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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Patienter som skrivs ut från intensivvårdsavdelningar står inför en stor psykisk 

påfrestning, där fragmenterade minnen, minnesluckor och mardrömmar gör det svårt att urskilja 

vad som verkligen hänt och inte. Dagböcker är en billig intervention och har visat på potentiellt 

terapeutiska fördelar, för en population som annars löper signifikant risk för psykisk ohälsa. 

Syfte: Syftet med detta arbete var att beskriva patienters upplevelser av en dagbok skriven under 

deras vårdtid på en intensivvårdsavdelning. Metod: En beskrivande litteraturöversikt med 

systematisk ansats. Resultat: Fem huvudkategorier identifierades: Att läsa om sig själv i en 

kritisk situation, Att pussla ihop sin egen berättelse, Vikten av kontinuitet, Skapa insikt för att gå 

vidare, & Tacksamhet till vården och närstående. Det var påfrestande att läsa dagboken i början, 

och många uttryckte en overklighetskänsla över innehållet. Dagboken hjälpte deltagarna att 

koppla ihop minnesfragment med verkliga händelser, och den var ett viktigt verktyg i att 

rekonstruera sin egen berättelse, däremot kunde brister i kontinuiteten sätta hinder för detta och 

vikten av kontinuerliga anteckningar betonades. Dagboken gav insikt i hur sjuk deltagarna varit, 

och gjorde det lättare att förstå varför återhämtningen var långsam. Genom att läsa 

sjuksköterskans och närståendes anteckningar fick deltagarna en ny förståelse och tacksamhet 

gentemot det stöd de haft under vårdtiden, och dagboken stod som bevis för att de alltid haft 

någon vid sin sida, även om de inte kommer ihåg det själva.  Slutsats: Dagboken upplevdes 

hjälpa den psykologiska återhämtningen och gjorde tiden på intensivvårdsavdelningen mer 

hanterbar, vilket gjorde det möjligt att gå vidare. 
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ABSTRACT 
Background: Discharge from the intensive care unit comes with significant psychological strain, 

with fragmented memories, memory gaps, and nightmares makes it hard differentiating between 

actual and false memories. Diaries is a cheep intervention with potential therapeutic advantages, 

for a population which otherwise is at great risk of mental illness. Aim: The aim of this study was 

to describe patients’ experience of a diary written during their stay at the intensive care unit. 

Method: A descriptive literature review with a systematic approach. Results: Five main 

categories emerged: To read about oneself in a critical situation, To piece together ones own 

story, The importance of continuity, Creating insight to move on, & Gratitude towards care giver 

and relatives. It was hard reading the diary at first, and many described a feeling of unreality. The 

diary aided participants in connecting fragmented memories to events, and it was seen as a 

crucial tool in reconstructing ones story. Lack of continuity was a hindrance, and the importance 

of continuous notes was stressed. The diary gave insight into how ill the participants had been, 

which made it easier to understand why the recovery was slow. By reading notes by nurses and 

relatives, the participants gained understanding and gratitude towards the support they hade 

received, and the diary was evidence that they always hade someone bedside, even if they can’t 

remember it. Conclusion: The diary was perceived to aid the psychological recovery and made 

the intensive care experience more manageable, which made it possible to move on. 
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BAKGRUND 

Intensivvården 

Intensivvårdens påverkan på den psykiska hälsan 

Majoriteten av patienter kommer att ha någon form av negativ psykologisk påverkan efter 

utskrivning från intensivvårdsavdelning (Jones, 2014), och det är vanligt med symptom på 

ångest, irritabilitet, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression (Jones et. al., 1998, 

Nikayin et. al., 2016, Gawlytta et. al., 2020, Hatch et. al., 2018, Vlake et. al., 2020, & Wu et. al., 

2018). Dessa symptom kan ibland debutera sent i återhämtningen, och det är vanligt med 

symptom på flera av dessa åkommor samtidigt (Hatch et. al., 2018). En studie av (Hatch et. al., 

2018) fann att mortaliteten ökar med 50% hos de med depressiva symptom de första två åren 

efter utskrivning. Besvär som störd sömn, fatigue, koncentrationssvårigheter och försämrat 

närtidsminne har visats försämra livskvaliteten (Cheng, 1996, Granja et. al., 2005, & Corrigan et. 

al., 2007). 

 

Många intensivvårdspatienter plågas av minnesluckor, med många patienter som helt saknar 

minnen från vårdtiden (Granja et. al., 2005, Jones et. al., 1998, Corrigan et. al., 2007, Ringdal et. 

al., 2006, & Cheng, 1996), framförallt de med vårdtid >72h, respiratorbehandling, sederande och 

analgetisk farmaka, feber, m.m. (Ringdal et. al., 2006, & Samuelson et. al., 2006). När patienter 

som påstod sig helt sakna minnen från intensivvården presenterades en tidtabell över vårdtiden 

kunde minnen kopplas till händelser, upplevelser och känslor (Granberg et. al., 2018).  

 

Fragmenterade minnesbilder blandas ofta med bilder från drömmar, mardrömmar, hallucinationer 

och andra overkliga upplevelser, vilket gör det svårt för patienten att urskilja vad som verkligen 

hänt (Corrigan et. al., 2007, Ringdal et. al., 2006, Granja et. al., 2005, & Granberg et. al., 1999). 

Det är svårt att släppa dessa overkliga minnen, vilket hindrar den psykologiska återhämtningen, 

ökar risken för PTSD, och påverkar det vardagliga livet, långt efter utskrivning och vissa kan 

uppleva obehagliga flashbacks (Corrigan et. al., 2007, Ringdal et. al., 2006, Russell, 1999, Wu et. 

al., 2018, & Granja et. al., 2005). Patienter har ett behov av detaljerad information för att förstå 

dessa traumatiska minnen, och många försöker aktivt att skapa sig en bild över vad som verkligen 

hänt, samtidigt som vissa inte vill minnas och undviker påminnelser om vad som har hänt, vilket 

begränsar livssituationen (Löf et. al., 2008, Corrigan et. al., 2007, & Williams, 2009). Minnen av 

närstående är oftast de som finns kvar, men sedering och opioider påverkar även dessa minnen, 

och många patienter känner sig övergivna av sina närstående (Ringdal et. al., 2006). 



 

Intensivvårdstiden lämnar patienten oigenkännlig för sig själv, och patienten upplever en 

emotionell instabilitet, vilket gör patienten känslig för vårdpersonalens attityder (Granberg et. al., 

2018, & Williams, 2009). Många upplever en nyfunnen respekt för livet, och blir motiverad att 

göra omprioriteringar i livet, samtidigt har många orealistiska förväntningar på återhämtningen 

då de saknar insikt i hur sjuka de varit (Corrigan et. al., 2007, & Jones et. al., 1998). Närstående 

och vänner uppfattas sakna förståelse för patientens situation, vilket resulterar i isolering från 

sociala situationer, vilket begränsar livssituationen ytterligare efter utskrivning (Corrigan et. al., 

2007). Patienter betonar ändå vikten av att ha närstående närvarande, då de kan inge känslor av 

säkerhet, hopp och välbefinnande (Löf et. al., 2008, & Hupcey, 2000). 

Dagboken 

Syfte och utformning av dagboken 

Dagboken från intensivvårdstiden struktureras genom en initial sammanfattande anteckning, 

innehållande detaljerade beskrivningar över de medicinska interventioner som gjorts och de 

slangar och katetrar patienten har, så som endotrakealtub, ventrikelsond, artärkateter, etc. och 

denna anteckning är den mest tidskrävande för sjuksköterskan (Egerod et. al., 2009, & Nydahl et. 

al., 2013). Under de kommande anteckningarna blir vanligtvis patienten försämrad, och fokus i 

dagboken ligger på händelser och interventioner, en detaljerad beskrivning av kroppsliga intrång, 

ger patienten en möjlighet att retrospektivt förstå sig på de spår som kvarstår på kroppen, så som 

hes stämma, ärr, minskad blåskapacitet, etc. (Egerod et. al., 2009). 

 

Berättelsen utgår från sjuksköterskans, närståendes och patientens perspektiv, med övrig 

vårdpersonal i bakgrunden (Egerod et. al., 2009). Sjuksköterskan och närstående författar 

dagboken tillsammans, och delar i ett vardagligt språk med sig, inte bara av händelser, utan även 

sin närvaro, känslor och stöd till patienten (Roulin et. al., 2007, & Bäckman et. al., 2011). Med 

kontinuerliga och kronologiska anteckningar, skapas ett strukturerat tidsperspektiv över vårdtiden 

och de regelbundna anteckningarna agerar testamente över den konstanta närvaron av närstående 

och vårdpersonal runt patientens (Roulin et. al., 2007, Garrouste-Orgeas et. al., 2012, & Perier et. 

al., 2013). Den största skillnaden mellan närståendes och vårdpersonals anteckningar var 

intensiteten på känslorna, och närstående skrev oftare om vad som skedde utanför vården, inom 

familjen och samhället (Garrouste-Orgeas et. al., 2012, & Roulin et. al., 2007). Allt eftersom 

börjar patienten att återhämta sig, och skiftar fokus till patienten och närstående, med 

beskrivningar om patientens framsteg (Egerod et. al., 2009). Att ta bilder vid vändpunkter i 



patientens vårdtid kunde också skapa ett visuellt register om framsteg, som komplement till 

anteckningarna (Ewens et. al., 2015). 

Dagbokens effekt på psykologisk funktion 
Patienter som fått en dagbok efter utskrivning, hade minskad prevalens av nytillkommen akut 

PTSD och en signifikant minskad symptommängd jämfört med de som inte får tillgång till en 

dagbok (Jones et. al., 2010, Torres et. al., 2020, & Garrouste-Orgeas et. al., 2012). Symptomet 

”socialt undvikande” visade dagboken störst effekt på, och en signifikant minskning av 

ångestrelaterade och depressiva symptom observerades (Garrouste-Orgeas et. al., 2012, & 

Knowles et. al., 2009). 

 

För optimerad psykologisk återhämtning krävs frekventa anteckningen och bilder som speglar 

viktiga förändringar, samt möjligheten att gå igenom dagbokens innehåll med en erfaren 

sjuksköterska, för att säkerställa att patienten förstår dagbokens innehåll (Bäckman et. al., 2011, 

& Jones et. al., 2010). Detta gav signifikant påverkan på livskvaliteten, där förbättringar kunde 

ses redan efter sex månader, och var fortsatt ihållande efter tre år, jämfört med de utan dagbok 

(Bäckman et. al., 2010). 

Betydelse för samhälle, vård och individ 

Dagboken är en billig intervention, som kan startas av befintlig personal och utan externa 

resurser. Forskning visar på potentiellt terapeutiska fördelar, för en population med signifikant 

risk för psykisk ohälsa (Ewens et. al., 2015). Detta är av vikt ur ett vårdperspektiv då det kan 

minska de resurser dessa personer annars skulle kräva av vården, och genom att främja den 

psykologiska hälsan kan de tänkas kunna återgå till arbetet tidigare, vilket gör det av betydelse ur 

ett samhällsperspektiv. Den absolut största vikten har detta arbete ur ett patientperspektiv, då en 

bättre kunskap om patienters upplevelser av dagboken, kan lägga grunden för att i framtiden 

anpassa interventionen utefter deras önskemål, och på så sätt stötta dem i deras psykologiska 

återhämtning, minska lidande och öka livskvaliteten. 

Teoretisk utgångspunkt  

Denna studie har använt sig av det teoretiska ramverket Fundamentals of Care, FOC. 

FOC består av tre dimensioner, den inre dimensionen betonar vikten av relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Andra dimensionen i ramverket handlar om integrationen av vård, och 

definierar de fysiska, psykosociala och relationella aspekterna av omvårdnad, här betonas också 

sjuksköterskans samarbete, och patientens upplevelser. Dessa två dimensioner ska med hjälp av 



den tredje sättas i kontext, utifrån olika systemiska och politiska aspekter (Kitson, 2018). 

Detta arbete kommer att utgå ifrån den andra dimensionen i ramverket, genom att undersöka 

patienters upplevelser av de emotionella och psykosociala aspekterna av omvårdnad. Den 

psykosociala omvårdnaden definieras som patientens behov av lugn och hopp, känsla av 

delaktighet, värdighet och respekt. Betoning läggs också på att ge patienten den information och 

de verktyg de behöver för att kunna bearbeta det som händer under vårdtiden (Kitson, 2018).  De 

relationella aspekterna av omvårdnaden, innebär ett bemötande och handlande färgat av empati, 

respekt, omtanke och säkerhet. Ramverket belyser också vikten av att hjälpa patienten att sätta 

realistiska mål, och att förbli konsekvent i omvårdnaden (Kitson, 2018). 

Utifrån den sammanställda forskningen, har författaren menat att identifiera de psykosociala och 

relationella behoven patienter har efter utskrivning från intensivvårdsavdelning, och hur dessa på 

bästa sätt uppfylls med hjälp av dagboken, för att främja deras psykosociala återhämtning. 

Problemformulering  

Patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning är en sårbar grupp, med signifikant ökad risk för 

psykisk morbiditet. Grunden för detta ligger till stor del i att fragmenterade minnen, kroppsliga 

sensationer och intryck, overkliga minnen orsakade av hallucinationer och mardrömmar, och 

stora minnesluckor, hindrar patienten från att rekonstruera sin berättelse. 

Dagboken, med kronologiska och kontinuerliga beskrivningar av omgivning och händelser, med 

kompletterande bilder, kan agera som en tidslinje över patientens vårdtid, fylla minnesluckor och 

hjälpa patienten urskilja vad som är verkligt och inte.  

Dagboken är ett relativt outforskat område och fokus ligger ofta på dagbokens implementering 

och uppbyggnad, utan att undersöka patienters egna upplevelse av dem. Sökningar i CINAHL, 

PubMed och Cochrane genererar inga översikter med detta fokus, trots dess användning i 

Skandinavien på över 20 år (Ewens et. al., 2015). 

Dagböckerna har visat potentiella terapeutiska fördelar, genom att sammanställa den forskning 

som finns idag, och utgå ifrån patienters egna upplevelser av dagboken, kan de behov dagboken 

fyller lättare identifieras, och ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av dagboken.  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva patienters upplevelser av en dagbok skriven under deras 



vårdtid på en intensivvårdsavdelning. 

METOD 

Design 

Arbetet är en beskrivande litteraturöversikt med systematisk ansats. 

Sökstrategi 

Sökorden kontrollerades mot MeSH-databasen utgiven av Karolinska Institutet, för att säkerställa 

att sökningen görs med termer som används inom forskningsområdet. Sökorden togs fram utifrån 

arbetets syfte, med hjälp av MeSH, och innefattar: intensive care, critical care och diary, 

ytterligare sökningar har också gjorts med termerna patient attitudes, patient experience, ICU och 

follow-up, både i avancerad sökning och i fritext, men då dessa ej genererat nya artiklar har dessa 

ej redovisats. Termerna ”AND” och ”OR” har också används för att bredda/spetsa av 

sökningarna, och filtrering har utgått ifrån exklusions- och inklusionskriterierna.  

Initialt gjordes en preliminärsökning där rubriker lästes för att se till att det fanns tillräckligt med 

forskning på ämnet. I de efterföljande sökningarna lästes i tillägg abstract, i de fall där titeln inte 

direkt visat på att artikeln faller under detta arbetes exklusionskriterier, för att göra en 

grovgallring. Sökningsprocessen kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1.  

Artikelsökningar. 

Databas Sökord Filter Antal 
träffar 

Gallring 
efter 
titel/abstr
act 

Dubblett
er 

Bortvald
a efter 
kvalitets
granskni
ng 

Utvalda  

CINAHL ”(intensive 
care OR 
critical care) 
AND 
(diary)” 

Fulltext och abstract 
tillgängligt, skrivna på 
engelska, peer-reviewed, 
publicerade mellan år 
2000-2020, mänsklig och 
vuxen 
undersökningsgrupp. 

Major headings: 
”diaries”. 

22 4 1 - 3 



PubMed ((intensive 
care) OR 
critical care) 
AND diary 

Fulltext tillgängligt, 
skrivna på engelska, 
publicerade mellan år 
2000-2020, mänsklig och 
vuxen (ålder 19+) 
undersökningsgrupp. 

220 9 4 1 4 

 

Databaserna CINAHL och PubMed valdes då dessa anses vara de mest omfattande inom 

vårdvetenskapen, och kontrollsökningar har gjorts i databaserna Cochrane och SweMed+ för att 

säkerställa att inga relevanta artiklar missats. Kontrollsökningarna genererade ej några 

användbara artiklar som inte redan hittats i de primära sökningarna, och har därför ej redovisats. 

Andrahandssökningar har gjorts i samtliga studiers referenslistor, och de sökningar som genererat 

nya artiklar redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2.  

Sekundärsökningar

Artikel Utvald(a) från 
referenslista 

Bortvald(a) efter 
kvalitetsgranskning 

Utvald(a) 

The content of a patient diary and it’s 
sigficiance for the persons cared for in the 
ICU: a qualitative study 

3 - 3 

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

1 - 1 

Intensive care unit diaries: Developing a 
shared story strengthens relationships 
between critically ill patients and their 
relatives: A hermeneutic-
phenomenological study.  

1 - 1 



Inklusionskriterier: 

Artiklarna skulle vara originalartiklar av kvalitativ eller mixad metod.  

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och ha genomgått en så kallad peer-review, samt ha 

publicerats i en vetenskaplig skrift mellan åren 2000 och 2020. Studien ska ha varit godkänd av 

en etisk kommitté, eller ha något annan typ av etiskt godkännande, samt fört en etisk diskussion.  

Författaren har endast inkluderat studier som undersökt personer över 18 års ålder.  

Exklusionskriterier: 

Studier som genomförts på pediatriska eller neonatala avdelningar har exkluderats då denna 

studie valt att studera den vuxna populationen.  

Studier som syftat undersöka närståendes, eller vårdpersonals upplevelser har exkluderats då 

detta arbete fokuserat på patienters upplevelser.  

Studier som efter kvalitetsgranskning visats vara av låg kvalitet har exkluderas. 

Bearbetning och analys 

Studier som svarat på detta arbetes syfte, och uppfyllt inklusions- och exklusionskriterierna har 

granskats med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier, se Bilaga 2. Utefter denna 

mall har författaren bedömt studiernas syfte, urval, datainsamling, analys och resultat, och utefter 

detta har en kvalitetsgradering tillgetts var studie. En studie som ansågs vara av låg kvalitet har 

exkluderas från studien, då den inte hade någon beskrivning eller diskussion kring urval, metod, 

och etik. Resterande studier har utifrån artikelgranskningen ansetts vara av hög kvalitet. 

Författaren har noggrant läst igenom respektive studies resultat, och sedan sammanställt de 

upplevelser och erfarenheter deltagarna beskrivit. En systematisk ansats har använts utifrån 

Evans (2002) syntesprocess, som består av fyra steg; insamling av urval, identifiering av de 

viktigaste resultaten, relatera teman över studierna, och beskrivning av fenomen. Resultatet har 

sedan beskrivits i löpande text och tabellform, se artikelöversikten (Bilaga 1) utformad enligt 

Henricsson (2018). 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren i denna studie har tagit medvetna steg för att säkerställa att tolkning och ordval 

reflekterar innehållet på ett öppet och ärligt sätt. Risken för feltolkning har minimerats genom att 



författaren noggrant granskat engelsk medicinsk terminologi som den varit osäker på, mot 

motsvarande definition, samt kritiskt granskat ordval och fraser mot originalinnehållet för att 

säkerställa att resultatet ger en ärlig representation av deltagarnas upplevelser. Beskrivande 

terminologi av grupper har granskats extra noggrant för att se till att inga värderingar lagts i 

ordvalen (Henricsson, 2018). 

Författaren har utefter sin bästa förmåga varit genomgående transparent, och alla studier som 

uppfyllt kraven och kunnat tänkas svara på arbetets syfte har inkluderats. Författaren har också 

hanterat sin egen förförståelse till ämnet, då hon har begränsad erfarenhet av att arbeta med denna 

population, samt av att skriva i dagböcker på intensivvårdsavdelning.  

Ett kvalitativt förhållningssätt innebär att forskare och deltagare får en mer intim relation, i 

jämförelse till t.ex. enkätstudier. Detta innebär en del risker då forskaren omedvetet kan påverka 

deltagarnas svar, deltagaren kan känna sig tvingad till att svara på forskarens frågor, och då 

känsliga områden undersöks kan det hända att deltagaren reagerar negativt på frågor. En 

kvalitativ studiedesign kräver därför att forskaren besitter en viss känslighet och etisk 

medvetenhet (Henricsson, 2018). Hur dagboken påverkar patienter är också ett relativt outforskat 

område, trots dess relativt långa historia inom intensivvården, och det är fortfarande oklart om 

dagboken kan har en negativ inverkan på patienters psykiska hälsa, eller om den bör anpassas för 

patienter med tidigare historia av trauma eller psykisk stress (Aitken et. al., 2013). Författaren 

ville därför sätta kravet på godkännande av etisk granskningskommitté på samtliga studier, i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2003), men då detta inte fanns för kvalitativa studier i 

vissa länder har även studier med annan typ av etiskt godkännande accepterats för arbetet. Detta 

för att säkerställa att allt material i detta arbete jobbat i enlighet med de etiska riktlinjer som 

finns. 

RESULTAT 
Tolv studier har analyserats och granskats, samtliga studier undersökte tidigare kritiskt sjuka 

patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. Tiden på intensivvårdsavdelningen varierade 

från 2 dagar till fyra månader, om än majoriteten av studier endast undersökt patienter som 

vårdats på intensivvårdsavdelning i minst 3 dygn. De medicinska anledningarna till inskrivning 

var både akuta och elektiva, vanliga diagnoser var bl.a. sepsis och multitrauma. Studierna 

utfördes tidigast en vecka efter utskrivning från intensivvårdsavdelningen till tre år efter 



utskrivning från sjukhuset, de flesta studier utfördes delvis vid sex månader efter utskrivning. 

Studierna har genomförts via en fokusgrupp på sjukhuset och personliga intervjuer: på sjukhuset, 

i deltagarens hem, på annan plats, över telefon, eller via mail. Samtliga studier som inkluderats 

ansågs vara av hög kvalitet. En mer detaljerad beskrivning av inkluderade studier kan ses i 

artikelöversikten (Bilaga 1). 

Det sammanställda resultatet presenterar de upplevelser deltagarna uttryckt som anses svara på 

syftet för detta arbete, att undersöka upplevelserna av intensivvårdsdagbok, på ett öppet och 

transparent sätt. Resultatet har sammanställts och presenteras under fem huvudkategorier: Att 

läsa om sig själv i en kritisk situation, Att pussla ihop sin egen berättelse, Vikten av kontinuitet, 

Skapa insikt för att gå vidare, & Tacksamhet till vården och närstående. 

Att läsa om sig själv i en kritisk situation 

Många bävade inför att läsa dagboken första gången, och det var stor variation i hur lång tid det 

tog innan deltagarna kände sig redo att öppna dagboken. Vissa hade läst dagboken redan innan 

utskrivning från sjukhuset, medan andra valde att vänta i flera månader, eller att inte läsa den alls 

(Engström et. al., 2009, Storli et. al., 2009, Nielsen et. al., 2019, & Egerod et. al., 2011). Många 

beskrev ett behov av att först ta sig tillbaka till vardagen, då att läsa dagboken lätt kunde kännas 

som att bli tillbakaskickad till en svår tid, och tvingas gå igenom allt en gång till (Engström et. 

al., 2009, Egerod et. al., 2010, Storli et. al., 2009, Levine et. al., 2018, & Strandberg et. al., 2018). 

Deltagarna betonade vikten av att de tilläts läsa dagboken när de var redo, och inte övertalades 

läsa den för tidigt. Detta gjorde det möjligt för dem att ta till sig innehållet och återgav en känsla 

av kontroll (Engström et. al., 2009, Levine et. al., 2018, Pattison et. al., 2019, Engström et. al., 

2018, & Storli et. al., 2009). 

 

När deltagarna väl öppnade dagboken, konfronterades de av starka känslor. Det var påfrestande 

att läsa om sig själv i en situation de inte hade några minnen av och många upplevde en 

overklighetskänsla över innehållet. Det kändes som att läsa om någon annan, och personen på 

bilderna i dagboken var oigenkännlig (Engström et. al., 2009, Storli et. al., 2009, Levine et. al., 

2018, Strandberg et. al., 2018, Nielsen et. al., 2019, & Egerod et. al., 2011). Bilderna hjälpte detta 

och även om de var svåra att titta på i början, sågs de som ett bevis över vad som hänt. Även de 

som valde att inte läsa dagboken uppskattade bilderna och deltagarna la stor betoning vid 

bildernas vikt och uttryckte önskemål om att fler bilder borde inkluderas. Ingen av deltagarna 



fann bilderna förolämpande eller skrämmande, även om en deltagare uttryckte lättnad över att 

inga ”hemska” bilder med blod och dylikt hade inkluderats i dagboken (Engström et. al., 2009, 

Strandberg et. al., 2018, Egerod et. al., 2010, Storli et. al., 2009, Engström et. al., 2008, O’Gara 

et. al., 2016, & Egerod et. al., 2011). 

 

Många deltagare klarade inte att läsa hela dagboken på en gång, vissa valde att läsa i sektioner för 

att göra det enklare, men många fann det också lättare att börja läsa från slutet av dagboken då 

detta sågs som en mer positiv tid (Engström et. al., 2009, Levine et. al., 2018, Strandberg et. al., 

2018, Nielsen et. al., 2019, & Engström et. al., 2008). Många grät de första gångerna de läste 

dagboken, då minnena från vårdtiden kändes tunga och laddade, men det kändes viktigt att ta sig 

igenom innehållet för att inte låta det blir ett oövervinneligt hinder. Även om en deltagare 

upplevde att dagboken var svår att läsa varje gång, så fann de allra flesta att det blev lättare med 

tiden. Det var stor variation i hur ofta deltagarna läste dagboken, och många menade att dagboken 

behövde läsas flera gånger för att de skulle kunna tillgodogöra sig innehållet (Engström et. al., 

2009, Storli et. al., 2009, Pattison et. al., 2019, Strandberg et. al., 2018, Levine et. al., 2018, 

Engström et. al., 2008, Egerod et. al., 2011, Egerod et. al., 2010, & Nielsen et. al., 2019).  

 

Hur dagboken var skriven var av stor betydelse för deltagarna, som ansåg det viktigt att texterna 

reflekterade en mänsklig sida hos den som skrev, samt att texten var personlig, även om en 

deltagare föredrog ett mindre personligt tillvägagångssätt. Det uppskattades att dagboken var 

skriven för hand, då detta särskilde den från journalen, som många menade berättade en helt 

annan historia (Engström et. al., 2009, Egerod et. al., 2010, Strandberg et. al., 2018, & Egerod et. 

al., 2011). Att använda sig av ett språk som var lätt att förstå gjorde det tydligt för deltagarna att 

dagboken var skriven specifikt för deras skull, även om en deltagare fann det intresserat att på 

egen hand kolla upp den medicinska terminologin som användes. Möjligheten att gå tillbaka till 

informationen på egen tid gjorde att deltagarna kände sig mer involverade i sin egen vård, då det 

var information som annars var svår att komma ihåg (Engström et. al., 2009, Storli et. al., 2009, 

& Strandberg et. al., 2018). Deltagarna var oense om hur mycket information dagboken borde 

innehålla, med vissa som önskade mer och andra mindre (Egerod et. al., 2010, Levine et. al., 

2018, & Egerod et. al., 2011).  

 

En återkommande anledning till att deltagarna inte läste dagboken var att de inte ville bli 

påminda om sin tid på intensivvårdsavdelningen. Vissa deltagare insåg dock med tiden att det var 



nödvändigt och att de måste våga tänka på sin tid inom intensivvården (Egerod et. al., 2010, 

Storli et. al., 2009, Strandberg et. al., 2018, Nielsen et. al., 2019, & Egerod et. al., 2011). Även i 

de fall där deltagaren valde att inte läsa dagboken, agerade den som en katalysator för 

konversation kring vårdtiden och uppmuntrade deltagaren att ställa frågor och reflektera. Att 

prata om vårdförloppet upplevdes inte som lika intensivt, då diskussionen lätt kunde vinklas och 

riktas om utefter responsen, något dagboken var oförmögen till (Engström et. al., 2009, Storli et. 

al., 2009, Pattison et. al., 2019, Nielsen et. al., 2019, Engström et. al., 2018, & Egerod et. al., 

2011). 

Att pussla ihop sin egen berättelse 

Dagboken kunde inte kalla tillbaka minnen som inte existerade, däremot kunde den användas för 

att fylla i minnesluckor, rekonstruera deltagarnas minnen och tillföra till deras berättelse 

(Engström et. al., 2009, Egerod et. al., 2010, Pattison et. al., 2019, Storli et. al., 2009, Levine et. 

al., 2018, Strandberg et. al., 2018, Nielsen et. al., 2019, Engström et. al., 2008, Engström et. al., 

2018, Engström et. al., 2013, O’Gara et. al., 2016, & Egerod et. al., 2011). Suddiga intryck och 

sensationer kunde kopplas samman med händelser i dagboken, och den sågs som en god 

informationskälla. För vissa var dagboken de enda ”minnen” de hade kvar från tiden på 

intensivvårdsavdelningen (Egerod et. al., 2010, Storli et. al., 2009, Levine et. al., 2018, Nielsen 

et. al., 2019, Engström et. al., 2013, Pattison et. al., 2019, Egerod et. al., 2011, & O’Gara et. al., 

2016).  

 

Dagboken beskrevs som en inkomplett informationskälla då innehållet var begränsat till vad de 

som skrev valde att delge, samt den ibland korta vårdtiden på intensivvårdsavdelningen.  

Deltagarna upplevda att dagboken inte påbörjades förrän flera dagar in i vårdtiden samt att 

texterna var oregelbundet skrivna. Det som sammanfattades i efterhand ansågs heller inte vara 

lika värdefullt som det som skrevs i realtid (Pattison et. al., 2019, Egerod et. al., 2010, & Egerod 

et. al., 2011). Samtidigt önskade deltagarna att de haft tillgång till information om vad som hände 

innan de kom till sjukhuset och intensivvårdsavdelningen, då denna tid inte förklarades i 

dagboken (Egerod et. al., 2011).  

 

Beskrivningar om vad deltagaren sagt eller specifika beteenden kunde hjälpa deltagaren orientera 

sina minnen i dagboken och sågs som framförallt värdefulla (Storli et. al., 2009). Många 

deltagare uttryckte också en önskan om att deras beteende hade beskrivits i större utsträckning 



(Egerod et. al., 2010, & Levine et. al., 2018). Genom att i dagboken ställa retoriska frågor till 

deltagarna, så som ”du var lite upprörd idag, hur kommer det sig?”, kunde de i efterhand svara på 

dessa frågor genom att koppla ihop beskrivningen av deras beteenden med sina egna minnen och 

upplevelser. Detta gjorde det lättare att sätta sig in i sitt mentala tillstånd och uppskattades av 

deltagarna (Storli et. al., 2009, & Egerod et. al., 2011). 

 

Deltagarna önskade att dagboken bättre hade beskrivit overkliga minnen och mardrömmar då 

dagboken kunde användas för att bena ut vad som faktiskt hänt och inte (Egerod et. al., 2010, & 

Engström et. al., 2009, Egerod et. al., 2010, Nielsen et. al., 2019, Engström et. al., 2018, O’Gara 

et. al., 2016, & Egerod et. al., 2011). Deltagarna uttryckte en förmåga att pussla ihop sin 

berättelse, med hjälp av informationen i dagboken, vilket hjälpte dem att återfå en känsla av 

kontroll de tidigare saknat (O’Gara et. al., 2016). 

Vikten av kontinuitet 

Något som deltagarna fann frustrerande var när kontinuiteten brast och det fanns luckor i 

dagboken, då detta också innebar minnesluckor som ej kunde fyllas (Engström et. al., 2009, 

Egerod et. al., 2010, Levine et. al., 2018, & Strandberg et. al., 2018). Många upplevde t.ex. att 

läkarna inte varit närvarande, de hade inga minnen av läkare eller ronder, och dagboken innehöll 

inte heller några beskrivningar av detta, vilket störde deltagarna. Detta fick informationen att 

kännas slumpmässig, och deltagarna önskade att det skulle ha skrivits oftare i dagboken, samt att 

det funnits mer detaljerade beskrivningar om interventioner och händelser (Levine et. al., 2018, & 

Egerod et. al., 2010). Det tolkades också som om sjuksköterskan undvek att beskriva seriösa och 

livshotande händelser vilket frustrerade deltagarna ytterligare (Egerod et. al., 2010). 

 

Det ansågs viktigt för deltagarna att de relaterade till vårdtiden, något som försvårades av 

minnesluckor och fragmenterade minnen deltagarna ej kunde placera. Dagboken beskrevs som 

det viktigaste verktyget för att kunna relatera till sin egen berättelse, vilket var lättare när 

dagboken skrevs i realtid. Då det tillät deltagaren att äga sin historia och ta tillbaka kontrollen 

över vårdtiden (Egerod et. al., 2011, Pattison et. al., 2019, & Engström et. al., 2018). 

 

En viktig aspekt med dagboken var den kronologiska beskrivningen av vårdtiden, av vem som 

varit där och vad som hänt, vilket gav deltagarna ett tidsperspektiv och möjligheten att skapa en 

bild över en tid de varken hade kontroll eller minnen över (Pattison et. al., 2019, Engström et. al., 



2013, Engström et. al., 2009, Pattison et. al., 2019, O’Gara et. al., 2016, & Egerod et. al., 2011). 

Den kronologiska berättelsen satte händelser och upplevelser i ett sammanhang och tillät 

deltagarna att skapa en mental bild över vad som skett. Detta hjälptes också av detaljrika 

beskrivningar av omgivningen på intensivvårdsavdelningen, och bilder på patienten och 

utrustningen, något som deltagarna var överens om att de inte velat vara utan (Storli et. al., 2009, 

Nielsen et. al., 2019, Engström et. al., 2009, Engström et. al., 2018, & Egerod et. al., 2011). 

Skapa insikt för att gå vidare 

Många beskrev att dagboken gav insikt i hur sjuka de varit och vad deras kropp gått igenom. Att 

inte minnas detta själv upplevdes som obehagligt, men genom att orientera kroppsliga sensationer 

till händelser kunde dagboken ge insikt i varför återhämtningen tog så lång tid (Engström et. al., 

2009, Storli et. al., 2009, Levine et. al., 2018, Nielsen et. al., 2019, Strandberg et. al., 2018, 

Engström et. al., 2008, Engström et. al., 2018, O’Gara et. al., 2016, & Egerod et. al., 2011). 

Dagboken ansågs hjälpa deltagarna att förbereda sig inför en lång och svår återhämtning och 

kunde också visa på små förbättringar över tid, vilket ingav hopp i deltagarna (Egerod et. al., 

2011, Pattison et. al., 2019, Strandberg et. al., 2018, Engström et. al., 2013, & O’Gara et. al., 

2016). Dagboken upplevdes vara ett stöd för många deltagare, inte bara i början av 

återhämtningen, utan också flera år efter utskrivning och flera av deltagarna beskrev att de läste 

dagboken ett år efter intensivvårdstiden, för att jämföra och se hur långt de kommit i sin 

återhämtning. (Engström et. al., 2009, & O’Gara et. al., 2016). 

 

Återbesöken till intensivvårdsavdelningen värderades högt, då de ansågs ge en ökad förståelse för 

dagbokens innehåll. Det var värdefullt att kunna diskutera dagbokens innehåll med en 

sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen, och dagbokens värde ökade när deltagarna hörde 

någon annan läsa den högt (Engström et. al., 2009, Storli et. al., 2009, Engström et. al., 2018, 

Engström et. al., 2013, O’Gara et. al., 2016, & Egerod et. al., 2011).  

 

Dagboken ansågs främja den psykologiska återhämtningen och hjälpte deltagarna hantera de 

emotionella efterföljderna av vårdtiden (Engström et. al., 2009, Pattison et. al., 2019, O’Gara et. 

al., 2016). En deltagare trodde inte att dagboken skulle hjälpa hans psykiska välmående, men såg 

hur den kunde vara hjälpsam för de som saknade klara minnen över sin intensivvårdstid (Pattison 

et. al., 2019). En deltagare kände sig beroende av informationen i dagboken, till en så pass hög 

grad att dagboken hindrade henne från att gå vidare, medan andra deltagare tyckte att dagboken 



hjälpte dem bearbeta det som hänt. Tiden på intensivvårdsavdelningen upplevdes då som mer 

hanterbar och de kunde av den anledningen lättare gå vidare och lämna det bakom sig (Engström 

et. al., 2009, Levine et. al., 2018, & Engström et. al., 2013, Strandberg et. al., 2018, O’Gara et. 

al., 2016, & Egerod et. al., 2011). 

 

Även om dagboken ansågs vara en hjälp i den psykologiska återhämtningen var denna inte alltid 

tillräckligt, då många upplevde det psykologiska stödet från vården som bristande och var ofta 

tvungna att uppsöka hjälp på eget bevåg (Levine et. al., 2018, & O’Gara et. al., 2016). 

Tacksamhet till vården och närstående 

Deltagarna kände stor tacksamhet för dagboken, och beskrev det som förvånansvärt och över 

förväntan. Den sågs som en gåva, och en symbol över hur ”systemet” brydde sig om dem och 

deras återhämtning (Engström et. al., 2009, Storli et. al., 2009, Strandberg et. al., 2018, Nielsen 

et. al., 2019, & O’Gara et. al., 2016). Dagboken gav insikt i vårdpersonalens ansträngningar och 

hjälpte deltagarna förstå vem de skulle tacka, något som annars ansågs vara frustrerande. 

Sjuksköterskans beskrivningar i dagboken, visade att de såg deltagarna för personen och inte 

deras sjukdom (Strandberg et. al., 2018, Storli et. al., 2009, Levine et. al., 2018, & O’Gara et. al., 

2016). En deltagare tolkade dock dagboken som en intervention för sjuksköterskans förmån, för 

att hjälpa hen att hantera en svår arbetssituation, och valde därför att inte läsa dagboken (Egerod 

et. al., 2010). 

 

Dagboken var ett testamente över att närstående varit där då deltagaren inte mindes detta. 

Anteckningarna från närstående var mest värdefulla för vissa, då de skrev mer personligt och om 

vardagen. Deltagarna värderade att veta att livet gick vidare även när de var sjuk, samt att det 

fanns dokumenterat (Egerod et. al., 2010, Engström et. al., 2009, Storli et. al., 2009, Strandberg 

et. al., 2018, Engström et. al., 2018, & O’Gara et. al., 2016). Deltagarna uppskattade när 

närstående skrivit i dagboken och den emotionella investering detta innebar. Även om det som 

stod inte alltid överensstämde med patientens minne, sågs det som en sann version av vad som 

hänt. Dagboken gav insikt i närståendes situation och upplevelser, något som var påfrestande att 

läsa och ibland kunde inge skuldkänslor då det var deltagaren som var orsaken till närståendes 

oro och ångest (Pattison et. al., 2019, Levine et. al., 2018, Pattison et. al., 2019, Nielsen et. al., 

2019, Strandberg et. al., 2018, Engström et. al., 2008, Egerod et. al., 2010, & O’Gara et. al., 

2016). Många fann dock att läsa det närstående skrivit stärkte deras relation och var positiva till 



att närstående skulle få skriva i dagboken (Egerod et. al., 2010, Strandberg et. al., 2018, Storli et. 

al., 2009, & Nielsen et. al., 2019). Vissa av deltagarna värderade däremot sjuksköterskornas text i 

dagboken högst och många uppskattade att se vården från sjuksköterskans perspektiv (Egerod et. 

al., 2010, & Levine et. al., 2018) 

 

Dagboken användes som ett verktyg för att dela med sig och förklara sin upplevelse för 

närstående. Många deltagare valde att dela dagboken med närstående, även om vissa tyckte att 

det räckte att närstående läst dagboken på sjukhuset och fann det onödigt efter utskrivning 

(Engström et. al., 2013, Egerod et. al., 2010, Levine et. al., 2018, Strandberg et. al., 2018, 

Pattison et. al., 2019, Nielsen et. al., 2019, O’Gara et. al., 2016, & Egerod et. al., 2011). Var 

deltagarna valde att förvara sin dagbok kunde skvallra om hur de använde och värderade 

dagboken. Vissa förvarade den mer privat, så som i sovrummet eller kontoret, och andra 

presenterade den till omgivningen, genom att ha den i gemensamma utrymmen, så som 

vardagsrummet och köket. Några deltagare fann dagboken så värdefull att den fick följa med till 

Thailand på familjesemestern, eller förvarades i kassaskåpet så att den inte skulle försvinna 

(Engström et. al., 2009, Egerod et. al., 2010, Engström et. al., 2013, & Egerod et. al., 2011). 

DISKUSSION 
Detta arbete syftade undersöka patienters upplevelser av en dagbok skriven under deras vårdtid 

på intensivvårdsavdelning. Följande fem kategorier identifierades: Att läsa om sig själv i en 

kritisk situation, Att pussla ihop sin egen berättelse, Vikten av kontinuitet, Skapa insikt för att gå 

vidare, och Tacksamhet till vården och närstående.  

 

Dagboken hjälpte den psykiska återhämtningen då den agerade som ett kronologiskt register över 

vårdtiden, och gav deltagarna ett tidsperspektiv. Genom detta, kunde minnesluckor fyllas, 

verkliga minnen urskiljas från overkliga, och intryck och sensationer kunde kopplas till händelser 

och medicinska interventioner. Att läsa dagboken var påfrestande, och vissa undvek den, men de 

som läste dagboken läste den ofta många gånger om. Den gav en insikt i hur sjuk de varit, vilket 

gav perspektiv för återhämtningen, och visade på små förbättringar över tiden. Dagboken 

användes som ett redskap att förklara en komplicerad situation, och stärkte relationen till 

närstående och vårdpersonal, då den gav insikt i deras upplevelser och perspektiv. Det var stor 

variation i när deltagarna kände sig redo att läsa dagboken, och det är viktigt att tiden för 



överlämning anpassas till individen, samt att en sjuksköterska går igenom innehållet med 

patienten, för att säkerställa förståelse av materialet. 

Resultatdiskussion 

Att läsa om sig själv i en kritisk situation 

Deltagarna betonade vikten av att vara förberedd innan de läse dagboken för första gången, då det 

kunde kännas som att bli tillbakaskickad till en svår tid. De allra flesta valde att läsa dagboken, 

även om det varierade när de kände sig redo. Resultatet tyder på att de första läsningarna är de 

mest påfrestande, oavsett hur långt in i återhämtningen de sker, och deltagarna var tvungna att 

använda sig av olika metoder för att ta sig igenom innehållet, så som att börja läsa från slutet eller 

att läsa i sektioner. Dessa läsningar kan därför förväntas vara de mest tidskrävande för patienten. 

 

En mindre andel valde att inte läsa dagboken, något som även stämmer överens med en studie av 

Corrigan et. al. (2007). Resultatet tyder på att en större andel av de som undersöks tidigt i 

återhämtningen valde att inte läsa dagboken, och de som läst den gjort det färre gånger. De som 

gavs mer tid valde i större utsträckning att läsa dagboken, och i många fall flertalet gånger, då de 

menade att upprepad läsning var viktigt för att tillgodogöra sig materialet. Den stora variationen i 

när deltagarna var redo att läsa dagboken, visar på vikten av att patienter återges kontroll och 

bestämmande över när och hur överlämnandet görs. Resultatet tyder på att andelen som väljer att 

läsa dagboken ökar desto längre in i sin återhämtning de befinner sig, men det kan även 

spekuleras att undvikandet av dagboken beror på något annat. Dagboken har visat signifikant 

effekt på PTSD-relaterade symptom (Garrouste-Orgeas et. al., 2012), och frågan är om vissa 

deltagares ovilja att läsa dagboken beror på bristande känslomässig beredskap eller ett 

undvikande beteende till följd av PTSD. Å andra sidan visade resultatet på att dagboken kunde 

agera som en katalysator för konversation kring vårdtiden, även för de som valde att inte läsa 

dagboken. Ett undvikande beteende verkar i dessa fall inte vara problemet, utan istället det 

faktum att informationen i dagboken inte kan anpassas efter deltagarens emotionella resurser och 

beredskap. 

 

Många av de som valde att inte läsa dagboken ansåg den ändå vara av stor vikt, och använde sig 

av de inkluderade bilderna i frånvaro av texten. Det är sedan tidigare känt att sjuksköterskor har 

en oro över hur bilder mottas av närstående och patienter (Johansson et. al., 2019), vilket det ej 

verkar finnas belägg för, då deltagarna i detta arbete endast såg bilderna som något positivt, och 



uttryckte önskemål om att fler bilder skulle inkluderas i dagboken. Även om ingen av deltagarna 

fann bilderna förolämpande eller skrämmande, uttryckte en deltagare tacksamhet över att inga 

”hemska” eller blodiga bilder inkluderats. Detta visar på att det förfarande sjuksköterskor 

använder idag, gällande fotografering till dagboken, fungerar bra och de bilder som inkluderas 

ligger på en lämplig nivå. Förbättringsområdet är i detta fall alltså inte kvaliteten utan frekvensen, 

och sjuksköterskan bör jobba för att öka mängden bilder i dagboken. Framförallt bör bilder tas 

vid vändpunkter i patienters vårdtid, för att komplettera den skrivna texten med ett visuellt 

register över de framsteg som tas (Ewens et. al., 2015). 

 

Det fanns flera områden i dagbokens upplägg deltagarna var oense om. Även om den stora 

majoriteten föredrog ett personligt tillvägagångssätt, med mycket information och att 

anteckningarna var skrivna för hand och på ett sätt som var enkelt att förstå, så fanns det enstaka 

deltagare som tyckte motsatsen. Dagboken gav deltagarna en möjlighet att gå tillbaka till 

innehållet flera gånger, när det passade dem, vilket gav en ökad förståelse för informationen, och 

hjälpte dem känna sig mer involverade i sin egen vård. Delaktighet är ett grundläggande behov 

enligt FOC (Kitson, 2018), något som på grund av patientens tillstånd ofta är svårt att tillgodose 

under intensivvårdstiden och sjuksköterskan bör därför se dagboksskrivandet som en 

omvårdnadsåtgärd som främjar detta behov. Informationsutbytet mellan patient och vårdgivare 

har visats vara en essentiell roll i patientens delaktighet, mer så än själva beslutstagandet, och har 

visat ha goda effekter på hälsan (Kiessling et. al., 2004). Även om dagboken inte kan kompensera 

för patientens deltagande i diskussionen, för den en ensidig men kontinuerlig dialog till patienten 

som kan tänkas ta till sig informationen retroaktivt och på så sätt känna sig delaktig i vården. 

Att pussla ihop sin egen berättelse 

Dagbokens främsta egenskap verkade vara dess förmåga att hjälpa deltagarna skapa en tidslinje 

över vårdtiden. Även om den inte kunde kalla tillbaka minnen som inte existerade, hjälpte den 

deltagarna att urskilja verklighet från mardrömmar och overkliga minnen, samt gav deltagarna en 

möjlighet att koppla ihop fragmenterade minnen, intryck och kroppsliga sensationer till 

medicinska interventioner och händelser som fanns beskrivna i dagboken. Liknande fynd har 

gjorts av Egerod et. al. (2009) som menade att dessa detaljerade beskrivningar också kunde ge 

patienter retrospektiv insikt i de kroppsliga spår som kvarstod efter utskrivning.  

 



Dagboken beskrevs som en inkomplett informationskälla, då sjuksköterskorna upplevdes undvika 

att skriva om svåra och livshotande situationer, vilket frustrerade deltagarna. Perier et. al (2013) 

undersökte sjuksköterskors upplevelser av att skriva dagbok, och många sjuksköterskor beskrev 

en ovilja att skriva om svåra händelser, då de hade en känsla av att ha svikit patienten, och en oro 

för hur dåliga nyheter skulle påverka närstående. Denna tveksamhet delades även av närstående 

(Johansson et. al., 2018), vilket troligen resulterar i att det skrivs markant mycket mindre under 

dessa perioder av vårdtiden. Ytterligare begränsningar på informationen i dagboken berodde på få 

och sporadiska anteckningar, samt att dagboken ibland inte startades förrän efter flera dagar in i 

vårdtiden, vilket innebar en oförmåga att fylla i minnesluckor och skapade frustration hos 

deltagarna. Att starta dagboken innebar en rad praktiska och etiska dilemman för sjuksköterskan 

vilket kunde inge känslor av skuld, rädsla och skam (Johanssons et. al., 2019). 

 

Deltagarna uttryckte en önskan om mer detaljerad information, även i de fall där den kunde 

uppfattas som känslig, då en större möjlighet att pussla ihop sin berättelse innebar en ökad känsla 

av kontroll. Behovet av information är grundläggande för alla patienter enligt Kitson (2018), 

vilket betonar vikten av dagbokens användning, då den ses som en värdefull källa av information. 

Patienter är enligt Patientlagen (PL, SFS 2014:821) berättigade att få information gällande bl.a. 

sitt hälsotillstånd, förväntat vård- och behandlingsförlopp, och eftervård. När patienten blir 

kritiskt sjuk och vårdas sederade är detta omöjligt, och all information måste istället ges 

retroaktivt. Mottagligheten för denna information försvåras också markant då denna population 

ofta kämpar med störd sömn, fatigue, koncentrationssvårigheter och försämrat närtidsminne efter 

utskrivning (Cheng, 1996, Granja et. al., 2005, & Corrigan et. al., 2007). Dagboken är skriven på 

ett individanpassat sätt, utan medicins jargong, vilket gör att patienter kan tänkas ta till sig 

informationen lättare, jämfört med ett muntligt samtal på avdelningen. Genom att arbeta utifrån 

FOC betonas vikten av att skriva detaljerat över vad som händer patienten, och sjuksköterskan 

motiveras bortse från sig själv och fokusera på patientens behov av information, genom att skriva 

om situationer och händelser som anses vara svåra eller känsliga.  

Vikten av kontinuitet  

Deltagarna såg det kronologiska upplägget som en av dagbokens viktigaste aspekter, då det gav 

sammanhang till händelser och upplevelser, samt skapade ett tidsperspektiv över vårdtiden. 

Garrouste-Orgeas et. al. (2012) menar dock att även kontinuiteten är väsentlig när det kommer till 

att skapa ett tidsperspektiv. Bristande kontinuitet i dagbokens anteckningar innebar stor 



frustration, och informationen kunde ibland kännas slumpmässig. Detta diskuterade framförallt i 

de fall där deltagarnas dagböcker innehöll få och sporadiska anteckningar, då det lämnade 

flertalet frågor obesvarade. Resultatet visade på en generellt positiv inställning till dagboken, 

enda undantaget var en deltagare vars dagbok hade lämnats nästan helt tom. I detta fall såg 

deltagaren dagboken som en intervention för sjuksköterskornas fördel istället för sin egen.  

 

I en studie av Johansson et. al. (2019) menar sjuksköterskorna på att starta dagboken innebär ett 

löfte till patienten, om att fortsätta skriva även om det blir utmanande och igenom långa perioder 

utan hopp om förbättring. Det kan tänkas vara så att bristande och glesa anteckningar i dagboken 

ses som ett brutet löfte för patienten, och att detta delvis ligger till grund för frustrationen som 

uppstår. FOC (Kitson, 2018) betonar patientens behov av att sjuksköterskan är otvivelaktig och 

konsekvent. När kontinuiteten och löftet om att skriva i dagboken brister kan detta tänkas skapa 

tvivel hos patienten och påverka relationen till vården. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskorna ser dagboken för det ansvar den innebär, och genom att jobba utifrån FOC 

påminner sig själva om vikten av att vara konsekvent i skrivandet. 

Skapa insikt för att gå vidare 

Många deltagarna hade orealistiska förväntningar på sin återhämtning, vilket skapade frustration 

och isolering. Jones et. al. (1998) menar att detta beror på en brist av insikt i hur sjuka de varit, 

något som dagboken kunde hjälpa. Deltagarna ansåg att dagboken gav en ökad förståelse och 

förberedelse inför en lång återhämtning, samt visade på små förbättringar över tid, vilket ingav 

hopp i deltagarna. Hoppfullhet är ett grundläggande behov enligt FOC (Kitson, 2018), då hopp 

har visats påverka patienters självbild, deras syn på sitt sjukdomstillstånd och sina framtida 

möjligheter, vilket i sin tur minskar den psykologiska stressen (Rustøen t. al., 2010). Rustøen 

et.al. (2010) fann vidare att de med lägre nivåer av hopp hade en oförmåga att anpassa sig efter 

sitt försämrade hälsotillstånd och rapporterade högre nivåer av psykologisk stress. Sjuksköterskan 

borde därför anstränga sig för att skriva på ett öppet och ärligt sätt, för att säkerställa en så 

uppriktig beskrivning av patientens tillstånd som möjligt, och ge patienten möjlighet att skapa 

insikt och känna sig hoppfull inför den fortsatta återhämtningen. 

 

Det kan spekuleras att dagbokens förmåga att ge ökad insikt i patienters sjukdomstillstånd och 

den hoppfullhet detta medför, är en viktig aspekt i patienters psykologiska återhämtning. 

Närstående rapporterade i en studie av Garrouste-Orgeas et. al., (2014) att hoppfulla anteckningar 



i dagboken från vårdpersonal, även ingav hopp i närstående om att patienten kunde förbättras. 

Det kan tänkas vara så att dessa hoppfulla anteckningar även retroaktivt inger hopp i patienten. 

Genom att arbeta utifrån FOC, kan vikten av hoppfullhet betonas och sjuksköterskan kan anpassa 

sitt arbete, genom att skriva på ett sätt som inger hopp i patienter när de senare läser dagboken. 

Detta kan i sin tur tänkas minska deras psykologiska stress och vara grunden till varför deltagarna 

ansåg dagboken hjälpa den psykologiska återhämtningen.  

 

Dagboken gjorde tiden på intensivvårdsavdelningen mer hanterbar och deltagarna kunde lättare 

gå vidare och lämna det bakom sig. Behovet av denna bearbetning är grundläggande enligt FOC 

(Kitson, 2018), och att finna sätt att hantera sin sjukdom och vårdtid har visats minska risken för 

psykologisk morbiditet hos intensivvårdspatienter (Shaffer et. al., 2017). Även om dagboken 

hjälpte den psykologiska återhämtningen var det ofta inte tillräckligt, och vissa deltagare fann det 

psykologiska stödet från vården otillräckligt. Detta uttrycktes framförallt av deltagare som 

undersöktes längre in i sin återhämtning. Distansen till vårdtiden, samt det faktum att de kommit 

längre i sin återhämtning kan vara det som krävdes för att identifiera detta bristande stöd. Det kan 

också bero på att dessa deltagare kanske inte erbjudits något ytterligare stöd utöver dagboken, så 

som återbesök till avdelningen, något som många av deltagarna i de skandinaviska studierna fått. 

Deltagarna uppskattade återbesöken till intensivvårdsavdelningen, i de fall där det erbjöds, då det 

gav ökad insikt i dagbokens innehåll och en möjlighet till reflektion med sjuksköterska. Däremot 

är den vetenskapliga evidensen bakom dessa besök ännu oklar (Lasiter et. al., 2017). Om det 

bristande psykologiska stödet beror på de varierande undersökningstiderna av deltagarna, eller 

det faktum att de erbjudits olika typer av stöd utöver dagboken är svårt att säga och det finns 

utrymme för ytterligare forskning inom detta område. 

Tacksamhet till vården och närstående 

Deltagarna kände stor tacksamhet för dagboken, som gav dem en ökad insikt i upplevelserna av 

närstående och vårdpersonal. Dagboken förmänskligade sjuksköterskorna och speglade den 

empati och omtanke de kände inför personen bakom sjukdomen. Sjuksköterskorna i en studie av 

Johansson et. al. (2019) delade denna upplevelse, och menade att skriva i dagboken ökade 

empatin för patienten och närstående, samt fick relationen att upplevas som mer jämställd. Att 

sjuksköterskan visar omtanke och empati gentemot patienten, är två viktiga aspekter i den 

relationella delen av FOC (Kitson, 2018). Då detta ofta inte är något som patienter kan plocka 

upp under själva vårdtiden, kan det antas vara av stor vikt att i efterhand kunna identifiera detta, 



och att de som arbetat runt patienten gjort det med omtanke, i en situation som patienten varken 

har minnen eller kontroll över. 

 

Dagboken var ett testamente över vilka som varit där, och stod som bevis för vårdpersonal och 

närståendes konstanta närvaro vid patienten sida. Att läsa det närstående hade skrivit kunde vara 

påfrestande, och en del uttryckte känslor av skuld, då de var orsaken till närståendes stress. 

Många uttryckte dock att dagboken stärkte relationen till närstående, en åsikt som delades av 

närstående i en studie av Johansson et. al. (2015). Närstående menade att skriva i dagboken 

hjälpte dem behålla en relation till patienten, när de inte längre kunde kommunicera med 

varandra, och dagboken hjälpte närstående att återberätta händelser för patienten efter 

utskrivning.  

 

Dagboken var ett sätt för deltagarna att dela och förklara sin upplevelse med närstående, även om 

det varierade hur villiga de var att dela med sig av dagboken. Dagboken kan tänkas bli något 

väldigt personligt för många patienter, och deras villighet att dela med sig av innehållet kan ses 

som en villighet att dela med sig av en personlig upplevelse.  

Resultatets betydelse ur ett etiskt, samhälls-, vård- och individperspektiv 

Sjuksköterskan har ett ansvar att tillsammans med samhället initiera insatser som främjar hälsa 

och sociala behov hos allmänheten men framförallt också hos sårbara grupper (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Tidigare forskning visar på att personer som vårdats på 

intensivvårdsavdelning är en sårbar population med hög risk för psykologisk morbiditet, vilket 

tyder på att denna grupp behöver ytterligare psykologiskt stöd i sin återhämtning. Dagboken 

upplevdes främja den psykologiska återhämtningen och ge förståelse för den långsamma fysiska 

återhämtningen hos denna sköra population. Genom att främja den psykologiska återhämtningen 

och minska psykologiska besvär hos denna population kan detta leda till att en större andel kan 

återgå till det vardagliga livet och arbetet, vilket skulle ha betydelse ur ett samhällsperspektiv. 

Detta har också betydelse ur ett vårdperspektiv, då det kan tänkas minska de resurser dessa 

patienter kräver från vården i framtiden. Den största betydelsen är dock för individen, då 

dagbokens innehåll främjar patienters psykiska välmående och hjälper dem att bearbeta sin 

vårdtid och gå vidare. 

 



Det är viktigt att sjuksköterskan förfar med gott omdöme när det kommer till hantering av dessa 

personliga uppgifter (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Det sammantagna resultatet påvisar 

att många av de etiska dilemman sjuksköterskor har inför att ta bilder och skriva i dagböcker är 

onödiga, då det verkar som om patienter föredrar mer detaljerad information även om den kan ses 

som känslig. Sjuksköterskan har en skyldighet att se till att patienter ges tillräcklig och lämplig 

information (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017), deltagarna uttryckte en vilja att läsa om sitt 

beteende och de livshotande situationer de genomgår, då all information är användbar i 

rekonstruktionen av vårdtiden. Även om de uppskattade frånvaron av grafiska bilder, så hade de 

önskemål om fler bilder på sig själva och sin omgivning. Detta bör stå som uppmuntran för 

sjuksköterskor i framtiden om de känner sig tveksamma inför fotografering. Deltagarna var 

positivt inställda till dagboken, och även många av de som valde att inte läsa dagboken var för 

dess användning. Vikten av individualisering ska dock betonas, och sjuksköterskan ska se till att 

dagboken anpassas på ett sätt som respekterar enskilda värderingar, trosuppfattning och 

sedvänjor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Kontrollen över hur och när patienten får sin 

dagbok bör ligga hos patienten och det är viktigt att inte övertala patienter att läsa dagboken 

innan de känner sig redo, då detta kan göra det svårare att relatera till innehållet och försvårar den 

psykologiska återhämtningen. 

Klinisk implikation 

Dagboken är en intervention som använts i Skandinavien i många år, och det är viktigt att de 

sjuksköterskor som skriver i dagboken förstår dess vikt och funktion för patientens återhämtning. 

Genom att informera sig om patienters upplevelser av dagboken kan innehållet i framtiden 

anpassas, så att patienters behov möts i så stor utsträckning som möjligt. Detta arbete betonar 

vikten av att sjuksköterskan är konsekvent och detaljerad i sitt skrivande, för att ge patienten 

goda möjligheter att retroaktivt pussla ihop sin egen berättelse, få insikt i sin egen sjukdom och 

återhämtning, samt visa på det kontinuerliga stödet från vårdpersonal och närstående.  

 

Ventilatorer och sedering inom intensivvården gör det ofta omöjligt att uppfylla patientens 

relationella och psykosociala behov. Genom att utgå ifrån FOC i det dagliga arbetet  

betonas vikten av dagboken, och sjuksköterskan motiveras utgå ifrån patientens grundläggande 

behov när de skriver. Genom att ha dessa behov i bakhuvudet, kan sjuksköterskan 

förhoppningsvis lättare bortse från sina egna känslor och farhågor, och anpassa texten istället 

utifrån patientens behov och önskemål.  



 

Detta arbete har sammanställt den forskning som finns i dagsläget, och kommer förhoppningsvis 

att användas av vårdpersonal i framtiden, för att anpassa hur de använder och ser på dagboken 

och dess funktion i den psykologiska återhämtningen.  

 

Metoddiskussion 

Då syftet med detta arbete vara att skapa en bild över den forskning som finns idag valdes en 

beskrivande litteraturöversikt (Henricsson, 2018). För att säkerställa att vedertaget vetenskapligt 

sökord användes och för att minimera risken att missa relevanta artiklar kontrollerades samtliga 

sökord mot MeSH-databasen. Sökorden som valdes vad: intensive care, critical care, och diary. 

Ytterligare ord och fraser som ansågs vara relevanta för syftet användes i flertalet sökningar. 

Fördelen med detta är att aktivt försökt bredda räckvidden för sökningarna, men då inga nya 

artiklar genererades ansågs sökorden vara tillräckliga. Sökningar gjordes både i fritext och i 

avancerad sökning för att säkerställa att all relevant forskning genererades, även artiklar som inte 

var indexerade under sökord. Termerna ”AND” och ”OR” användes för att specificera 

sökningarna mot syftet.  

 

Sökningarna utfördes i CINHL och PudMed då dessa ansågs vara de mest omfattande och 

ledande databaserna inom vårdvetenskapen. Kontrollsökningar har också gjorts i andra databaser, 

men inga nya relevanta artiklar genererades, vilket stärker validiteten av detta arbete. Flera av 

artiklarna genererades i flera sökningar, över flera databaser, vilket tyder på en hög sensitivitet 

och trovärdighet. Fem artiklar hittades via sekundärsökning av artiklarnas referenslistor. Då dessa 

artiklar inte genererats av sökningarna i CINAHL och PubMed innebär det en risk att fler 

relevanta artiklar hade genererats om författaren valt andra sökord.  

 

Inklusions- och exklusionskriterierna har använts för att filtrera sökningarna och valdes utifrån 

syftet för arbetet. Artiklar av kvalitativ eller mixad metod var relevanta, då denna metod ämnar 

undersöka erfarenheter av specifika fenomen (Henricsson, 2018). Majoriteten av artiklarna hade 

samma studiedesign, vilket stärker detta arbetes validitet. I de fall där artikeln var av mixad 

metod inkluderades endast den kvalitativa datan, för att säkerställa att resultatet baserats på en 

kvalitativ grund som stämmer överens med syftet. En nackdel med att förlita sig på kvalitativa 

artiklar är att dessa undersöker mindre populationer i jämförelse med kvantitativa artiklar, och 



därför kan tänkas missa viktiga åsikter och upplevelser från individer som inte inkluderats i 

studien och ge eventuellt missvisande resultat sett till den totala populationen. Samtliga artiklar 

var av hög vetenskaplighet, vilket också stärker vetenskapligheten i detta arbetes resultat. Peer-

review var ett av inklusionskriterierna vilket också säkerställer en så hög validitet av resultatet 

som möjligt. Nackdelen med detta är däremot att viss relevant forskning kan ha exkluderats. 

 

Artiklarna skulle vara publicerade efter år 2000. En bred gräns valdes då patienters upplevelser 

inte blir mindre aktuella med tiden, samt att inga stora variationer i premissen för dagboken skett 

över denna tid. En nackdel med detta är att intensivvårdens utveckling kan ha påverkat eller 

förändrat vissa upplevelser de senaste 20 åren, men fördelen med detta är däremot att en bred 

gräns innebär att resultatet täcker mer forskning som är relevant för syftet. Kraven på språk och 

tillgänglighet sattes av praktiska skäl, så att arbetet skulle vara genomförbart. Nackdelen med 

detta är att forskning som är relevant för syftet men inte uppfyllt dessa praktiska krav, kan ha 

exkluderats. Artiklarna skulle ha ett etiskt godkännande, för att försäkra om att alla data 

genererats på ett etiskt försvarbart sätt. Inga relevanta artiklar saknade detta och detta har därför 

inte påverkat resultatet negativt. Endast den vuxna populationen valde att studeras, då barns 

upplevelser kan tänka sig vara väldigt annorlunda, och detta istället bör undersökas separat från 

vuxnas. Nackdelen med detta är att detta arbete inte kommer kunna appliceras på en pediatrisk 

population. Artiklar som undersökte närståendes och vårdpersonals upplevelser exkluderades 

också, för att detta inte följde arbetets syfte, men dessa upplevelser har valts att reflekteras i 

diskussionen, där de kunnat ge insikt och sammanhang till patienters upplevelser. Artiklar som i 

artikelgranskningen visade sig vara av låg kvalitet exkluderades också, för att säkerställa en hög 

vetenskaplighet i resultatet. 

 

Författaren har utifrån Evans (2002) analyserat materialet, identifierat likheter och skillnader, och 

på ett öppet och ärligt sätt redovisat samtliga upplevelser, som ansetts vara relevanta för detta 

arbetes syfte. Ingen data har medvetet undanhållits, och författaren har försökt ge en så öppen och 

transparent beskrivning av samtliga steg som möjligt, för att säkerställa resultatets pålitlighet.  

Styrkor och begränsningar 

Författaren har ensamt utfört detta arbete, vilket inneburit en oförmåga att diskutera och jämföra 

resultatet och de teman som identifierats utifrån studierna, men det har också inneburit att 



författaren arbetat med extra noggrannhet och gått igenom allt material flera gånger om, för att 

säkerställa att samma slutsats nåtts var gång.  

 

Författaren av detta arbete har begränsad erfarenhet gällande artikelsökning och -granskning 

vilket kan ha påverkat urvalet av artiklar. En vedertagen granskningsmall använts för att 

minimera risken för felaktig vetenskaplig gradering, denna mall har däremot inga fasta gränser 

över huruvida en artikel är av hög eller låg kvalitet, utan lämnar detta till granskaren att avgöra. 

Felaktiga bedömningar kan därför eventuellt ha uppstått och påverkat resultatet. 

 

Tre av artiklarna som inkluderades hade inte huvudfokus på dagböcker, vilket innebär en risk att 

upplevelser som varit aktuella för detta arbete exkluderats, då det ej svarat på respektive studies 

syfte. Majoriteten av artiklarna är utförda i Skandinavien, och samtliga är utförda i västerländska 

länder. Detta beror troligtvis på att dagboken varit en vedertagen intervention i Skandinavien i 

många år, men det innebär också att resultatet från detta arbete inte visar på eventuella kulturella 

skillnader som kan tänkas påverka upplevelsen av denna intervention. 

 

Författaren fann att detta område var relativt outforskat, och ingen litteraturöversikt kunde hittas, 

vilket betonar behovet av en samanställning av den forskning som finns. Däremot innebar det 

också att endast tolv artiklar kunde inkluderas i arbetet, dessa studier var dock alla av hög 

kvalitet, och många av de beskrivna upplevelserna upprepades i majoriteten av artiklarna. Detta 

visar på en hög vetenskaplighet i resultatet, samt visar på att datamättnad uppnåtts. Även om 

resultatet ej är generaliserbart, kan det tänkas vara överförbart till liknande situationer. 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns alltid risker med att översätta upplevelser, då inte bara ontologiska tolkningar utan 

också språkliga nyanser kan påverka resultatet. Författaren har igenom hela arbetets gång tagit 

aktiva steg för att säkerställa att tolkning och översättning överensstämmer med samtliga artiklars 

resultat, och förlitat sig på definitioner istället för raka översättningar. Beskrivande terminologi 

har noggrant granskats, och i stor utsträckning undvikits, för att undvika medföljande 

värderingar. Detta är en fördel då det minimerat risken att påverka läsarens syn på dessa grupper. 

 

Då författaren har väldigt begränsad erfarenhet av denna patientgrupp, samt av att skriva i 

dagboken har hon också relativt liten förförståelse. Denna har hanterats genom att strikt förlita sig 



på de uttryckta upplevelserna i respektive artikel till resultatet, samt varit tydlig med vilka delar 

som är egna reflektioner i diskussionen.  

 

Kravet på etiskt godkännande var viktigt, dels för att minimera risken att författarna kunnat 

påverka deltagarna och på så sätt resultatet, men också för att dagbokens påverkan på patienter är 

relativt outforskat. Bristande forskning innebär en ökad risk för negativ påverkan hos patienter, 

och det etiska tänket blir därför framförallt viktigt.  

 

Slutsats 

Deltagarna ville att dagboken skulle innehålla mycket detaljerad information, för att få insikt i 

vad de gått igenom och kunna återskapa sin egen berättelse. Att läsa med någon annan ökade 

dagbokens värde och gav möjlighet för konversation och reflektion över vårdtiden. Dagboken 

upplevdes också hjälpa den psykologiska återhämtningen då den hjälpte deltagarna att bearbeta 

vårdtiden och gå vidare. 
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