrom. Patienterna upplevde även att de lättare kunde reflektera över det som hänt 

under vårdtiden med hjälp av dagboken, som i sin tur hjälpte dem att gå vidare i livet (O'Gara 

& Pattison, 2016). Att läsa i dagboken var emotionellt påfrestande första gången patienterna 

läste i den och detta kunde leda till att de inte kunde hantera informationen och att minnena 

som återupplevdes kunde leda till sorg, ledsamhet och rädsla. Ett vanligt fenomen tiden efter 

intensivvård är minnesluckor och för många patienter var dagboken betydelsefull för att fylla 

i dessa luckor (Egerod & Bagger, 2010; Egerod et al., 2011; O'Gara & Pattison, 2016; Olsen 

et al., 2017; Pattison et al., 2019; Strandberg et al., 2018; Åkerman et al., 2013). Dagboken 

upplevdes kunna hjälpa patienterna att återfå kontrollen genom att konstruera minnen från 

intensivvårdstiden (O'Gara & Pattison, 2016). 

I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat utifrån den teoretiska utgångspunkten 

Personcentrerad vård samt ny forskning. Med grund i studiens resultat har författarna valt att 

vidare diskutera följande fyra områden; Livskvalitén, Individuella reaktioner på dagboken – 

Copingstrategier, Dagbokskonceptet utanför Europa och Intensivvårdssjuksköterskans 

ansvar. 
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Dagbokens inverkan på livskvalitén 

 

I resultatet framkom att livskvalitén efter intensivvård kunde påverkas negativt av faktorer 

som till exempel orealistiska förväntningar på återhämtningen. Efterföljande negativ påverkan 

på livskvalitésmarkörer som till exempel kunna återgå till arbetet var vanligt (O'Gara & 

Pattison, 2016) Känslor som isolering, frustration och besvikelse var vanliga efterföljande 

konsekvenser. I en studie av Cuthbertson et al. (2010) framkommer att intensivvård är 

associerad med hög mortalitet och försämrad livskvalité i efterförloppet. 

Intensivvårdspatienter har betydligt lägre livskvalité ett år efter utskrivning och när deras 

livskvalité undersöktes fem år senare upplevde patienterna fortfarande lägre livskvalité än 

innan vårdtillfället (Cuthbertson et al., 2010). Vad som definieras som acceptabel livskvalité 

kan endast formuleras av individen själv (Sandman & Kjellström, 2018) Det finns ett flertal 

teorier med olika definitioner om vad livskvalité innebär, men begreppet kan beskrivas som 

en synonym till ett gott liv. Genom dagboken kunde patienterna gå tillbaka och läsa för att se 

att de blivit bättre och att de var på rätt väg, därför var dagboken hjälpsamt i detta avseende 

(O'Gara & Pattison, 2016; Pattison et al., 2019). Dagboken ansågs även kunna vara hjälpsam i 

framtiden om negativa känslor skulle uppstå (Sandman & Kjellström, 2018). I resultatet  

framkom även att genom att läsa dagboken kunde patienterna återuppleva påfrestande minnen 

som kunde orsaka negativa känslor som sorg, ledsamhet och rädsla (Åkerman et al., 2013). 

Patienter kunde även uppleva det psykiskt påfrestande att läsa om vad närstående gått igenom 

(O'Gara & Pattison, 2016; Pattison et al., 2019). Att fastna i dessa negativa känslor dagboken 

bidrar med skulle istället kunna vara negativt för patienterna.  

 

Individuella reaktioner på dagboken - Copingstrategier  

 

I resultatet framkom att dagboken över lag var ett bra hjälpmedel i återhämtningsprocessen, 

men det fanns patienter som inte ville läsa i dagboken utan ansåg att intensivvårdstiden var ett 

avslutat kapitel (Engström et al., 2013; Strandberg et al., 2018). Hur patienterna väljer att 

använda dagboken tiden efter intensivvård kan relateras till vilken typ av copingstrategi de 

har samt hur patienten är som person och brukar hantera svåra situationer. Begreppet coping 

beskrivs som en persons tankar och beteenden för att hantera stressfulla händelser. 

Copingstrategier delas in i två kategorier; känslofokuserade och problemlösningsfokuserade. 

Den känslofokuserade copingstrategin kan innebära att personen söker emotionellt stöd, 
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distanserar sig eller försöker undvika att tänka tillbaka på det som varit svårt. Den 

problemlösningsfokuserade copingstrategin innebär att personen samlar in information och tar 

beslut för att ta itu med problemet (Folkman, 2010). Att inte vilja återuppleva 

intensivvårdstiden kan därmed kopplas till den undvikande aspekten av den känslofokuserade 

copingstrategin.  De patienter som läste i dagboken upprepade gånger och letade efter 

information och detaljer som kunde hjälpa dem i deras återhämtningsprocess kan uppfattas ha 

en mer problemlösningsfokuserad copingstrategi. I en studie av Dettling-Ihnenfeldt et al. 

(2016) framkom att patienter med en känslofokuserad copingstrategi i allmänhet hade en 

sämre psykisk hälsa efter intensivvård. Därmed skulle slutsatsen kunna dras att dagboken är 

ett bra hjälpmedel i återhämtningsprocessen men att patienter med en mer känslofokuserad 

copingstrategi behöver mer psykiskt stöd efter intensivvårdstiden för att kunna använda 

dagboken i sin återhämtning. 

 

Dagbokskonceptet utanför Europa 

 

Dagbokskonceptet inom intensivvård startades som tidigare nämnts i Sverige under 90-talet 

och spred sig sedan till ett flertal länder i Europa (Bäckman, 1999). I Tyskland har dagböcker 

använts sedan 2008 och i Schweiz sedan 2012 med övervägande positiva effekter (Heindl et 

al., 2016; Nydahl et al., 2015). Under de senaste åren har dagböcker även börjat 

implementeras i flera länder utanför Europa och förekommer i till exempel USA, Kanada, 

Australien och Brasilien. Dagböckerna i USA är ett relativt nytt koncept som visat sig 

gynnsamt för att motverka delirium och posttraumatiskt stressyndrom och håller på att 

implementeras på flera intensivvårdsavdelningar i landet. I nuläget drivs dagbokskonceptet i 

Australien av ett fåtal enskilda intensivvårdssjuksköterskor som har ett personligt intresse för 

dagböcker. Riktlinjer om hur dagböcker bör användas saknas och kunskap om 

återhämtningsprocessen efter intensivvård upplevs ofullständig enligt 

intensivvårdssjuksköterskorna. Då dagböckerna visat sig vara fördelaktiga i ett flertal länder 

håller även länder som Chile, Nya Zeeland och Indonesien på att implementera dem på 

intensivvårdsavdelningar (Nydahl et al., 2020). 

Ett fåtal studier har gjorts utanför i Europa de senaste åren. Liknande resultat som 

föreliggande studie kunde återfinnas i studier från USA och Australien där dagböckerna 

ansågs kunna pussla ihop vårdtiden och ge en bild om närståendes upplevelser under 
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vårdtiden. Patienterna önskade också fler anteckningar från vårdpersonalen (Ewens et al., 

2014; Levine et al., 2018). I studien från Australien var tanken att dagböckerna även skulle 

användas av patienterna efter intensivvårdstiden, där de själva kunde skriva anteckningar om 

vårdtiden. Några patienter i den australienska studien skrev även svar på 

intensivvårdssjuksköterskornas anteckningar. Vid uppföljningssamtal kunde deras nya 

anteckningar även diskuteras (Ewens et al., 2014). I föreliggande studies resultat, och som 

framkommit i tidigare forskning från Europa, nämns ingenting om patientens eget skrivande i 

dagboken tiden efter intensivvård och under återhämtningsprocessen. På post-IVA-

mottagningar i Sverige diskuteras i huvudsak vårdpersonalen och närståendes anteckningar i 

dagboken tillsammans med patienten (Fröjd et al., 2020; Svenningsen et al., 2017). Att be 

patienten skriva egna anteckningar i dagboken och delge dessa vid uppföljningssamtal skulle 

eventuellt kunna vara positivt att uppmuntra patienter till i Sverige också. Om detta är 

gynnsamt för återhämtningen är inte någonting författarna till föreliggande studie har kunskap 

om men det kan vara ett intressant område att forska vidare på.    

 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar 

 

I resultatet framkom att innehållet i dagboken spelade en stor roll för hur användbar dagboken 

var i återhämtningsprocessen. Patienter upplevde att det var viktigt att det fanns text skriven 

varje dag och att den startades upp tidigt (Bäckman, 1999; Egerod & Bagger, 2010; Egerod et 

al., 2011; Strandberg et al., 2018; Åkerman et al., 2013). Då resultatet visar på att dagboken 

kan ha positiva effekter på det psykiska måendet efter intensivvård är det därmed viktigt att 

som intensivvårdssjuksköterska skriva dagliga anteckningar. Som tidigare nämnts har 

intensivvårdssjuksköterskan ett ansvar som innefattar att analysera och bedöma 

vårdsituationer i relation till psykosociala omvårdnadsbehov samt att arbeta personcentrerat 

(SFAI, 2020). 

 

Som intensivvårdssjuksköterska kan det vara en utmaning att arbeta personcentrerat i den 

bemärkelsen att vården ska baseras på patientberättelsen och ske i partnerskap med patienten. 

Eftersom intensivvårdspatienten som erhåller en dagbok ofta är sederad anser författarna till 

föreliggande studie att det kan vara svårt att som intensivvårdssjuksköterska få en bild om 

vem patienten är som person. Att be närstående skriva en sammanfattning om patienten skulle 
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därmed kunna hjälpa intensivvårdssjuksköterskan att få en bild av patienten och genom detta 

lättare kunna anpassa innehållet i dagboken efter personen. Detta skulle eventuellt kunna leda 

till att patienten kan ta till sig informationen i dagboken bättre, och känna sig sedd som person 

under intensivvårdstiden trots sin kritiska sjukdom och påverkan av läkemedel. Enligt 

föreliggande studies resultat är det som intensivvårdssjuksköterska viktigt att involvera 

närstående då vårdpersonalens och närståendes anteckningar fyller olika funktioner (O’Gara 

& Pattison, 2016). Intensivvårdssjuksköterskan skriver mer om det medicinska, vilka 

undersökningar som gjorts och dagens status. Närståendes anteckningar blir mer personliga 

för patienten då de innehåller känslor och beskriver situationen utifrån närståendes perspektiv 

(Nydahl et al., 2020). Blandningen av anteckningar kan därmed vara fördelaktigt då de kan 

täcka olika behov i efterförloppet (O'Gara & Pattison, 2016). 

 

Utifrån resultatet framkom även vikten att ta fotografier på patienten. Fotografierna gjorde det 

enklare för patienterna att förstå hur sjuka de hade varit och det kunde hjälpa dem i flera 

avseenden i återhämtningsprocessen. Över lag tyckte inte patienterna att det var obehagligt att 

titta på dem (Egerod et al., 2011; Olsen et al., 2017; Strandberg et al., 2018; Åkerman et al., 

2013). Även i den första studie som gjordes om dagböcker av Bäckman (1999) framkom 

uppskattningen av fotografier. 

 

I dagsläget finns ingen gemensam struktur för hur en dagbok bör skrivas eller riktlinjer för 

vilka patienter som bör få en dagbok. Det är ofta intensivvårdssjuksköterskan som bestämmer 

vilka patienter de tror skulle ha störst behov av att få en dagbok. De patienter som erhåller en 

dagbok i nuläget är ofta sederade, mekaniskt ventilerade och har en vårdtid på minst 3 dygn  

(Egerod & Bagger, 2010; Egerod et al., 2011; Engström et al., 2013; Olsen et al., 2017; 

Strandberg et al., 2018; Åkerman et al., 2013). Författarna till föreliggande studie anser att 

mer forskning bör göras inom området för att skapa en gemensam struktur för dagböcker 

inom intensivvård. Riktlinjer för vem som ska erhålla en dagbok samt vikten av att 

dagböckerna sätts in i ett tidigt skede bör tydliggöras, detta för att kunna ge goda 

förutsättningar för patienternas återhämtningsprocess. 
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Sammanfattande reflektion i relation till syftet 

 

Utifrån studiens resultat framkom att betydelsen av den dagbok för intensivvårdspatientens 

psykiska återhämtning i huvudsak var individuell och berodde på flertalet faktorer. Hur 

patienten är som person och hanterar svårigheter i livet påverkade betydelsen. Hur dagboken 

var skriven påverkade hur patienten kunde använd sig av den. Trots negativa faktorer som till 

exempel återupplevelsen av en påfrestande vårdtid kunde dagboken bidra till att fylla i 

minnesluckor och hjälpa patienten att skapa en bild av vårdförloppet vilket ansågs fördelaktigt 

för den psykiska återhämtningen. 

 

Slutsatser och kliniska implikationer  
 

Då många patienter inom intensivvård drabbas av minnesluckor var dagboken ett bra 

hjälpmedel för att fylla i minnesluckorna och konstruera vårdtiden. Dagbokens betydelse för 

den psykiska återhämtningen skiljde sig mellan patienterna, vissa ville ha en personlig och 

informativ dagbok medan andra föredrog en mindre detaljerad beskrivning av vårdtiden då 

detta kunde väcka svåra minnen. Att det finns anteckningar varje dag framkom som en viktig 

aspekt för att patienterna ska kunna får hjälp av dagboken i återhämtningsprocessen. Att 

diskutera vårdtiden utifrån dagboken under uppföljningssamtalen på post-IVA-mottagningen 

ansågs skapa grunden till den fysiska- och psykiska återhämtningen. 

 

• Dagbokskonceptet bör fortsätta utvecklas och tydligare riktlinjer för hur dagboken ska 

skrivas, för att på bästa sätt kunna användas av patienterna tiden efter intensivvård, 

bör definieras. 

• Intensivvårdssjuksköterskor bör motiveras och ges tid till att skriva en anteckning 

varje arbetspass samt ges utbildning i hur dagboken bör struktureras upp.  
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Bilaga 1 – Översikt litteratursökning 

Databas och 

datum 

Söksträng Sökbegränsning 

(publicationsdatum, 

språk, ålder etc.) 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar i 

fulltext 

Antal 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

Total antal 

inkluderade artiklar 

PubMed 

210420 

(recovery OR quality of 

life [MeSH] OR 

’resilience, 

psychological’ [MeSH]) 

AND (diary OR diaries) 

AND patient AND (icu 

OR intensive care OR 

critical care) 

2010 - 2021  

Engelska 

Vuxna >19 år 

34 10 5  3 3 

PubMed 

210420  

(experience* OR 

perception* OR 

perspective*) AND 

(diary OR diaries) AND 

patient AND (icu OR 

critical care OR 

intensive care) 

2010 - 2021 

Engelska 

Vuxna >19 år 

65 18 4 1 1 

PsycINFO 

210420 

(icu OR intensive care) 

AND (diary OR diaries) 

AND patient AND 

(experience* OR 

perception* OR 

perspective*) 

2010 – 2021 

Peer reviewed 

31 6 4 4 4 

Cinahl 

210420 

(icu OR intensive care 

unit OR critical care) 

AND patient AND 

(diary OR diaries) AND 

(recovery OR quality of 

life) 

2010 - 2021 

Peer reviewed 

20 4 0 0 0 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 2 – Översikt inkluderade artiklar  

Författare, år, titel, land Syfte Metod Urval Sammanfattning av resultat Studiekvalitet 

Ingrid Egerod och Christine 

Bagger, 2010, Patients´ 

experiences of intensive care 

diaries – A focus group 

study, Danmark 

Att undersöka patienters 

upplevelser och 

uppfattningar om 

att få en 

intensivvårdsdagbok.  

Triangulerad metod, 

data från fokusgrupp 

och 

intensivvårdsdagböcker. 

Del av RACHEL-

studien, randomiserad 

kontrollerad studie som 

undersökte om 

intensivvårdsdagboken 

har effekt på 

posttraumatisk stress. 

46 patienter anmäldes till 

RACHEL-studien men 23 

patienter slutförde studien. 

10 patienter var anmälda 

till att delta i fokusgruppen 

men två patienter hoppade 

av på grund av dålig hälsa 

och fyra patienter för att de 

inte orkade med uppgiften 

dagen den skulle ske. 

Patienterna ansåg att 

dagboken enskilt inte gav 

dem all information och 

genom att läsa dagboken 

kom inte minnen tillbaka, 

men dagboken delgav 

information om vad 

patienterna varit med om. 

Patienterna hade behov att 

få information om det som 

hänt och delge detta med 

sina närstående. Dagböcker 

kan vara ett hjälpmedel för 

intensivvårdspatienter att 

skapa sin berättelse från 

vårdtiden.        

 

Hög kvalitet 

Natalie Pattison, Geraldine 

O´Gara, Clare Lucas, Keetje 

Gull, Karen Thomas och 

Shelley Dolan, 2019, Filling 

the gaps: A mixed-methods 

study exploring the use of 

patient diaries in the critical 

care unit, Storbritannien 

En mix-metod studie med 

kvalitativt perspektiv som 

undersöker dagbokens 

påverkan på kritiskt sjuka 

patienter för att beskriva de 

långsiktiga effekterna av 

patientdagböcker. 

En studie i två faser, en 

prospektiv 

dagboksintervention 

och utvärdering samt 

djupintervjuer i 

grounded theory.  

 

Instrumenten, Post 

Traumatic Stress Score-

14 och EuroQol 

användes för att mäta 

posttraumatiska 

stressymtom och 

livskvalitét året efter 

dagboken.  

Ett frågeformulär om 

dagboksanvändning 

slutfördes av deltagarna 

50 vuxna patienter som var 

inneliggande på en 

kirurgiskavdelning med en 

intensivvårdsdel. 

Inklusionskriterierna var att 

patienterna skulle stanna 

längre än 48 timmar, kunna 

läsa och förstå engelska 

och vara 18 år +. Ett 

delprov om åtta deltagare, 

vilka hade olika diagnoser 

och vårdtid deltog i 

uppföljningsintervjuer efter 

6 till 12 månader. 

95% av de patienter som 

ingick i 

dagboksinterventionen, 

slutförde 

dagboksutvärderingen   

upplevde att dagböcker var 

ett hjälpmedel och 90 % 

upplevde att dagböckerna 

var ett hjälpmedel som 

fyllde i minnesluckor.  

 

Trots att det framkommer 

att dagboken hade stor 

betydelse för patienternas 

förståelse vad vården på 

intensivvårdsavdelningen 

och återhämtningen innebär 

Medelhög - 

hög kvalitet  



 

 

och innehållsanalys av 

dagboken genomfördes 

tillsammans med 

grundläggande 

demografi för att 

utforska patientens 

egenskaper. 

kunde inte alla läsa 

dagboken flera gånger.   

 

Dagbokens värde delades in 

i: kommunikationsverktyg 

integrerat med holistisk 

vård och personcentrering 

som påvisar hur patienten 

påverkas av att drabbas av 

en kritisk sjukdom och ett 

hjälpmedel som hjälpte till 

att ge en känsla av mening 

till vad som hänt.  

 

Dagböcker kan vara ett 

hjälpmedel för patienter att 

återskapa tiden på 

intensivvården och 

återhämtning. 

Geraldine O´Gara och 

Natalie Pattison, 2016, A 

qualitative exploration into 

the long-term perspectives 

of patients receiving critical 

care diaries across the 

United Kingdom, 

Storbritannien 

En kvalitativ undersökning 

av effekterna av dagböcker 

på patienter som fått 

intensivvård i Storbritannien 

för att beskriva de 

långsiktiga effekterna av 

patientdagböckerna. 

 

 

 

 

Intervjuer med öppna 

frågor grundad i 

grounded theory via 

telefon och e-post. 

Åtta personer som varit 

inneliggande på olika 

intensivvårdsavdelningar i 

Storbritannien och som 

hade fått en 

intensivvårdsdagbok 

intervjuades. 

 

Rekrytering genomfördes 

med hjälp av ICU-

välgörenhetsorganisationer. 

Annonser placerades på 

webbplatserna och via 

deras 

nätverk för patienter som 

varit inneliggande för att se 

om dem var intresserade av 

delta i studien. 

Deltagarna upplevde att 

dagboken var värdefull men 

att de behövde stöd  

när de läste den första 

gången för att förstå det 

som hänt under vårdtiden.   

 

Den genomsnittliga tiden 

för utskrivning för 

deltagarna var ett-tre år.  

Dagboksstrukturen, vem 

som skrev i dagboken och 

när dagboken gavs till 

patienterna skilde sig 

mellan de olika 

intensivvårdsavdelningarna.  

 

Medelhög 

kvalitet  

Ingrid Egerod, Doris 

Christensen, Katherine Hvid 

Att undersöka hur patienter 

och närstående använder 

Kvalitativ metod med 

djupgående 

19 patienter, 6-12 månader 

efter utskrivning från 

Intensivvårdsdagböcker är 

ett användbart hjälpmedel 

Hög kvalitet 



 

 

Schwartz-Nielsen och Anne 

Sophie Ågård, 2011, 

Constructing the illness 

narrative: A grounded theory 

exploring patients´and 

relatives use of intensive 

care diaries, Danmark    

dagböcker i samband med 

sjukdom. 

semistrukturerad 

intervjuteknik. 

intensivvården och 13 

närstående. 

för både patienter och 

närstående. Dagböcker kan 

hjälpa patienterna att skapa 

deras vårdberättelse, det 

som hänt med patienterna.  

 

Närstående fick hjälp av 

dagboken med sin 

läkningsprocess.  

 

Kristin Dahle Olsen, Marit 

Nester, Britt Sætre Hansen, 

2017, Evaluating the past to 

improve the future – A 

qualitative study of ICU 

patients´ experiences,    

Norge 

 

 

 

Att undersöka hur vuxna 

patienter upplever deras tid 

på IVA, deras 

återhämtningstid samt 

användandet av en 

informationsbroschyr.  

Kvalitativ metod med 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

29 patienter som varit 

inneliggande på IVA. 

Kontinuitet i vården och ett 

individuellt 

tillvägagångssätt är viktigt 

för att kunna möta 

patienternas unika coping-

mekanismer. IVA-patienter 

och deras närstående måste 

inkluderas när 

informations- och 

rehabiliteringsprogram 

utformas. 

Hög kvalitet 

Sandra Strandberg, Lisa 

Vesterlund, Åsa Engström, 

2018, The contents of a 

patient diary and its 

significance for persons 

cared for in an ICU: A 

qualitative study, Sverige 

 

Att beskriva innehållet i en 

patientdagbok samt dess 

betydelse för 

personer som vårdas på 

IVA. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Nio patienter som varit 

inneliggande på IVA. 

Det IVA-patienterna mest 

uppskattade med dagboken 

var att dagboken var 

personligt skriven, vilket 

får dem att känna sig 

bekräftade och värdefulla. 

Riktlinjer för hur och när en 

dagbok ska skrivas samt 

användas skulle sannolikt 

kunna uppmuntra 

intensivvårdssjuksköterskor 

och närstående till att 

skriva i den. 

Hög kvalitet 

Eva Åkerman, Anders 

Ersson, Bengt Fridlund, 

Karin Samuelson, 2013, 

Preferred content and 

usefulness of a photodiary as 

Att identifiera det innehåll 

som anses mest gynnsamt 

samt användbarheten av en 

IVA-dagbok för IVA-

patienter. 

En beskrivande, 

explorativ kohortstudie 

med mixed method-

design. 

115 patienter som varit 

inneliggande på IVA 

svarade på formulär med 

ja/nej-frågor, 15 patienter 

intervjuades. 

För att kunna bidra med ett 

sammanhängande innehåll 

var det viktigt att dagboken 

var komplett och innehöll. 

Hög kvalitet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

described by ICU-patients – 

A mixed method analysis, 

Sverige 

 

bilder och text i 

kronologisk ordning. 

Åsa Engström, Natalie 

Nyström, Gunilla Sundelin, 

Janice Rattray, 2013, 

People´s experiences of 

being mechanically 

ventilated in an ICU: A 

qualitative study, Sverige 

 

Att beskriva IVA-

upplevelser hos patienter 

som varit mekaniskt 

ventilerade.   

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Åtta patienter som varit 

mekaniskt ventilerade på 

en IVA. 

Patienterna som blivit 

mekaniskt ventilerad och 

varit beroende av andra för 

att överleva upplevde sig 

sårbara då de inte kunde 

andas själva. Att ha fått en 

dagbok och få komma på 

uppföljningssamtal var 

viktiga komponenter för att 

fylla i den tiden de inte 

minns. En patient ville dock 

inte komma ihåg sin 

vistelse på IVA. 

Medelhög 

kvalitet 



 

 

Bilaga 3 - Dataextraktion och analys 

Artikel 1 

Författare: O’Gara & Pattison 

Titel: A qualitative exploration into the long-term perspectives of patients receiving critical care diaries across the United Kingdom 

Sida Extraherad rådata Tema/Subtema 

3 För vissa patienter var deras enda minnesbilder av vårdtiden det de hade läst i dagboken. Minnesluckor kunde upptäckas genom 

dagböckerna.  

Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden  

3 Dagböckerna hjälpte patienterna att se att de tog hand om dem, vårdpersonalen gav aldrig upp. Få en överblick över 

vårdtiden 

4 Empati för närståendes upplevelse sågs också som en börda för patienterna, några patienter uttryckte ledsamhet över den 

påverkan deras vårdtid hade på de närstående.  

Känslan av skuld till 

närstående 

4 Användandet av en dagbok ansågs vara en användbar markör i återhämtningsprocessen. Se sina framsteg 

4 Den psykologiska påverkan intensivvårdstiden och den kritiska sjukdomen hade på patienten var något alla deltagarna 

upplevde, även upp till tre år efter utskrivning. Användandet av dagboken ansågs fördelaktigt för att bearbeta detta. 

Få en överblick över 

vårdtiden 

4 Dagboken beskrevs som en hjälpsam påminnelse under den långa återhämtningsprocessen. Se sina framsteg 

4 Deltagaren kunde med hjälp av dagboken uppskatta livet och familjens styrka. Få en överblick över 

vårdtiden 

4-5 Deltagarna beskrev deliriska minnesbilder som var skrämmande. Vissa hade inga minnen från vårdtiden. Dagböckerna kunde 

bekräfta patienternas upplevelser och hjälpa dem att förstå att de skrämmande minnesbilderna inte var verkliga. 

Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

5 På Post-IVA-mottagningar gavs möjlighet att gå igenom och diskutera dagboken och det ansågs lägga grunden för 

återhämtningen, både fysiskt och psykiskt. 

Se sina framsteg 



 

 

5 För vissa var det emotionellt påfrestande att återuppleva minnen från intensivvårdstiden och kunde ha svårt att gå vidare i sin 

återhämtning. 

Återupplevelsen av en 

påfrestande vårdtid 

5 Vissa deltagare hade orealistiska förväntningar på hur lång tid deras återhämtning skulle ta, och detta kunde påverka 

livskvalitén negativt. Att inte nå uppsatta mål kunde leda till känslor av isolering och frustration, detta påverkade deras 

återhämtning. Dagboken kunde vara hjälpsam även i detta avseende.  

Inverkan på livskvalitén 

5 Dagboken gav deltagarna en möjlighet att reflektera och se på sin intensivvårdstid på ett konstruktivt sätt för att lättare kunna 

gå vidare. 

Få en överblick över 

vårdtiden 

6 Deltagarna ansåg att deras intensivvårdstid lett till en känsla av att förlora kontrollen i efterförloppet som kunde hålla i sig en 

lång tid efter utskrivning, till och med flera års tid för vissa. Känslan av att förlora kontrollen kunde lindras av att med hjälp av 

dagboken kunna pussla ihop vårdtiden. 

Återfå kontrollen 

6 Dagboken kunde även hjälpa deltagarna att placera deras återhämtning i relation till deras kritiska sjukdom, den påminde dem 

om hur sjuka de har varit och fungerade som en markör för utgångsläget.  

Se sina framsteg 

6 Känslan av att förlora kontrollen handlade inte bara om de fysiska svårigheterna utan associeras även med förmågan att anpassa 

sig och hantera återhämtningen. 

Återfå kontrollen 

 

Artikel 2 

Författare: Pattison et al. 

Titel: Filling the gaps: A mixed-methods study exploring the use of patient diaries in the critical care unit 

Sida Extraherad rådata Tema/subtema 

32  Dagboken fungerade som ett hjälpmedel för att minnas tillbaka till det patienterna varit med om under sin vårdtid. För 

patienter som inte hade något minne om vårdtiden på IVA var dagboken den som gav information om patienternas 

vårdtid.     

Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

32  Patienterna hade förväntningar på hur lång tid återhämtningen skulle ta. Om de inte nådde upp till uppsatta mål kände de en 

besvikelse över detta.    

Inverkan på livskvalitén  



 

 

32  Patienterna diskuterade hur deras kritiska sjukdom påverkat deras närstående. Några patienter upplevde skuld för vad deras 

sjukdom tvingade deras närstående att gå igenom.   

Känslan av skuld till 

närstående  

32  Dagboken ansågs betydelsefull då den visade patienten vilka framsteg patienten tagit både fysiskt och emotionellt.  Se sina framsteg  

32  Känslan av att förlora kontrollen upplevde många patienter som vårdats inom intensivvård. Denna känsla kunde upplevas en 

lång tid efter utskrivning från intensivvården.   

Återfå kontrollen  

33  Dagboken är en reflektion på det patienterna upplevde under sin vårdtid inom intensivvården.  Se sina framsteg  

 

Artikel 3  

Författare: Åkerman et al. 

Titel: Preferred content and usefulness of a photodiary as described by ICU-patients—A mixed method analysis 

Sida Extraherad rådata Tema/subtema 

32-

33 

Vid läsning av dagboken kunde känslor som ångest, sorg och rädsla uppstå. Patienterna kunde även känna att de kom nära 

döden. Dagboken kunde ge information om vad patienterna varit med om och vara ett stöd i att fylla i minnesluckor.   

Återupplevelsen av en 

påfrestande vårdtid / 

Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

 33 Många patienter upplevde inte att fotografierna tagna under vårdtiden var obehagliga att titta på utan att de var ett stöd för att 

visa hur svårt sjuka de varit.   

Få en överblick över 

vårdtiden  

 33 Det var betydelsefull att det fanns en tidsaxel som visade hur sjukdomsförloppet utvecklades.   Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

 34 Det framkom ett behov av att få detaljerad information om sjukdom och händelser, för att kunna få förklaringar på vad 

patienterna varit med om samt för att kunna fylla i sina minnesluckor.   

Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden    

 34 Dagboken kunde även hjälpa patienterna med att koppla ihop drömmar med verkligheten.   Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 



 

 

 34 Dagboken gav patienterna en inblick i hur svårt sjuka de varit. Få en överblick över 

vårdtiden  

34 Dagboken kunde användas som ett hjälpmedel i diskussion med närstående om deras återhämtning.  Få en överblick över 

vårdtiden  

 

Artikel 4  

Författare: Strandberg et al. 

Titel: The contents of a patient diary and its significance for persons cared for in an ICU: A qualitative study 

Sida Extraherad rådata Tema/subtema 

33   Deltagarna upplevde att de kunde använda dagboken efter intensivvård för att hantera känslor.  Inverkan på livskvalitén   

34  Deltagarna beskrev att det var svårt att läsa dagboken eftersom de minns allt som varit svårt och hur mycket de fick kämpa.    Återupplevelsen av 

påfrestande vårdtid  

34  En deltagare som varit vaken under vårdtiden och som kom ihåg vissa saker upplevde att det var positivt att ha dagboken, då 

den kunde fylla i det som hänt. 

Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

34  Deltagarna önskade att det skulle finnas anteckningar från varje dag i dagboken. Då detta inte fanns kunde deltagarna fundera 

på varför. Berodde det på att vårdpersonalen inte tyckte att det hänt något den dagen eller att dem inte hunnit skriva.     

Få en överblick över 

vårdtiden  

34  Deltagarna upplevde att vårdpersonalen var hoppfull och kämpade för dem när deltagarna själva var nära på att ge upp.   Få en överblick över 

vårdtiden  

34 Det var betydelsefullt för patienterna att läsa vårdpersonalens anteckningar om deras framsteg. Se sina framsteg 

34 För de patienter som inte hade anteckningar från närstående upplevde de att anteckningarna från vårdpersonalen visade på ett 

emotionellt engagemang.  

Få en överblick över 

vårdtiden 

 



 

 

Artikel 5  

Författare: Olsen et al. 

Titel: Evaluating the past to improve the future – A qualitative study of ICU patients’ experiences 

Sida Extraherad rådata Tema/subtema 

64-65 En patient som inte mindes sin vårdtid beskrev anteckningarna och bilderna som användbara för att förstå vad som hade hänt. Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

65 Bilderna visade hur allvarligt sjuk patienten hade varit. Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

65 En patient ville inte minnas sin intensivvårdstid. Återupplevelsen av en 

påfrestande vårdtid 

 

Artikel 6 

Författare: Egeröd & Bagger 

Titel: Patients’ experiences of intensive care diaries—–A focus group study 

Sida Extraherad rådata Tema/subtema 

283 Dagboken började inte skrivas förrän flera dagar in på vårdtiden, vilket bidrog med mindre information om den mest kritiska 

fasen. Texterna skrevs med oregelbundna intervaller. Dagboken tonade ner eller försummade allvarliga händelser eller 

försämringar. 

Få en överblick över 

vårdtiden 

283 Det borde vara mer detaljer. Flera dagar i rad saknade text. Få en överblick över 

vårdtiden 

283 Vissa patienter ville ha en mindre personlig dagbok medan andra ville ha “hela berättelsen”. Återupplevelsen av en 

påfrestande vårdtid 

283 Dagboken var ett bevis på att en situation faktiskt hade hänt, om patienten skulle tvivla. Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 



 

 

283  Dagboken bekräftade minnen från intensivvårdstiden. Dagboken användes som en informationskälla. Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

283  Deltagarna var överens om att dagboken inte framkallade minnen men att den fyllde in minnesluckor och gjorde det möjligt för 

dem att rekonstruera deras intensivvårdstid. 

Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

 

Artikel 7 

Författare: Egeröd et al. 

Titel: Constructing the illness narrative: A grounded theory exploring patients’ and relatives’ use of intensive care diaries 

Sida Extraherad rådata Tema/subtema 

1923 De flesta patienterna hade lite eller inga minnesbilder från intensivvårdstiden. Dagboken framkallade inte minnen men kunde 

fylla i patienternas minnesluckor. 

Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

1924  Det första tillfället patienterna läste dagboken var ofta psykiskt påfrestande. Återupplevelsen av en 

påfrestande vårdtid 

1925  Patienterna höll med varandra om att bilderna av de själva på IVA var en viktig informationskälla. De hjälpte dem att se hur 

sjuka de varit och förberedde dem för en lång återhämtningstid. 

Få en överblick över 

vårdtiden 

 

Artikel 8 

Författare: Engström et al. 

Titel: People’s experiences of being mechanically ventilated in an ICU: A qualitative study 

Sida Extraherad rådata Tema/subtema 

92  Deltagarna sa att eftersom deras minne inte var bra och att de upplevde att de hade förlorat tid uppskattade de dagboken, vilket 

beskrevs som ett värdefullt dokument. 

Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 



 

 

93  Dagboken var den viktigaste saken. Även om de diskuterade intensivvårdstiden ofta, var det dagboken som hjälpte mest.  Få en överblick över 

vårdtiden 

93  Deltagarna sa att minnesbilder kunde komma tillbaka då de läste i dagboken. Konstruera minnen från 

intensivvårdstiden 

93  En deltagare kände att han ville lämna intensivvårdstiden bakom sig och undvika att tänka på när han var kritiskt sjuk.  Återupplevelsen av en 

påfrestande vårdtid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Exkluderade artiklar 

Författare, år, titel Exklusionsorsak  

Ewens et al. (2013)  

ICU survivors' utilisation of diaries post discharge: a qualitative descriptive study 

Från Australien  

Sayde et al. (2020) 

Implementing an intensive care unit (ICU) diary program at a large academic medical 

center: Results from a randomized control trial evaluating psychological morbidity 

associated with critical illness 

Kvantitativ metod 

Egerod et al. (2013) 

ICU-recovery in Scandinavia: a comparative study of intensive care follow-up in 

Denmark, Norway and Sweden 

Svarar inte på denna litteraturstudies syfte 

Højager et al. (2019) 

Patients' perceptions of an intensive care unit diary written by relatives: A hermeneutic 

phenomenological study 

Svarar inte på denna litteraturstudies syfte 

Nielsen et al. (2020) 

The effect of family-authored diaries on posttraumatic stress disorder in intensive care 

unit patients and their relatives: A randomised controlled trial (DRIP-study) 

Kvantitativ metod 

Garrouste-Orgeas et al. (2012) 

Impact of an intensive care unit diary on psychological distress in patients and relatives* 

Kvantitativ metod 

Kredentser et al. (2018) 

Preventing Posttraumatic Stress in ICU Survivors: A Single-Center Pilot Randomized 

Controlled Trial of ICU Diaries and Psychoeducation 

Från Kanada 

Levine et al. (2018) 

The Patient's Perspective of the Intensive Care Unit Diary in the Cardiac Intensive Care 

Unit 

Från USA 

Bäckman et al. (2010) 

Long-term effect of the ICU-diary concept on quality of life after critical illness 

Kvantitativ metod 

Nydahl et al. (2014) 

How much time do nurses need to write an ICU diary? 

Svarar inte på denna litteraturstudies syfte 

Glimelius Petersson et al. (2018) 

Diaries and memories following an ICU stay: a 2-month follow-up study 

Svarar inte på denna litteraturstudies syfte 

Torres et al. (2020) 

Original Research: Exploring the Effects of a Nurse-Initiated Diary Intervention on 

Post-Critical Care Posttraumatic Stress Disorder 

Svarar inte på denna litteraturstudies syfte 

Tavares et al. (2019) Kvantitativ metod 



 

 

Assessment of patient satisfaction and preferences with an intensive care diary 

Åkerman et al. (2018) 

The impact of follow-up visits and diaries on patient outcome after discharge from 

intensive care: A descriptive and explorative study 

Kvantitativ metod 

Aitken et al. (2017) 

Perspectives of patients and family members regarding psychological 

support using intensive care diaries: An exploratory mixed methods study 

Från Australien 

Williams (2009) 

Recovering from the psychological impact of intensive care: how constructing a story 

helps 

För gammal  

 


