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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: 

Till intensivvårdsavdelningar (IVA) kommer patienter med livshotande tillstånd som leder till 

svikt av vitala organ. Målet med vården är att övervaka, behandla och ge omvårdnad till 

patienterna. Behandlingar och åtgärder som utförs på IVA kan påverka patienten båda under 

tiden på IVA samt efter utskrivningen till andra avdelningar och sedan i hemmet. Patienter 

kan påverkas både fysisk och psykiskt efter vården på IVA. Posttraumatisk stressyndrom 

(PTSD) kan vara en av konsekvenserna efter vården på IVA. 

Syfte: 

Att belysa de psykiska besvär patienter kan uppleva efter att ha vårdats på IVA samt belysa 

riskfaktorer som kan leda till utveckling av PTSD efter vistelsen på IVA. 

Metod: 

Metoden var en litteraturöversikt där artikelsökning gjordes i Pub Med, PSYCINFO, Cinahl 

samt Scopus. Sökningen resulterade i val av 20 artiklar som granskades och utvärderades 

innan sammanställning av resultatet skedde. 

Resultat: 

Utifrån de artiklar som har inkluderats i resultatet framgår att patienter som har vårdats på 

IVA utvecklar olika grader av psykiska besvär som kan yttra sig i form av ångest, depression, 

mardrömmar samt sömnrubbningar. De psykiska besvären kan fortlöpa under flera år i 

varierande grad efter vården på IVA. Resultatet visar att det finns flera riskfaktorer som leder 

till utvecklingen av PTSD efter vården på IVA. Bestående fysiska besvär efter IVA-vård, kön, 

läkemedel som används under vården på IVA, ventilatorbehandling, patientens psykologiska 

bakgrund, ålder, minnen från IVA samt tiden på IVA hör till de riskfaktorer som kan leda till 

PTSD.  

Slutsats: 

Det är viktigt att öka medvetenheten hos sjuksköterskor som möter patienter som har vårdats 

på IVA för de psykiska konsekvenserna samt riskerna att utveckla PTSD som vården på IVA 

kan leda till. Det är viktigt med uppföljning av patienter som har vårdats på IVA. 

Nyckelord:  

Posttraumatisk stress symptom, intensivvård, psykiska besvär, patient. 
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Abstract 
 

Background: 

Patients come to the intensive care unit (ICU) with different life threating situations that can 

lead to failure of vital organs. The care aims at observing, treating and giving care to those 

patients. Treatments and interventions that are given on ICU can affect patients both under 

their time on the ward and even after their discharge back to other wards and eventually 

home. The patients can be affected both physically and mentally after their stay on ICU. 

Posttraumatic stress disorder (PTSD) can be a consequence of treatment on ICU. 

Aims: 

The purpose of this study was to elucidate those mental problems a patient can get after being 

treated on an ICU and also to elucidate the risk factors that can lead to the development of 

PTSD after being treated on an ICU. 

Method: 

The method was a literature study where searches were made in PubMed, PSYCINFO, Cinahl 

and Scopus. The search resulted in a sample of 20 articles that were examined and evaluated 

before compiled into a result. 

Results: 

From the articles that were included in the result it was shown that patients that were treated 

on ICU developed mental suffering to different degrees which showed itself in the form of 

anxiety, depression, nightmares and insomnia. The mental problems can trouble the patients 

over many years at different levels after their time on ICU. The result showed that there are 

many risk factors that can lead to the development of PTSD after being treated on ICU.  

Physical problems post ICU, gender, meditation on ICU, respirator treatment, the patient´s 

psychological background and memory of time on ICU are those risk factors that can lead to 

the development of PTSD. 

Conclusions: 

It is important to increase awareness among nurses that meet patients that have been treated in 

ICU to the mental consequences and also to the risk of developing PTSD that time on the ICU 

can lead to. It is also important to follow up patients that have been treated in ICU after their 

discharge home.  
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BAKGRUND 

 
Till intensivvården kommer patienter med svåra och inte sällan livshotande sjukdomstillstånd 

samt skador, som medför svikt i vitala organ. På intensivvårdsavdelning sker övervakning och 

omvårdnad av de svårt sjuka eller skadade patienterna (Pattison, 2005). 

 

Målet med intensivvård är att stödja sviktande vitala organ som exempelvis hjärta och hjärna 

samt övriga vitala funktioner hos patienterna. Målet är att öka förutsättningarna för 

patientenen att återfå hälsan. Många patienter är då beroende av högteknologisk utrustning för 

att överleva (Schandl, 2013).  

 

Tiden som patienten tillbringar på intensivvårdsavdelningen (IVA) kan upplevas som mycket 

påfrestande. Behandlingar och åtgärder som utförs på IVA kan ske på bekostnad av patientens 

fysiska och psykiska välbefinnande. Detta påverkar patienten både under vistelsen på IVA 

samt vid utskrivningen till andra vårdavdelningar (Pattison, 2005). 

 

I slutet av 80-talet började läkarna på intensivvårdsavdelningar bli medvetna om vikten av att 

utvärdera lyckad intensivvård, inte bara genom patientens överlevnad utan även genom att ta 

hänsyn till andra värden såsom livskvalitet och patientens funktionella kapacitet (Lundin, 

2012; Pattison, 2005). 

 

Enligt Almerud och medarbetare hotas livet och människans existens vid kritisk sjukdom. 

Hotet överskuggar allt. Många patienter undrar om de kan komma hem igen. Vid den kritiska 

fasen av behandlingen kämpar patienten för sitt liv men inte för sin egen sak, de känner sig 

svaga och saknar kontroll. När patienterna blir medvetna om att de befinner sig på IVA 

känner de sig vilsna och vet inte hur de ska agera eller reagera (Almerud, Alapck, Fridlund & 

Ekebergh, 2007). 

 

Miljön på IVA 

 

Vid vistelsen på IVA är patienten kopplad till olika maskiner. Saker som tidigare utfördes 

reflexmässigt exempelvis som att gå på toaletten, raka sig eller prata är omöjliga nu. I den 

akuta fasen litar patienten helt på teknologin och eftersom de har svårt att se apparaterna 
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liggandes i sängen kan de uppleva skuldkänslor när de utlöser larm och därefter bli rädda att 

röra sig. Trots att patienterna är konstant monitorerade och övervakade de känner sig osynliga 

eftersom de smälter ihop med teknologin och omvandlas till objekt som ska läsas av och 

regleras. Patienterna upplever att de reduceras till organ, status, objekt eller diagnoser 

(Almerud et al., 2007; Granberg, Bergbom Engberg & Lundberg, 1998). 

 

IVA-patienten 

 

Fysiska konsekvenser efter vården på IVA 

 

Patienter som överlever intensivvård efter allvarlig sjukdom eller skada har visat nedsatt 

fysisk förmåga, bland annat i form av oförmåga att klara sin aktivitet i dagliga livet (ADL). 

Detta på grund av förvärvad muskel atrofi, kontrakturer i leder samt neuropatier, det vill säga 

neurologiska förändringar, som kan vara upp till 5 år efter att patienten har legat på IVA. Till 

de fysiska besvären efter utskrivning hör minskad lungkapacitet, viktnedgång samt 

orkeslöshet (Granja, Dias & Costa- Pereira, 2012; Sanjay, Tyler & Dale, 2011).   

 

Sömn 

 

En studie av Almerud och medarbetare (2007) hade som syfte att intervjua patienter för att 

därigenom utveckla och öka kunskapen om hur det är att vara patient på IVA, visade sig att 

upplevelsen av sömnbrist är ett stort problem för de flesta patienter som ligger på IVA. 

Känslan av att vara trött och samtidigt inte kunna sova är vanlig. Patienterna känner sig ofta 

störda av larm, medpatienter och olika omvårdnadsprocedurer. När en ny patient läggs in på 

samma sal kan detta förknippas med ny rädsla och oro. Samtidigt som patienterna kämpar för 

sitt liv så blir de involverade i sina medpatienter och deras öde. Patienter uppger att de är 

rädda för att somna samt för att vakna med en tub i halsen samt rädda att aldrig vakna igen. 

(Almerud et al., 2007).  

 

Under sömnen hämmas aktiviteten av stresshormoner och vid sömnbrist sänks smärttröskeln 

vilket kan leda till nedsatt immunförsvar, försämrad sårläkning samt ökad känslighet för 

infektioner (Granberg et al., 1998; Sand, Sjaastad & Haug, 2012).    
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Minnen 

 

Många patienter kan i minsta detalj beskriva sina drömmar och erfarenheter från IVA trots att 

det kan ha gått år sedan vistelsen (Roberts & Chaboyer, 2004). Andra patienter har inga 

minnen av hur de hamnade på IVA eller bara fragmentariska minnen av tiden på IVA (Löf, 

Berggren & Ahlström, 2005). Det är få patienter som helt saknar minnen efter vistelsen på 

IVA. När patienterna blir informerade om tiden på IVA brukar de komma ihåg sekvenser av 

minnen, känslor samt händelser. De vanligaste första minnen som de flesta patienterna har är 

minnet av extubationen (när endotrakealtuben tas bort) samt minnet av att se sina anhöriga. 

Minnen av extubationen är förknippade med overkliga minnen, med rädslan av att inte klara 

av att andas som i sin tur leder till känslan av att de måste kämpa för att överleva (Almerud et 

al., 2007). 

 

Patienterna blir rädda av att se andra medpatienter och det som händer med dem. En del av 

patienterna tyckte att det var en fördel att se det som händer medpatienterna. Speciellt att se 

andra patienter ventileras i respirator för att se hur det upplevdes av dem och att höra 

personalen hjälpa andra patienter vid olika procedurer såsom sugning av luftvägar. Samtidigt 

kan oro och rädsla sprida sig från en patient till andra patienter vilket kan leda till förvirring 

och förändrad verklighetsuppfattning (Almerud et al., 2007). 

 

Minnet av vården på IVA kan upplevas som traumatiserande. Definition av traumatisk 

händelse är att den framkallar en känsla av rädsla, hjälplöshet och skräck inför hot av skada 

eller död. Människor som utsätts för dessa situationer löper stor risk att utveckla 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Minnen efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelning 

kan utlösa stressreaktioner vilket kan leda till utveckling av reducerad livskvalitet och PTSD 

(Roberts, Rickard, Rajbhandari & Reynolds, 2007). 

 

Stress 

 

Stress är en funktion där de faktiska och upplevda resurserna hos individen och omgivningen 

är lägre än de faktiska och upplevda kraven hos individen och omgivningen. Vid stress hotas 

organismens jämvikt av yttre eller inre påverkan. Människans kropp reagerar med 

fysiologiska och beteendemässiga reaktioner vid stress. Vårt system är anpassat för kortvarig 
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snabb aktivering av kroppen för strid eller flykt för att därefter återgå till viloläge för 

återhämtning (Almen, 2007;Währborg, 2002; Karlsson, 2007; Ljung & Friberg, 2004). 

 

Vid långvarig stress sker en rad olika fysiologiska reaktioner i kroppen såsom ökning av 

blodtryck, blodsocker och blodfetter, blodets koagulationsförmåga ökar vilket leder till 

störningar i immunförsvaret, i hormonproduktionen, i ämnesomsättningen, till nedsatt 

smärtkänslighet samt åstadkommer skador på kärl, hjärta, hjärna och muskler (Michel, 2010; 

Socialstyrelsen, 2009; Almen, 2007; Karlsson, 2007). 

 

Vid en stressituation känner människan rädsla, irritation, ilska, fientlighet samt aggressivitet. 

Begreppet stressymptom har kommit att användas frekvent i och med den stressrelaterade 

ohälsan. Stressymptom kan orsaka långvariga negativa effekter på hälsa i form av 

stressrespons/stressbeteende som t.ex. huvudvärk, trötthet, irritabilitet och sömnsvårigheter  

Uppgivenhetssymtom av långvarig stress kan vara nedstämdhet, trötthet och depression. 

Långvarig stress kan leda till flera olika besvär såsom försämrad prestationsförmåga, kronisk 

trötthet, olust, nedstämdhet, minnesstörningar, sömnproblem och muskelsmärtor. Så 

småningom kan symtomen leda till PTSD och utmattningssyndrom samt även till kroniska 

smärttillstånd, hjärt- kärlsjukdomar samt diabetes (Almen, 2007; Socialstyrelsen, 2009). 

 

Olika stimuli kan utlösa stressrespons, vilket också kan benämnas stressreaktion eller 

stressbeteende. Dessa stimuli kallas stressorer och kan vara händelser utanför individen, i den 

yttre miljön, likväl som händelser hos individen såsom till exempel allvarlig sjukdom (Almen, 

2007). 

 

PTSD 

 

I en review artikel över prevalensen av PTSD förekommer PTSD hos 1,9 % - 31.6% av 

patienterna som vistats på IVA. Symtom på posttraumatisk stress förekommer hos 1.5%-

56.5% av patienterna (Granja et al., 2012). 

 

Ottosson definierar PTSD som att personen skall ha varit utsatt för en händelse av ytterst 

hotfull eller katastrofal karaktär som skulle medföra allvarlig stress hos de flesta människor. 

Besvären kan uppkomma omedelbart eller upp till sex månader efter traumat (Ottosson., 
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2009).  

Diagnosen PTSD sätts utifrån DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) olika kriterier som kan sammanfattas enligt följande: personen skall ha varit med 

om en traumatisk händelse som innebär död, allvarlig skada samt hot mot den egna 

integriteten. Händelsen återupplevs och återkommer i form av påträngande och plågsamma 

minnen och tankar. Personen undviker aktivt tankar känslor, samtal, aktiviteter, platser eller 

personer som framkallar minnen av traumat. Personen har ofta oförmåga att minnas viktiga 

delar av händelsen. Ofta förekommer symptom som tyder på överspändhet i form av 

sömnstörningar, vredesutbrott, koncentrationssvårigheter, överdriven vaksamhet samt skräck. 

Symptomen ska ha pågått i mer än en månad och leder till lidande samt försämrad funktion i 

arbetet. Utifrån hur länge symptomen har på gått delas PTSD-diagnosen i akut respektive 

kronisk form (American psychiastric Association, 2002). 

 

Teoretisk anknytning  

 

Som teoretisk anknytning användes Neumans systemteori. Neumans modell är en förklarande 

modell till individens reaktion på stressorer i miljön. Stressorerna kan förekomma både inom 

och utanför individen och deras effekt beror på dess styrka samt antalet stressorer som 

påverkar individen samtidigt (Neuman & Fawcett, 2011). 

 

I modellen presenteras individen som en grundstruktur (kallas också för klientsystem) som 

omges olika försvarslinjer i form av tre olika cirklar vars funktion är att skydda individen mot 

stressorer samt att minska stressorernas effekt på individen (Fig.1). De olika försvarslinjerna 

interagerar med varandra (Neuman & Fawcett, 2011). 

 

Enligt Neumans systemteori beskrivs stressorer som stimuli som orsakar obalans i individens 

stabilitet.  Klientsystemet innehåller fem olika funktionsområden som kan påverka arten och 

graden av reaktionen på stressorer i miljön: fysiologiska (relaterar till kroppens uppbyggnad 

och funktion), psykologiska (relaterar till psykiska processer och relationer), sociokulturella 

(relaterar till sociala och kulturella influenser), utvecklingsmässiga (relaterar till 

utvecklingsprocesser i livet) samt andliga (relaterar till övertygelser, kreativa aspekter och 

livets kärna). Relationen mellan dessa påverkar individens stabilitet (Johnson Lutjens, 

Reynolds, Lenninger & Reed, 1993).  
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Fig.1. Klientsystemet. Hämtad från Johnson Lutjens et al. (1993) 

 

Omvårdnadens mål enligt Neumans systemteori är att upprätthålla individens stabilitet genom 

att rikta interventionerna mot att stödja klientsystemets stabilitet och upprätthålla ett tillstånd 

av välbefinnande. Målet med interventionen är att skydda individens grundstruktur samt 

underlätta återgången till välbefinnande. Det kan göras genom att ge adekvat behandling, 

utnyttja individens egna resurser samt hjälpa till att motstå stressens effekt. Interventionen 

förekommer när en faktisk eller potentiell stressor har identifierats och kan tänkas påverka 

klientsystemet. En omvårdnadsdiagnos bygger enligt Neumans systemteori på bedömning av 

stressorer och deras inverkan på individen och samtidig bedömning av individens styrka. 

 (Johnson Lutjens et al., 1993). 

 

Utifrån Neumans systemteori är det därför av stor vikt för sjuksköterskan att kunna identifiera 

vad som utlöser stress hos patienten för att kunna förebygga och reducera upplevelsen av 

stress samt för att upprätthålla patientens välbefinnande och hälsa (Johnson Lutjens et al., 

1993). 

 

Problemformulering 

 

I Roberts och medarbetares studie (2007) visar patienter som har överlevt intensivvård att de 

lider av olika psykiska besvär efter utskrivningen från IVA. Besvären kan leda till utveckling 
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av PTSD-symptom med negativa konsekvenser för patienternas fysiska och psykiska 

välbefinnande (Roberts et al., 2007) 

 

Genom att sammanställa den kunskap som finns om de psykiska besvär patienterna upplever 

efter vården på IVA kan medvetenheten öka hos sjuksköterskor som möter dessa patienter 

samt ge bättre förståelse för patienternas situation och möjlighet att identifiera de patienter 

som riskerar att utveckla PTSD. 

 

Syfte 

 

Att belysa de psykiska besvär patienter kan uppleva efter att ha vårdats på IVA samt belysa 

riskfaktorer för utveckling av PTSD efter vistelsen på IVA. 

 

METOD 

 

Metoden var litteraturstudie med deskriptiv design. Utgångspunkten var tydligt formulerat 

syfte som besvarats genom att relevant litteratur identifierats, kritiskt värderats och resultatet 

analyserats (Forsberg & Wengström, 2008; Axelsson, 2012). 

 

Sökstrategi 

 

Utifrån arbetets syfte användes följande sökord: post-traumatic, stress disorders, patients, 

intensive care, Intensive care units. Sedan identifierades MeSH termer utifrån sökorden för 

sökning i PubMed. Samtliga sökord var MeSH termer. Sökningen gjordes i följande 

databaser: PubMed, PSYCINFO och Cinahl samt Scopus då de täcker ämnets val i 

litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden kombinerades med booleska 

sökoperatören ”AND” för att kunna begränsa sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). 

Ytterligare sökning av relevant litteratur gjordes manuellt genom att titta i referenslistor i 

redan hittade artiklar. Sökningen genomfördes vecka 11, 2014. 

 

I sökningen inkluderats engelskspråkiga artiklar från 1998 och framåt. Artiklarna son 
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inkluderats besvarade syftet som handlar om vuxna patienter (19-64 år) som legat på IVA. 

Artiklar som har exkluderats handlade om brännskadade patienter samt patienter med 

neurologiska skador, då deras skador kan påverka de psykiska konsekvenserna samt 

utveckling av PTSD annorlunda. Studier som är inte genomförda i Europa, Australien samt 

USA har också exkluderats för att lättare kunna jämföra resultat.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Vid arbetet med litteraturstudien har etiska övervägande enligt Forsberg och Wengström 

(2008) gjorts som innebär att författarna redovisar alla inkluderade artiklar i arbetet och 

presenterar de resultat som besvarar syftet. Samtidigt ska de inkluderade studierna fått 

tillstånd från etisk kommitté alternativt att noggranna etiska överväganden har gjorts 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

I vårt resultat har det inkluderats två studier, där de etiska övervägandena inte är tydligt 

beskrivna. I ena studien inhämtades samtycke direkt från patienterna. Den andra studien 

ingick i en större multicenterstudie och i den aktuella artikeln är inte de etiska övervägandena 

beskrivna.  

 

Bearbetning och analys 

 

Värdet av en litteraturstudie beror på korrekt val och utvärdering av de inkluderade studierna. 

De inkluderade studierna har utvärderats med hjälp av färdiga checklistor för utvärdering av 

kvantitativa respektive kvalitativa studier enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

 

Sökningen gav ett stort utfall av sammanlagt 499 artiklar. Första urvalet av artiklar gjordes 

genom att läsa artiklarnas titel för att få vägledning om det motsvarade syftet. Det gav oss 113 

artiklar, av vilka var flera artiklar som förekom i mer än en databas. Av de 113 artiklar valdes 

34 artiklar att läsas i sin helhet. Artiklarna i CINHAL och PsycINFO förekom i PubMed-

urvalet. Det ledde till att 10 artiklar valdes bort eftersom de inte motsvarade studiens syfte. 

Det tredje urvalet gjordes genom värdering av de resterande 24 artiklar, se bilaga 1. 

Värderingen av de valda artiklarna gjordes utifrån det antal poäng varje artikel fick enligt 
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checklistan. Utifrån antal poäng värderades artiklarna ytterligare till ”låg”, ”medel” samt 

”hög” kvalitet. Artiklar som värderades till ”medel” och ”hög” kvalitet inkluderades i 

resultatet. Antal artiklar valdes bort efter värderingen p.g.a. låg kvalitet utifrån checklistan var 

tre. Tjugoen artiklar inkluderades i resultatet. 

 

Resultatet redovisades utifrån olika teman. Teman formulerades efter genomgång av artiklar, 

där likheter och skillnader i artiklarnas resultat noterades. Två huvudteman valdes utifrån 

arbetets syfte: Psykiska besvär samt riskfaktorer för utveckling av PTSD. För att kunna bilda 

en helhet av de artiklar som har inkluderats i resultatet gjordes en sammanställning i form av 

tabell där författare, publikations år, syfte, metod, urval samt resultat framgår. Det gjordes för 

att bilda en helhet av de artiklar som ska behandlas i resultatet (Axelsson, 2012), se bilaga 2.  

 

RESULTAT 

 

Psykiska besvär 

 

Ångest, depression och PTSD 

 

Studier visar att patienter som har vårdats på IVA utvecklar symptom på ångest och 

depression. Graden av dessa symptom var högst strax efter utskrivningen från IVA för att 

minska till en viss nivå efter en månad men förblev sedan oförändrad upp till 12 månader 

efter utskrivning (Bienvenu et al., 2013; Hepp et al., 2008; McKinley et al., 2012; Myhren et 

al., 2010; Rattray et al., 2010; Samuelson et al., 2007; Wade et al., 2012). 

 

I studien av Bienvenu och medarbetare (2013) där förekomsten och duration av PTSD- 

symptom undersöktes hos patienten som vårdats på IVA med ALI (Acut Lung Injury), 

rapporterade en tredjedel av patienterna så hög grad av psykiska besvär att de behandlats 

farmakologiskt för sin ångest och depression efter att ha haft kontakt med psykiater. 

  

I Samuelsson och medarbetares studie, där psykologisk stress undersöktes hos patienter som 

vårdats på IVA och dess samband med stressiga minnen från IVA, visades hög grad av ångest 

och depression fem dagar efter vården på IVA. Samtidigt visade studien att 4,9 % av 226 
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deltagare hade ångest och 7,5 % hade depression två månader efter utskrivning från IVA 

(Samuelson et al., 2007).  

 

I en prospektiv kohortstudie av Wade och medarbetare där förekomst av ångest och 

depression undersöktes hos 100 utskrivna IVA patienter tre månader efter IVA vård var 

prevalensen av förmodad depression 46 % samt förmodad ångest 44,4 % samt 27 % PTSD 

symptom (Wade et al., 2012). 

 

I Myhrens och medarbetares studie undersöktes nivån av PTSD-symptom, ångest samt 

depression under första året efter utskrivning från IVA. Studien visade att efter 12 månader 

hade 18 % av patienterna hög grad av ångest samt 12 % hade hög grad av depression utifrån 

svaren på HAD- Anxiety och HAD- Depression (The Hospital Anxiety and Depression scale) 

frågeformulär. Enligt samma studie så ändrades inte nivån av ångest och depression vid 1 

respektive 3 och 12 månader, däremot kunde PTSD- symptomen öka hos 16 % vid 12 

månader jämfört med vid 4-6 veckor, vilket kan relateras till fördröjd uppkomst av PTSD 

symptom (Myhren et al., 2010). 

 

I en studie av Hepp och medarbetare där ångest och depressionsgraden mättes via HADS i 

form av frågeformulär visade 8 % av patienterna vid 12 månader möjlig depression (Hepp et 

al., 2008). 

 

I McKinleys och medarbetares studie visade att ca hälften av patienterna hade en vecka efter 

utskrivning från IVA symptom på ångest, ca en fjärdedel av patienterna visade symptom på 

depression och ca hälften visad symptom på ångest med samtidigt stress och påträngande och 

undvikande symptom som är relaterade till PTSD. Vid 8 veckor minskade symptomen för att 

förbli ungefär på samma nivå vid vecka 26. Efter 26 veckor hade över 20 % kvarvarande 

depression (McKinley et al., 2012). 

 

I studien av Rattray, Crocker, Jones och Connaghan (2010) studerades patientens uppfattning 

av IVA-vård och vilken effekt den hade på utveckling av ångest, depression samt PTSD-

symptom upp till 6 månader efter utskrivning från IVA. Studien visade att symptomen på 

ångest och depression inte reducerades över tid efter IVA-vård. Patienterna skattade 

symptomen lägre vid sex månader men de var fortfarande höga. I samma studie visades att 14 

% av 103 patienter hög grad av undvikande beteende samt 16 % av påträngande minnen, som 
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är en del av PTSD-symptom, sex månader efter utskrivning från IVA. 

 

Mardrömmar 

 

I två av studierna visades höga procenttal gällande upplevelser av mardrömmar, 

hallucinationer och agitationer hos patienter efter att de legat på IVA (Wade, 2012; Schelling, 

1998). Granjas et al. (2008) och Samuelsons et al. (2007) studier visade 1/3 av patienterna i 

dessa studier hade upplevelser av mardrömmar och hallucinationer som kunde vara väldigt 

hotfulla.  

 

I studien av Granja och medarbetare (2008) jämfördes förekomst av faktiska och inbillande 

minnen hos patienterna från IVA-tiden. Av studien framgick att upplevelsen av mardrömmar 

och hallucinationer kunde vara väldigt varierande, varav de flesta rapporterade en 

generaliserad känsla av hot och rädsla för sitt liv.  

 

I en studie av Richter, Waydhas och Pajonk (2006), som handlade om traumapatienter, 

framgick det att patienterna inte visste om mardrömmarna som de hade var relaterade till 

IVA-behandling eller till olyckan som de har varit med om.  

 

Sömnbesvär 

 

Resultatet från två studier visade att ett stort antal av patienterna hade sömnproblem och detta 

efter 26 veckor och det kunde leda till psykiska problem. Studierna visade att även efter 6 

månader så hade 50 % av patienterna sömnproblem enligt kriterierna för detta (Mc Kinley et 

al., 2011; Parsons et al., 2012). 

 

I en randomiserad studie av McKinley och medarbetare (2011), där patienter undersöktes upp 

till 6 månader efter utskrivningen, framgick att självrapporterade sömnbesvär var frekventa 

och var måttliga till allvarliga hos hälften av patienterna. De måttliga sömnbesvären minskade 

i frekvens över tid men förblev ett problem för en tredjedel av deltagarna upp till 26 veckor 

efter utskrivning. Resultatet visade även att sämre sömn var relaterat till sämre resultat i alla 

psykologiska mätningar samt att tidiga nivåer av ökad stress och sömnbesvär var relaterade 
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till sämre psykologisk återhämtning för patienter som överlevde ett kritiskt sjukdomstillstånd.  

 

I studien av Parsons et al. (2012) undersökte de samband mellan sömnproblem och 

livskvalitet sex månader efter utskrivning från IVA. Hälften av patienterna hade signifikanta 

sömnbesvär som ledde till hämning av bra livskvalitet, även efter justering för PTSD och 

depressionssymptom (Parsons et al., 2012). 

 

Riskfaktorer för utveckling av PTSD 

 

Fysiska besvär 

 

I en studie av Hepp och medarbetare (2008) undersöktes prevalensen av PTSD hos trauma- 

patienter 6, 12 och 36 månader efter trauma.  Patientgruppen delades ytterligare upp i de med 

fördröjd uppkomst av PTSD -symptom samt de med ökade PTSD-symptom. Att ha 

kvarvarande fysisk nedsättning och kronisk smärta ökade risken för utveckling av PTSD 

symptom även i senare skede efter utskrivning från IVA (Hepp et al., 2008).  

 

Kön 

I Samuelsson studie där förekomst av PTSD-relaterade symptom mättes genom frågeformulär 

visade kvinnor högre grad av symptom två månader efter IVA-vård jämfört med män 

(Samuelson et al., 2007). Liknande resultat visar Girard och medarbetare i sin studie (Girard 

et al., 2007). 

 

Ålder 

 

När det gäller ålder som riskfaktor för PTSD visade studierna olika resultat men flertalet 

visade att de yngre patienterna löpte högre risk för att få PTSD-symtom efter utskrivningen 

från IVA och att hög ålder var förknippad med mindre risk och hade mindre betydelse för 

utveckling PTSD-symptom (Wallen, Chaboyer, Thalib & Creedy, 2008;Talisayon et al., 

2011; Liberzon et al., 2006; Cuthbertson et al., 2003; Girard et al., 2007; Boer et al 2008; 

Capuzzo et al., 2003; Myhren et al., 2010; Hepp et al., 2008).  
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Läkemedel 

 

I en studie av Bienvenu och medarbetare (2013) visades att Midazolam-doser på ≥ 100mg/dag 

och Morfin-doser på ≥ 100 mg/dag var statistiskt signifikanta riskfaktorer för utveckling av 

PTSD-symptom. Fler dagar på IVA med behandling med opiater var en riskfaktor för PTSD-

symptom. 

 

I Wades och medarbetarnas studie visades att antal dagar med användning av 

benzodiazepiner, anestetiska läkemedel, inotropa läkemedel samt antipsykotiska läkemedel 

var associerat med högre risk för PTSD (Wade et al., 2012).  

 

Ventilatorbehandling 

 

Resultat från studier visar att vård med respirator samt antal dagar med respiratorvård hade 

samband med utveckling av PTSD. Fler dagar i respirator ökade risken för utveckling av 

PTSD-symptom (Liberzon et al ., 2006; Myhren et al., 2010; Wade et al., 2012).   

 

Psykologisk bakgrund 

 

Tidigare psykologiska besvär samt överkonsumtion av alkohol var riskfaktorer för utveckling 

av PTSD enligt en studie (Wade et al., 2012).  Däremot visade en annan studie att patienter 

med tidigare dokumenterad historia av panikattack, ångest och depression löpte större risk att 

utveckla ångest två veckor efter IVA-vård men de hade inte utvecklat PTSD-symptom efter 

åtta veckor (Jones et al., 2001).  

 

Minnen 

 

Flera studier visade att patienter som rapporterade fler traumatiska minnen eller hade 

minnesstörningar, amnesi eller ovälkomna påträngande minnen från IVA hade större risk för 

PTSD jämfört med dem som inte rapporterade likartade upplevelser (Boer et al., 2007; Boer 

et al ., 2008; Wade et al., 2012). 

 

I studien av Jones och medarbetare visades att patienter som inte hade faktiska minnen från 
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IVA samt vissa inbillade minnen som vanföreställning eller hallucination två veckor efter 

utskrivning skattade akuta PTSD-symptom som undvikande av förvirrade minnen högre samt 

hade högre grad av ångest och depression (Jones et al., 2001). 

 

Girard och medarbetares studie (2007) visade att majoriteten av patienter med PTSD- 

symptom, sex månader efter utskrivning, rapporterade minnen av panik (67 %) och känslan 

av att kvävas (50 %) under vistelsen på IVA medan minnen av mardrömmar (20 %) och 

allvarlig smärta (20 %) var mindre förekommande.  

 

I studien av Capuzzo och medarbetare (2005), som undersökte minnen från IVA-tiden, 

framgick det att i en vanlig IVA-population var det 5 % som hade PTSD-symtom samt att de 

patienterna hade mindre faktiska minnen från IVA-tiden.  

 

Talisayon och medarbetare (2011) studerade förekomsten av PTSD hos patienter som hade 

varit intuberade genom att intervjua patienterna 6 månader efter deras vistelse på IVA och 

visade att det förekom förvrängda uppfattningar och luckor i minnen av vistelsen på IVA hos 

dessa patienter. 

 

I Rattrays och medarbetares studie hade patienterna som var mindre medvetna om sin 

omgivning under vårdtiden högre grad av plågsamma minnen som gjorde att dessa patienter 

hade högre grad av depression och ångest samt för två av huvudsymptom för PTSD, det vill 

säga undvikande beteende samt påträngande symptom (Rattray et al., 2010) 

 

I studien av Wade och medarbetare (2012) visades att hur patienterna mindes upplevelsen av 

sin sjukdomstid på IVA var en stark oberoende riskfaktor för utveckling av PTSD.  

 

Vårdtiden på IVA 

 

Flera studier visade att ju längre patienten vårdas på IVA, desto större risk var det att 

patienten skulle utveckla PTSD-symtom (Bienvenu et al., 2013; Boer et al., 2007; Granja et 

al., 2008).  

 

Patientens upplevelse av vårdtiden på IVA kan ha betydelse för utveckling av PTSD-
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symptom. Patienter som under vårdtiden på IVA varit med om påfrestande undersökningar, 

som under tiden på IVA haft missmod och låg sinnesstämning och som utsatts för högre 

stressnivå under vårdtiden hade ökad risk för utveckling PTSD-symptom (Myhren et al., 

2010; Wade et al., 2012; Samuelson et al., 2007; Schelling et al.,1998).  

 

Boers och medarbetares studie visade att det var högre risk för att utveckla PTSD-symtom om 

patienten hade vårdats på IVA jämfört om patienten hade varit på en vårdavdelning (Boer et 

al., 2007).  

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning 

 

Det första syftet med litteraturstudien var att belysa de psykiska besvär som patienter kan få 

efter vården på IVA. Utifrån de artiklar som har inkluderats i resultatet framgår att patienter 

som har vårdats på IVA på grund av trauma, operation samt svår sjukdom utvecklar olika 

grader av psykiska besvär. Besvären kan yttra sig i form av ångest och depression, 

mardrömmar samt sömnrubbningar. De psykiska besvären kan fortlöpa under flera år i 

varierande grad efter vården på IVA. 

 

Det andra syftet var att belysa de riskfaktorer som leder till utveckling av PTSD för patienter 

som vårdats på IVA. Resultatet visar att det finns flera riskfaktorer som leder till utvecklingen 

av PTSD efter vården på IVA. Bestående fysiska besvär efter IVA-vård, kön, läkemedel som 

används under vården på IVA, ventilatorbehandling, patientens psykologiska bakgrund, ålder, 

minnen från IVA samt vårdtidens längd på IVA hör till de starkaste riskfaktorerna för att 

utveckla PTSD.  

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Vården på IVA påverkar patienten långt tid efter utskrivningen.  Ångest och depression är de 

vanligast förekommande symptomen efter vården på IVA. Studierna visade höga procenttal 
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på hur många patienter som hade hallucinationer, agitation och mardrömmar efter vården på 

IVA. Många av patienterna kände sig hotade och rädda för att skada personal och anhöriga. 

Även 3-6 månader efter utskrivningen från IVA hade patienterna kvar intensiva minnen som 

kunde leda till utveckling av PTSD-symtom, depression och ångest (Bienvenu et al., 2013; 

Hepp et al., 2008; McKinley et al., 2012; Myhren et al., 2010; Rattray et al., 2010; Samuelson 

et al., 2007; Wade et al., 2012, Richter et al., 2006; Granja et al., 2008). Detta 

överensstämmer med resultat från andra studier inom området (Almerud et al., 2007; 

Granberg et al., 1998).  

  

PTSD kan orsakas av olika faktorer. Till dessa hör de fysiska besvär som patienterna upplever 

efter vården på IVA. Kvarvarande fysisk nedsättning och fysiska besvär kan leda till fördröjd 

utveckling av PTSD-symptom. Samtidigt visade resultatet att de patienterna med ökade 

PTSD-symptom hade högre grad av kvarvarande fysisk nedsättning, kronisk smärta (Hepp et 

al., 2008). Tidigare studier visar att de fysiska besvären kvarstår upp till 5 år efter 

utskrivningen efter IVA. Detta kan påverka rehabiliteringen negativt och därmed också 

patientens livskvalité (Mehlhorn et al., 2014; Granja et al., 2012). 

 

Flera studier visar att ålder har varierande betydelse för utveckling av PTSD. De flesta 

inkluderade studier visade att yngre patienter har högre risk att utveckla PTSD och att ålder 

hade ett omvänt samband med graden av PTSD-symptom (Wallen et al., 2008; Talisayon et 

al., 2011; Liberzon et al., 2006; Cuthbertson et al., 2003, Capuzzo et al., 2003; Girard et al., 

2007). I andra studier hade åldern mindre betydelse för utveckling av PTSD (Capuzzo et al., 

2003; Myhren et al., 2010; Hepp et al., 2008). Det kan bero på att åldern på de inkluderade 

patienterna varierade i de olika studierna samt även på andelen yngre patienter. I studien av 

Girard med medarbetare (2007) diskuterades orsaken till detta resultat och det framkom att 

yngre IVA-patienter kanske utsätts för mer aggressiva behandlingar och interventioner under 

vistelsen på IVA jämfört med äldre patienter. En annan anledning som diskuterades är att 

äldre patienter sannolikt är mer sjuka i grunden och därför inte upplever IVA-vård som är ett 

trauma. 

 

Studiernas resultat visar att kvinnor har ökad risk för att utveckla PTSD-symtom men ger 

ingen förklaring till dessa resultat. Kvinnor har uppvisat liknande resultat i andra studier som 

handlar om trauma som inte har koppling till IVA-vård (McKinley et al., 2012; Samuelsson et 

al., 2007; Girard et al., 2007). 
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Att patienterna har olika minnen från IVA-vården har visats i tidigare studier. Erfarenheter 

som sömnbrist och smärta kan patienterna minnas efter utskrivningen från IVA (Almerud et 

al., 2007; Roberts & Chaboyer, 2004; Löf et al., 2005). Studier visar att dessa minnen och 

erfarenheter har betydelse för utveckling av PTSD samt kan leda till olika psykiska 

konsekvenser (Jones et al., 2001; Samuelson et al., 2007). Wade och medarbetare (2012) 

betonade i sin resultatdiskussion hur betydelsefull patienternas upplevelser av stress på IVA 

är för utveckling av negativa psykiska konsekvenser efter vården på IVA. Samma slutsats 

betonar andra författare i sina studier (Schelling, 1998).  

 

Resultaten visade att ju längre tid en patient har vårdats på IVA avdelning desto större risk 

löpte patienten att utveckla PTSD-symtom. Även hur länge patienterna var intuberade var 

viktigt för utveckling av PTSD (Bienvenu et al., 2013; Boer et al., 2007; Granja et al., 2008; 

Samuelson et al., 2007; Liberzon et al., 2006; Talisayon et al., 2011). Enligt Bienvenu och 

medarbetare (2013) kan längre IVA-vårdtid innebära att patienterna utsätts för flea negativa 

erfarenheter av vården på IVA och löper därmed större risk att utveckla PTSD- symptom. 

Detta överensstämmer med Neumans teori där graden av stressorernas effekt är beroende av 

hur ofta individen utsätts för dem samt hur omfattande de är. 

 

Utifrån Neumans systemteori har antal stressorer och arten av stressorer betydelse för hur 

stressorerna påverkar individens försvarslinjer och därmed klientsystemets stabilitet. Patienter 

som har vårdats på IVA utsätts för stressorer under vistelsen på IVA i form av olika 

erfarenheter och efter utskrivningen från IVA i form av mardrömmar och minnen.  

Sjuksköterskans mål enligt Neumans systemteori är att identifiera de stressorer som påverkar 

klientsystemets stabilitet och hotar individens grundstruktur och kunna förebygga dem 

samtidigt kunna bedöma individens styrka att stå emot stressorerna (Johnson Lutjens et al., 

1993). 

 

Litteraturstudiens resultat visar de stressorer som patienterna upplever under vistelsen på IVA 

samt efter utskrivningen från IVA. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om 

dem för att kunna förebygga dem eller minska effekten av stressorena på patienten genom att 

förstärka de resurser som patienten har.  

 

I studier som ingick i resultatet mättes de olika psykiska besvären samt PTSD-symptomen vid 
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olika tidpunkter efter utskrivningen från IVA. Det kan i sin tur ha påverkat resultatet genom 

bedömning av svårighetsgraden av symptomen samt hur stor andel av patienterna som 

utvecklar dem. Myhren anser att studier inte ska göras på patienter för tidigt efter IVA-

vistelsen. Det skall helst gå 6 månader eftersom PTSD-symptomen avtar fram till 6 månader 

efter vårdtillfället för att sedan sluta minska i omfattning samtidigt som fördröjda symptom 

kan utvecklas senare efter utskrivningen från sjukhuset (Myhren et al., 2010). 

 

De psykiska symptomen som ångest och depression mättes utifrån olika metoder och skalor 

samt gränsen (cut-off) för hur omfattande symptomen är sattes olika i de olika studierna. Det 

kan ha påverkat allvarlighetsgraden av besvären. I studier som ingick i resultatet användes 

likartade metoder och skalor. Diagnosen av PTSD-symptomen bedömdes i studierna utifrån 

validerade instrument som i de flesta av studierna bestod av frågeformulär som patienterna 

fyllde i hemma. Det är möjligt att svaren skulle ha varit annorlunda om frågeformulären fyllts 

i samband med till exempel återbesök om deltagarna hade behov av förtydligande av 

eventuella oklarheter i formulären (Kristensson, 2014). 

 

Resultatet av studien visar hur viktigt det är att följa upp patienterna som har vårdats på IVA 

och att öka förståelsen för det patienterna har varit med om för att kunna identifiera de 

faktorer som leder till negativa psykiska konsekvenser och utveckling av PTSD-symptom. 

Studien visar också patienternas behov av fortsatt professionell vård. 

 

Metoddiskussion 

 

Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har granskats eftersom det enligt Axelsson 

kan det vara en fördel att litteraturstudier inom hälsoområdet omfattar både kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Detta för att kunna studera problemen utifrån olika perspektiv och 

därmed få en bättre förståelse av verkligheten (Axelsson, 2012).  

 

Sökorden som gjordes gav ett stort utfall av artiklar vilket var både till fördel och nackdel i 

studien. Fler antal träffar gav större möjlighet att hitta artiklar som svarade på studiens syfte 

men samtidigt ökade risken att få större variation i resultatet  

 

Om sökningen hade begränsats till vissa mätmetoder eller en specifik tidpunkt för mätning 
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eller en specifik patientgrupp hade det kunnat ge ett annat resultat eller möjligen mer enhetlig 

resultat. Det kunde göras genom att begränsa syftet ytterligare. 

 

Sökningar i olika databaser samt val av artiklar gjordes av författarna separat för att sedan 

sammanställas gemensamt vid val av artiklar. Tillvägagångsättet valdes av praktiska skäl då 

författarna bodde på olika orter. Det kan ha påverkat vilka artiklarna som valdes efter 

genomgång av titel och abstrakt. Fördelen med detta tillvägagångsätt är författarna hade tid på 

sig att titta genom artiklarna och därmed breddade urvalet, nackdelen kan vara att författarna 

missade relevanta artiklar eftersom det inte ainns möjlighet till diskussion av valet. Det kan 

diskuteras om urvalet hade varit annorlunda om all sökning gjordes gemensamt. 

 

Sökningen i Scopus, som gjordes sist, gav många artiklar. Artiklarna i Scopus förekom i de 

andra databaserna. Författarna valde att bortse från vidare sökning i Scopus. Sökningen i 

PsycINFO gav många träffar som var relaterade till vården av barn på IVA, vilket inte var 

relevant för syftet i denna studie. I efterhand minskades antalet databaser till tre för vidare 

sökning. 

 

De flesta av artiklarna som valdes av författarna visade sig vara samma vid genomgången 

vilket var positivt samtidigt som det inte kan uteslutas att valet av artiklarna kunde ha blivit 

annorlunda om tillvägagångssättet hade varit annat. Artiklarna värderades separat då vi utgick 

från en gemensam mall för utvärdering av artiklarna. 

 

Slutsats 

 

Att vårdas på IVA har olika psykiska konsekvenser samt kan leda till utveckling av PTSD- 

symptom efter utskrivningen. Det finns flera riskfaktorer som leder till utveckling av PTSD- 

symptom såsom kvarstående fysiska besvär, patientens kön, ålder, läkemedel som används 

under IVA-vården, ventilatorbehandling, patientens psykologiska bakgrund, minnen efter 

vården på IVA samt själva vårdtiden och vilka erfarenheter patienterna har från IVA.  
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2013 
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stress disorder 

symptoms 
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longitudinal 

study”  
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durationen av 
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riskfaktorer 

relaterade till 
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2. PTSD-relaterade symptom och dess 

prevalens utifrån frågeformulär vid 

3,6,12 samt 24 månader efter 

utskrivning från sjukhuset. 

Riskfaktorer utifrån olika patientdata: 

Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation II (APACHE II), Organ 

Failure Assesment (SOFA) poäng, 

antal vårddagar på IVA, antal dagar 
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medvetslöshet utifrån Richmond-

Agitation-Sedation scale (RASS), 

antal dagar med sepsis samt mätning 

av daglig dos benzodiazepine, opiater 

samt kortikosteroider. 

3. Impact of Event Scale-Revised 

(IES-R) samt olika data, se ovan. 
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patienter med symptom respektive 
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respektive Fishers test. 
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1. Ventilatorbehandlade 

patienter med ALI. 
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beräknad kort överlevnad, 

kognitiv nedsättning, 

språkliga/kommunikativa 
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med preexisterande ALI 

>24 t innan ankomst till 

IVA samt > 5 dagars 

ventilatorbehandling 

innan ALI samt 

palliativvård. 

3. 224. 

4. Bortfall beskrivet. 

PTSD-symtom förekom hos 35 % 

över 2 års uppföljning med högst 

prevalens vid 3 månader för att 

sjunka sedan. 34 % av de 138 som 

överlevde behandlades med 

medicin mot ångest och 

depression, 30 % hade fått 

psykiatrisk hjälp, 25 % hade 

kontakt med psykiatriker, 12 % 

med psykolog. 
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cohort of 
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utsträckning 
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överlever lider 
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depression samt 
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riskfaktorer för 

utveckling av 

PTSD och 

depression. 

1. Prospektiv kohort-studie som 

ingick i redan pågående studie. 

2. Graden av PTSD samt riskfaktorer 
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3. Frågeformulär som bygger på 
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4. Logistisk regressionsmodell 
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Riskfaktorer för högre förekomst 
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vistelse på IVA och sjukhuset, 

mer komplicerad bild av sekundär 

peritonit, traumatiska minnen och 

erfarenheter från IVA och 

sjukhusvistelsen samt yngre 

patienter.  

Hög 

Boer, 

Mahler, 

Unlu, 

Lamme, 

Vroom, 

Sprangers, 

Gouma, 

Reitsma, 

DeBorgie, 

Boermeester. 

 

2007 

 

Neder-

länderna 

“Long-term 

prevalence of 

post-traumatic 

stress disorder 

symptoms in 

patients after 

secondary 

peritonitis” 

Att undersöka 

prevalensen av 

långvarig PTSD 

efter 4-10 år 

samt att jämföra 

förekomsten hos 

patienterna med 

sekundär 

peritonit som har 

behandlats på 

IVA respektive 

en kirurgisk 

avdelning.  

1. Retrospektiv kohort studie 

2. Förekomsten av PTSD symtom. 

3. Frågeformulär ”Posttraumatic 

Stress Scale-10” samt ”Adverse 

Experiences Questionary” med fyra 

frågor. 

4Statistiska test. P>0.05 signifikans. 

5. Pga. studiens natur behövdes inget 

etiskt samtycke förutom från 

patienterna. 

1. 278 konsekutivt valda 

patienter som behandlats 

kirurgiskt för sekundär 

peritonit mellan 1994-

2000. 

2.  Ej överlevande samt 

som inte kunde nås. 

3. 118. 

4.14. 

Andelen patienter med höga 

poäng av PTSD-symptom i båda 

gruppen som vårdats på 

vårdavdelning och de som vårdats 

på IVA men högre i IVA-gruppen 

28 % jämfört med 18 %. IVA 

gruppen var sjukare, genomgick 

flera interventioner samt hade 

längre vistelse på sjukhuset. Äldre 

manliga patienter hade lägre grad 

av PTSD- 

symtom. 

 
 

Medel 

 

Capuzzo, 

Valpondi, 

Cingolani, 

Gianstefani, 

 

”Post-

traumatic 

stress 

disorder- 

 

Att undersöka 

förekomsten av 

PTSD symptom 

hos patienter 

 

1. Prospektiv longitudinell studie. 

2. Patienternas minne från IVA tiden. 

3. APACHE II frågeformulär efter en 

vecka och efter 3 månader samt 

 

1. Över 18 år och var på 

IVA mer än 3 dagar och 

var utskriven från IVA i 

livet. 

 

Patienter som skrivs ut från IVA 

har lägre grad av PTSD. De som 

utvecklar PTSD symtom har färre 

faktiska minnen från IVA. 

 

Hög 
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De Luca, 

Grassi, 

Alvisi. 

 

2005 

Italien 

 

related 

symptoms 

after intensive 

care” 
 

som har vårdats 

på IVA samt att 

undersöka 

relationen mellan 

PTSD symtom 

och minnen från 

IVA. 

intervju 2 ggr.   

4. Statistiska test. 

5. Finns inhämtat.  

2.  Multisjuka patienter 

samt de som medicineras 

med psykofarmaka. 

3. 84. 

4. 21. 

 

Cuthbertson, 

Hull, 

Strachen, 

Scott.  

 

2004 

 

Skottland 

”Post-

traumatic 

stress disorder 

after critical 

illness 

requiring 

general 

intensive care” 

Att analysera 

förekomsten av 

PTSD symtom 

och dess 

svårighetsgrad 

hos IVA 

patienter 3 mån 

efter utskrivning.  
 

1.  Prospektiv longitudinell studie. 

2. Bestämma PTSD prevalens tre 

månader efter vård på IVA. 

3. Strukturerad intervju samt telefon 

intervju utifrån Davidson Trauma 

Scale. 

4. Statistiska test. 

5. Finns inhämtat. 

                                                                                                                               

 

1. Finns inte. 

2. Inga. 

3. 111. 

4. 78. 

Ingen skillnad fanns i nivån av 

PTSD-symptom hos patienter 

med medicinsk, kirurgisk, trauma, 

neurokirurgisk bakgrund. 14 % 

motsvarade DSM-IV kriterierna 

för PTSD. 
 

Medel 

Girard, 

Shintani, 

Jackson, 

Gordon, Pun, 

Henderson, 

Dittus, 

Bernard, 

Wesley. 

 

2007 

USA 
 

“Risk factors 

for post – 

traumatic 

stress disorder 

symptoms 

following 

critical illness 

requiring 

mechanical 

ventilation: a 

prospective 

cohort study” 
 

Att försöka 

identifiera 

faktorer som är 

associerade med 

PTSD efter 

allvarlig sjukdom 

som kräver 

ventilatorbehandl

ing. 

1. Prospektiv longitudinell studie. 

2. Faktorer associerade till PTSD. 

3. Följa upp patienter på IVA genom 

att mäta delirium, demografisk data, 

APACHE II. 6 månader efter 

utskrivning screenades patienterna för 

PTSD- symtom med PTSS-10. 

4. Multipel regressionsanalys, 

Spearman samt Wilcoxon. 

5. Finns inhämtat. 

 

 

1. Intuberade patienter 

som låg på medicinska 

delen av IVA.  

2. Neurologiska 

sjukdomar och mental 

retardation. 

3. 43. 

4. Beskrivet bortfall. 

14 % av patienterna hade PTSD- 

symtom. De äldre patienterna 

hade mindre symtom. Främsta 

symtomen var känsla av skuld och 

humörsvängningar samt 

sömnproblem.  

Medel 
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Granja, 

Gomes, 

Amaro, 

Rebeiro, 

Jones, 

Carneiro, 

Costa-

Pereira, JMIP 

Study Group. 

 

2008 

 

Portugal 

 

“Under-

standing 

posttraumatic 

stress 

disorder-

related 

symptoms 

after critical 

care: The early 

illness 

amnesia 

hypothesis” 

Att mäta 

förekomst av 

faktiska och 

inbillade minnen 

hos patienter från 

IVA samt att 

hitta samband 

mellan dessa 

minnen och 

posttraumatiska 

stress symptom. 

1. Prospektiv longitudinell studie. 

2. Minnen från IVA samt PTSD 

relaterade symptom. 

3. Ingick i en större studie av IVA- 

patienter. Uppföljning efter 6 

månader med frågeformulär ICU 

memory tool, Posttraumatisk Stress 

Syndrom (PTSS)-14, demografiska 

data, orsak till IVA-vård samt 

sjukdomens svårighets grad via SAPS 

(Simplified Acute Physiology Score). 

4. Statistiska test. 

5. Ingick i en stor multicenter studie. 

Oklart om etiskt övervägande är redan 

inhämtat. 

1. Alla patienter över 18år 

som lades in på 17 IVA i 

Portugal mellan januari 

och juni 2005. De har 

vårdats på IVA mer än 48 

timmar. 

2. Under 18 år. 

3. 599. 

4. Bortfall beskrivet. 

40 % minns inte att de lades på 

sjukhuset. 48 % minns inte tiden 

innan IVA-vård. 33 % minns inte 

utskrivningen från IVA till 

vårdavdelning. En tredjedel minns 

IVA-vistelsen. 73 % hade faktiska 

minnen från IVA, 39 % hade 

inbillade minnen. 

Minnesförlust i ett tidigt stadium 

efter IVA vistelsen kan vara 

associerat med utveckling av 

PTSD. 

 

 

Medel. 

Hepp, 

Moergeli, 

Buchi, 

Bruchhaus-

Steinert, 

Kraemer, 

Sensky, 

Schnyder.  

 

2008 

 

Schweiz 

“Post – 

traumatic 

stress disorder 

in serious 

accidental 

injury 3 year 

follow – up 

study” 

Att undersöka 

om patienter har 

PTSD-symptom 

3 år efter att ha 

legat på IVA. 

1. Prospektiv longitudinell studie. 

2. Undersöker prevalens av PTSD- 

symtom. 

3. Uppföljningsintervjuer vid 6,12 

och 36 månader. 

4. ANOVA och t-test. 

5. Ja. 

1. Ålder 18-70, skall 

kunna tyska, måste ha 

mer än 9 på GCS. 

2. Somatiska sjukdomar, 

traumatiska hjärnskador, 

suicid försök samt vålds- 

offer. 

3. 121. 

4. Finns beskrivet. 

Efter 1 månad hade 6 % diagnos 

PTSD, vid 12 mån 1 % och 4 % 

vid 3 år. 

Hög 

Holbrook, 

Anderson, 

Sieber, 

Browner, 

Hoyt. 

 

1999 

 

USA 
 

“Outcome 

after major 

trauma: 12 – 

month and 18 

– month 

follow up 

results from 

the trauma 

recovery 

project” 
 

Undersöka 

livskvalitén och 

psykiska symtom 

som depression 

och PTSD för 

patienter som 

vårdats på IVA 

6,12 och 18 

månader efter 

utskrivningen 

1. Epidemiologisk longitudinell 

studie. 

2.  Hur mår patienterna 6,12 och 18 

månader efter utskrivning och vilka 

symtom upplever de. 

3. Interjuver. 

4. Statistiska test. 

5. Inhämtat hos enskilda sjukhus. 

1. Äldre än 18 år och mer 

än 24 timmar på IVA och 

GCS scale > 12. 

2. Inte beskrivet. 

3. 926. 

4. Bortfall beskrivet. 

 

Depression efter sjukhusvistelsen, 

PTSD extrema skador och antal 

dagar på IVA har en påverkan 

efter 12 och 18 månaders på 

livskvalitén. 
 

Medel 
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Jones, 

Griffiths, 

Humphris, 

Skirrow. 

 

2001 

 

England 

 

 

 

 

 

 

 

“ Memory, 

delusion, and 

development 

of acute 

posttraumatic 

stress 

disorder- 

related 

symptoms 

after intensive 

care” 

Att undersöka 

samband mellan 

minnen från IVA 

och nivån av 

ångest samt att 

undersöka hur 

stabila minnen är 

över tid och om 

det finns 

samband mellan 

minnen och 

utveckling av 

PTSD-symptom. 

1. Prospektiv kohort studie. 

2. Data om minnen, ångest och 

depressions grad, symtom relaterade 

till PTSD. 

3. Frågeformulär ICU memory Tool, 

Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HAD), Impact of Events Scale 

(IES). 

4. Statistiska test. P< 0.05. 

5. Finns beskrivet  . 

1. Patienter som vårdats 

på IVA >24 timmar och 

var intuberade. 

2. Patienter med psykotisk 

sjukdom, 

självmordspatienter, 

patienter med skador mot 

huvudet. 

3. 45. 

4. Ej beskrivet. 

 

Patienter med flera paranoida 

minnen eller hallucinationer från 

IVA ökar riska att ha ångest och 

depression 2 veckor efter 

utskrivningen och också har högre 

risk att utveckla PTSD symtom 

efter 8 veckor. 

Patienter med tidigare psykiska 

besvär har ökad risk för att ha 

paranoida minnen, hallucinationer 

samt mardrömmar utvecklar 

ångest efter 2 veckor efter 

utskrivning. 

Hög 

Liberzon, 

Abelson, 

Amdur, 

King, 

Cardneau, 

Henke, 

Graham. 

 

2006 

 

USA 

”Increased 

psychiatric 

morbidity after 

abdominal 

aortic surgery: 

Risk factors 

for stress-

related 

disorders” 

 

Prevalensen för 

PTSD och 

depressiva 

symtomen hos 

patienter som har 

aorta aneurysm 

eller liknande 

sjukdomar och 

har blivit 

opererade eller 

inte opererade. 

 

1. Prospektiv kohortstudie. 

2. Psykiska konsekvenser i form av 

psykiatriska diagnoser, graden av 

symptom, självskattning av subjektiva 

symptom och funktionsnivån. 

3. Composite International Diagnostic 

Interview Short Forms, instrument för 

mättning av hälsoutfall, Michigan 

Alcohol Screening Test, the Impact of 

Events Scale (IES), Clinical-

Administrated PTSD Scale, CAPS), 

Brief Symptom Inventory, the Beck 

Depression Inventory samt 

Spielberger Anxiety Scale. 

4. Logistisk regression och multipel 

regressions analys användes.  

5. Finns beskrivet. 

1. Vuxna patienter (40-84 

år) med Akut aorta 

aneurysm samt aortailiaca 

ocklusion med återbesök 

till kirurgiska kliniken. 

2. Inte klara av intervju 

pga. språksvårigheter, 

fysisk svaghet. 

3. 109. 

4. Inget bortfall beskrivet. 

 

  

Enligt studien så hade patienter 

som är opererade hög grad av 

psykiatrisk morbiditet (5 ggr 

vanligare än de som inte 

opererades) 6 månader till 2 år 

postoperativt. 

Antal dagar på IVA postoperativt 

påverkade inte utvecklingen av 

psykisk morbiditet postoperativt.  

Yngre patienter utvecklade oftare 

PTSD-symptom. 

Medel 

McKinley, 

Aitken, 

Alison, King, 

Leslie, 

Burmeister, 

“Sleep and 

other factors 

associated 

with mental 

health and 

Att undersöka 

vilka faktorer 

som påverkar 

patienternas 

psykologiska 

1. En del av redan pågående 

randomiserad kontrollerad studie som 

mäter effekten av 8 veckors 

rehabiliterings-program. 

2. Primär mätning var Mental 

1. Äldre än 18 år, IVA 

vård 48 timmar eller mer, 

respiratorbehandling> 24 

t, utskrivna till eget 

boende samt bor inom 

De som överlever kritisk sjukdom 

har låg menta hälsa, symtom av 

depression, ångest och psykisk 

stress samt inskränkt och 

undvikande beteende 1 vecka 

Hög 



 5 

Elliot. 

 

2012 

Australien 

psychological 

distress after 

intensive care 

for critical 

illness” 

utfall upp till 6 

månader efter 

utskrivning från 

IVA. 

Component Summary (MCS) av SF-

36, IES poäng, tre subskalor av DASS 

samt graden av inskränkning och 

undvikande beteende. 

3. Fysisk funktions skala, HRQOL 

instrument, Depression, Anxiety and 

Stress Scale (DASS-21), Impact of 

Event Scale (IES). 

4. Statistisk test. 

5. Finns beskrivet. 

radie av 50 km kring 

sjukhusen. 

2. Patienter som deltar i 

andra rehab program, har 

fysisk dysfunktion som 

hindrar fysisk träning 

samt får palliativ vård. 

3. 195. 

4. Finns beskrivet. 

efter utskrivning från sjukhuset. 

Dessa symtom förbättras vid 

vecka 8 men förblir oförändrade 

vid vecka 26. Ångest symtom 

kvarstår hos 25 % av deltagarna 

under vecka 8 och 26. 20 % har 

kvarstående depression samt 105 

har kvarvarande stress. 1/3 har 

sömnproblem vid vecka 26. 

Ålder, sjukdomsgrad, anledning 

för inläggning på IVA längd av 

respiratorbehandling eller dagar 

på sjukhuset hade samband med 

psykiska utgången. 

Myhren, 

Ekeberg, 

Töien, 

Karlsson, 

Stokland. 

 

2010 

Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Posttraumatic 

stress, anxiety 

and depression 

symptoms in 

patients during 

the first year 

post intensive 

care 

discharge” 

Att undersöka 

nivån och 

faktorer som 

förutsäger 

förekomst av 

PTSD, ångest 

och depressiva 

symtom hos 

medicin-, kirurg- 

och trauma- 

patienter under 

första året efter 

utskrivning från 

IVA samt 

skillnaden 

mellan 

grupperna. 

1. Prospektiv kohort studie. 

2. Nivån av PTSD-symptom, ångest 

och depression. 

3. Demografiska variabler, ICU 

Memory Tools, omarbetat Life 

Orientation Test (LOT), Impact of 

Event Scale (IES) samt The Hospital 

Anxiety and Depression scale 

(HADS). 

3. Frågeformulär skickad ut 4-6 

veckor efter utskrivning och användes 

som baslinjemätning och sedan efter 3 

respektive 12 månader. 

4. Logistisk regressionsanalys samt 

Spearmans korrelationskoefficient. 

5. Finns beskrivet. 

 

1. Ålder 18-75, stannat på 

IVA minst 24 timmar. 

2. Språksvårigheter, 

psykos, svåra 

huvudskador. 

3. 194. 

4. Finns beskrivet. 

Hög antal patienter (27 %) med 

hög nivå av PTSD. PTSD 

förekomst skiljer sig inte mellan 

olika patientgrupper. Ett år efter 

utskrivning har hälften av 

patienterna PTSD relaterade 

symtom. 16 % har fördröjda 

symtom av posttraumatisk stress 

av klinisk betydelse. 

Hög 

Parsons, 

Kross, 

Caldwell, 

“Post- 

discharge 

insomnia 

Undersöka 

samband mellan 

sömnproblem 

1. Prospektiv longitudinell studie 

2. Hur sov patienterna. med ALI på 

IVA. Livskvalitet studerades 6 

1. Kritiskt sjuka patienter 

7-10 dagar på IVA efter 

att ha fått diagnosen ALI. 

50 % av patienterna hade kriterier 

för sömnproblem efter 

utskrivning. Dessa hade också 

Hög 
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Kapur,  

McCurry, 

Vitiello, 

Hough. 

 

2012 

 

USA 

 

symptoms are 

associated 

with quality of 

life 

impairment 

among 

survivors of 

acute lung 

injury” 

 

och livskvalitet 6 

månader efter 

utskrivning från 

IVA. 

månader efter utskrivningen. 

3. MOS 36 och PHQ-9. 

4. Statistiska test  

5. Ja. 

 

2. Patienter med neuro 

muskulära sjukdomar. 

3. 61 

4. Finns beskrivet. 

lägre skattning av fysisk och 

psykiskt livskvalitet.  

 

Rattray, 

Crocker, 

Jones, 

Connaghan. 

 

2010 

England 

 

“Patients’ 

perceptions of 

and emotional 

outcome after 

intensive care 

results from a 

multicenter 

study” 

 

Att undersöka 

om patienternas 

erfarenheter av 

IVA påverkar 

ångest, 

depression och 

posttraumatisk 

stress upp till 6 

månader efter 

utskrivning från 

IVA. 

1. Prospektiv longitudinell studie 

2. Undersöka prevalensen av PTSD 

symptom och ångest bland IVA 

patienter.  

3. APACHE II och HADS samt IES 

enkätstudie. Användes i samband med 

utskrivningen samt efter 2 respektive 

6 månader efter. 

4. Statistiska test. 

5. Finns beskrivet. 

 

1. Patienter som var på 

IVA >24 timmar och hade 

respirator behandling och 

över 18 år. 

2. Patienter med 

hjärnskador och 

genomgått neurokirurgi 

samt inte kunde ge 

medgivande till 

deltagande i studien.  

3. 103. 

4. Finns beskrivet. 

 

Ångest, depression poäng minskar 

inte över tid. Undvikande och 

inkräktande symptom minskar 

inte över tid. Ju längre patienterna 

vårdas på IVA desto högre poäng 

i HADS och IES. 

 

 

Hög  

 

 

Richter, 

Waydhas, 

Pajonk 

 

2006 

Tyskland 

 

 

“Incidence of 

posttraumatic 

stress after 

prolongd 

surgical 

intensive care 

unit treatment” 

Att undersöka 

prevalensen av 

PTSD samt 

skillnaden av det 

hos 

traumapatienter 

och patienter 

men andra 

diagnoser. 

1. Retrospektive kohort studie. 

2. PTSD- relaterade symptom. 

3. Demografiska data, APACHE II, 

Injury Severe Score (ISS), 

semistrukturerad psykiatrisk intervju, 

Sypmtom Check List (SCL-90-R). 

Uppföljning 35 månader efter 

utskrivning från IVA. 

4. Statistiska test. 

5. Inte beskrivet. 

 

 

1. Vuxna patienter som 

vårdats på IVA I 30 dagar 

eller längre. 

2.  Inte beskrivet. 

3. 37. 

4. Finns beskrivet. 

Patienter med fysiskt trauma, 

speciellt efter bilolyckor, är 

associerat med hög risk för 

utveckling av PTSD symptom. 

Upplevelsen av IVA-vården och 

traumat samt längre vårdtid på 

IVA verkade ha betydelse för 

utveckling av PTSD. 

Medel 

Samuelson, 

Lundberg, 

“Stressfull 

memories and 

Att undersöka 

om patienternas 

1. Prospektiv kohort studie. 

2. Symtom för ångest, depression 

1. Intuberade patienter, 

äldre än 18 år som vårdats 

Erfarenheten från vården på IVA 

beskrevs som extremt stressiga 5 

Hög 
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Fridlund B. 

 

2008 

 

Sweden 

psychological 

distress in 

adult 

mechanically 

ventilated 

intensive care 

patients-a 2-

months follow 

up study” 

psykologiska 

stress var 

relaterad till 

minnen och 

stressiga 

erfarenheter på 

IVA samt att 

identifiera tidiga 

riskfaktorer för 

utveckling av 

symtom 

relaterade till 

akut PTSD. 

samt akut PTSD. 

3. ICU Memory Tool, ICU Stressfull 

Experience Questionnary, Hospital 

Anxiety and Depression Scale samt 

modifierat Impact of Event Scale 

(IES-R), MAAS. 

4. Statistisk test. 

5. Finns beskrivet. 

 

på IVA mer än 24 timmar. 

2. Huvudskada, psykos, 

intoxikationer samt 

själmordförsök, nedsatt 

hörsel och tal, icke svensk 

talande, transporterats till 

andra sjukhus, mekanisk 

ventilerade innan ankomst 

till IVA samt vid 

utskrivning. 

3. 226. 

4. Finns beskrivet. 

dagar efter utskrivningen från 

IVA. Flera negativa erfarenheter 

från IVA-vården är associerade 

med högre grad av psykologisk 

stress. Mardrömmar upplevdes 

som extrem stressande. Agitation 

beskrivet i MAAS var en 

riskfaktor för utveckling av 

PTSD- relaterade symtom. 

Schelling, 

Stroll, Haller, 

Briegel, 

Manert, 

Hummel, 

Lenhart, 

Heyduck, 

Polasek, 

Meier, Preu, 

Bullinger, 

Schuffel, 

Peter. 

 

1998  

 

Tyskland 

“Health – 

related quality 

of life and 

posttraumatic 

stress disorder 

in survivors of 

the acute 

respiratory 

distress 

syndrome” 

Att jämföra tre 

ARDS 

patientgrupper 

som fått tre olika 

behandlingar 

efter att legat på 

IVA med 

avseende på 

livskvalitet och 

förekomst av 

PTSD.  

1. Retrospektiv longitudinell studie 

2. Hur mår patienterna efter vården på 

IVA för ARDS. Hur är livskvalitén 

efter att legat inne på IVA. 

3. Frågeformulär och PTSS-10  

4. Statistiska test. 

5. Finns beskrivet. 

1. Pat. skall vara över 16 

år. Även att de har ARDS 

och lagt på IVA mellan 

jan. 1985-jan. 1995 

2.  Inga psykiska och 

neurologiska problem, 

inga alkohol- eller drog- 

problem. 

3. 80. 

4.12 pat.  

Det var en hög livskvalitet i alla 

grupper. Risken för att få PTSD 

var större i gruppen med ECMO 

behandling 

Medel 

Talisayon, 

Buckley,  

McKinley. 

 

2011 

 

Australien 

“Acute post-

traumatic 

stress in 

survivors of 

critical illness 

who were 

mechanically 

ventilated: A 

Prevalensen för 

PTSD och 

relationen mellan 

PTSD-symtom 

och kliniska och 

demografiska 

karakteristiska 

hos patienter 

1. Prosperktiv longitudinell studie. 

2. Prevalensen för PTSD på patienter 

som har varit intuberade. 

Även jämföra PTSD symtom och 

patientens kliniska och demografiska 

känn täcken. Undersöka patienter som 

hade höga poäng av Event scale. 

3. Interjuver.  

1. Över 18 år och har varit 

intuberade mer än 24 

timmar samt varit på IVA 

mer än 48 timmar. 

2. Utskrivna som bodde 

mer än 30 km omkrets 

från sjukhuset och som 

deltog i andra 

Studien visade en hög nivå på 

PTSD tidigt efter utskrivningen 

och 1/3 av alla som hade varit 

intuberade och hade IES över 20. 

 

Hög 
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mixed 

methods 

study” 

 

som har varit 

sjuka och 

intuberade. 

 

4. Statistiska test. 

5. Finns beskrivet. 

 

rehabiliteringsprogram, 

hade neurologiska, spinal 

och skelett dysfunktion, 

talade dålig engelska samt 

hade historia av 

mentalsjukdom. 

3. 97. 

4. Ej beskrivet. 

 

Wade, 

Howell, 

Weinman, 

Hardy, 

Mythen, 

Brewin, 

Borja-

Baluda, 

Matejowski, 

Raine. 

 

2012 

England 

“Invistigating 

risk factors for 

psychological 

morbidity 

three months 

after intensive 

care: a 

prospective 

cohort study” 

At undersöka 

vidare vilka 

riskfaktorer som 

påverkar 

utgången av 

olika 

psykologiska 

symptom hos 

patienter som har 

legat på IVA. 

1. Prospektiv kohort studie. 

2. Psykologiska mått: psykiskt 

tillstånd, stress reaktioner, teman på 

minnesbilder. Resultat efter IVA vård 

vad gäller PTSD, stress samt 

depression. 

3. IVA-patienter som kunde och ville 

delta i studien svarade på Profile of 

Mood States som visade deras 

sinnestillstånd på IVA och stress 

reaktioner på IVA mättes med 

Intensive care reaction scale (ICUSS) 

med 4 underskalor. Vilken sorts 

minnen patienterna hade kontrollerads 

och genom Brief Illnes Perception 

Questionaire (BIPQ). 

Stresssymtomen mättes genom 

användning av Post-traumatic Stress 

Diagnostic Scale (PDS). Depression 

mättes genom Centre of Epidemilogic 

Studies Depression scale (CED-D). 

Ångest efter 3 mån mättes med 

formulär State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI). 

4. Univariat analys användes för att 

mäta relationen mellan riskfaktor och 

psykologiska utfall. Multivariat 

analys i två steg. Signifikans värde 

1. Vuxna patienter, 

respiratorbehandlade>24 

t, behövde stöd till 2-3 

organ, som har hade 

förmågan att förstå 

informationen och kunde 

kommunicera. 

2. Inte kunde engelska, 

demens, förvirring, låg 

GCS, terminalt sjuka, 

nedsatt hörsel och syn. 

3. 157. 

4. Bortfall beskrivet. 

Svårt sjuka IVA patienter har hög 

grad av psykologisk stress efter 

utskrivning från IVA. Tre mån 

efter utskrivningen hade 27 % 

möjliga PTSD-symtom, 46 % 

hade förmodad depression och 44 

% hade ångest. Samband 

identifierades mellan PTSD- 

symtom, depression och stress 

under vården på IVA och 

förvirring på IVA. Emotionella 

stressreaktioner på IVA var en 

riskfaktor för manifestation och 

utveckling av psykisk ohälsa.  

Läkemedel påverkade också 

utgången av den psykiska hälsan 

efter vård på IVA. 

Hög 
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p<0.05 i första steget och p<0.01 i 

steg 2. 

5. Finns beskrivet. 

Wallen, 

Chaboyer, 

Lukman, 

Creedy. 

 

 

2008 

 

Australien 

“Symptoms of 

acute 

Posttraumatic 

stress disorder 

after intensive 

care” 

Mäta frekvensen 

av PTSD 1 

månad efter 

utskrivning från 

IVA. 

1. Prospektiv longitudinell studie 

2. Mäta prevalensen av symtom på 

PTSD 1 månad efter utskrivning från 

IVA. 

3. AORTIC och IES-Revised intervju. 

4. Crobach alpha, Mann-Whitney och 

Chi2. 

5. Finns beskrivet. 

 

1. Äldre än 18 år, varit på 

IVA mer än 24 timmar, 

kunde tala och läsa 

engelska, inte ha tidigare 

historia av ångest. 

2. Utskrivna från IVA och 

direkt till hemmet och om 

patienten var förvirrad. 

3. Av 137 pat. svarade 

114 och av dessa 

fullföljde 100. 

4. Finns beskrivet. 

Patienter under 65 år löper större 

risk att få PTSD-symtom men 

andelen patienter som hade 

symtom av PTSD 1 månad efter 

utskrivning var låg. 1/3 av 

patienterna som hade obehandlad 

PTSD måste ha kontakt med 

psykiatrin. 35 % av IVA 

patienterna hade någon form av 

PTSD efter utskrivningen från 

IVA. 

Hög 


