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Background Nowadays people more often are surviving intensive care, which makes it 
important to increase the knowledge about the experiences. Illusions, nightmares and unreal 
experiences are common and often linger for quite some time. 
Aim  The aim of the study was to illuminate patients’ experiences after intensive care. 
Method A literature-based study of 16 qualitative studies was conducted 
Results  A lot of the patients have difficulties moving on, and are haunted by their 
experience. Memories from the hospital stay are often hazy, and evokes a sense of lacking a 
part of their life story. There is a need to understand in order to move on. Despite of this, some 
of the patients manage to find happiness. They find a new meaning in life, and learn to look at 
things from a brighter side. 
Conclusion  To process the experience, there seems to be a need of further support. Also, 
patients need to receive more information about what to expect after discharge. 
Keywords  intensive care, life world, patient experiences, psychosocial factors, recovery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Efter att en person varit svårt sjuk och inlagd på sjukhus är det vanligt med mardrömmar, 
ångest, minnesförlust och rädsla. Dessa besvär finns ofta kvar en lång tid efter 
sjukhusvistelsen. För att kunna hjälpa dessa personer behövs en förståelse för dessa besvär. 
 
Riktigt svårt sjuka personer behöver ofta vårdas på en intensivvårdsavdelning. Här ligger de 
ofta nedsövda och är uppkopplade mot maskiner. Här övervakas de dygnet runt och vårdtiden 
kan variera mellan ett dygn till flera månader. Vid uppvaknandet minns de inte exakt vad de 
varit med om, vilket kan kännas väldigt jobbigt. Många har svårt att sova när de kommer hem 
och kan ha mardrömmar om avdelningen. Andra har minnen av saker som aldrig har hänt, och 
upplever att de inte vet vad som är verkligt och inte. För att kunna gå vidare efteråt behöver 
de förstå varför, när och hur de blev sjuka. Det är även viktigt att få veta vad som har hänt 
under tiden de var nedsövda. Vissa upplevde att anhöriga och en dagbok som skrivs av 
vårdpersonal var ett bra stöd efteråt. Det kan även vara skönt att ha någon att prata med, gärna 
någon som vet vad de gått igenom. Andra har inte dessa besvär efteråt utan är mest bara glada 
att de överlevt. De såg istället saker mer från den ljusa sidan. De som lever med besvär efteråt 
behöver mer stöd efter vårdtiden än vad som finns idag. Dessa personer behöver ofta prata om 
händelserna och även följas upp av vårdpersonal vid fler tillfällen. 
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Inledning 
 
För en patient som överlever intensivsjukvård ligger inte den största utmaningen i vårdtiden 
utan under återhämtningen (Yancey, 2012). Patienter som vårdas inom intensivvård kan vara 
medvetslösa och uppkopplade mot respirator. Att återuppta ett normalt liv efter detta kan vara 
svårt, beroende på vilka erfarenheter man har med sig från vårdtiden. Om man som 
allmänsjuksköterska träffar dessa patienter, kan bemötandet förbättras genom att veta vilka 
upplevelser de bär med sig. Med denna kunskap ökar även möjligheten att upptäcka tecken på 
sjukdomar och andra tillstånd som kan uppstå till följd av intensivvård, till exempel ångest. 
Därför är det angeläget att belysa patienters upplevelser av intensivsjukvård, då 
återinläggningar kan förhindras, och på så sätt reduceras vårdbelastningen.  

Bakgrund 

Om intensivvård 
Intensivvård (IVA) är en vårdnivå och inte en vårdplats. I Sverige finns 84 
intensivvårdsavdelningar, både allmänna och specialiserade. Exempel på specialiserad 
intensivvård är neurointensivvård, thoraxintensivvård, barnintensivvård, 
brännskadeintensivvård (Svenska intensivvårdsregistret, 2014) och Extracorporeal Membran 
Oxygenering (ECMO) vilket är en modifierad hjärt- och lungmaskin som syresätter blodet på 
utsidan av kroppen via ett membran (Karolinska universitetssjukhuset, 2015). Vanliga 
diagnoser hos patienter inom denna typ av vård är sepsis, hjärtstopp, svårt trauma, 
andningsproblem och lunginflammation (Svenska intensivvårdsregistret, 2014).  
 
De patienter som vårdas inom en intensivvårdsenhet behöver avancerad övervakning och 
omvårdnad på grund av sjukdom, olycka eller livshotande tillstånd. Ibland kan intensivvård 
även krävas till följd av en operation. Vården är inriktad på att ersätta eller bistå vitala 
organfunktioner när dessa är otillräckliga i relation till patientens behov. Det kan vara hjärta, 
lungor, njurar, cirkulation, lever eller hjärta som har hotande eller direkt svikt (Svenska 
intensivvårdsregistret, 2015a). Om patientens andning till exempel sviktar, kan patienten 
behöva kopplas upp mot en respirator. Då mäts syremättnaden i blodet kontinuerligt, och 
respiratorn tillför den mängd syre som behövs utefter mätvärdena. Respiratorn kan kopplas på 
en endotrakealkanyl (en tub) som sitter via munnen eller näsan ner i luftstrupen. För att kunna 
sätta endotrakealkanylen ges ofta smärtstillande och sederande läkemedel. Patienten kan inte 
tala med en tub i halsen, och upplever ofta frustration och ångest över att inte kunna bli 
förstådd. En trakealkanyl sätts in i luftstrupen via ett snitt i halsen, och är att föredra vid 
längre tids andningshjälp. Den minskar irritation i mun och svalg och underlättar munvård 
(Svenska intensivvårdsregistret, 2015b). 
 
Intensivvårdsmiljön kan beskrivas som är en ständig balansgång mellan liv och död. Patienter 
är i en miljö där de utsätts för påfrestande situationer som kan upplevas smärtsamma och 
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upprörande. Att samtidigt som man kämpar med sin egen sjukdom bevittna hur medpatienter 
försämras, kan skapa en dödsrädsla hos patienten (Olausson, Lindahl & Ekebergh, 2013) 
Patienter som är uppkopplade mot respirator under vårdtiden upplever ofta att det är 
obekvämt och främmande. Ett annat problem som uppstår i samband med respiratorvård är 
oförmågan att kommunicera. Många patienter känner sig desorienterade på 
intensivvårdsenheten och har ingen uppfattning om det är dag eller natt. Detta kan medföra en 
känsla av att tiden står stilla vilket leder till både förvirring och emotionella påfrestningar. Att 
ha nära och kära närvarande är ofta en trygghet för patienten, men kan för andra patienter 
upplevas som störande då de ligger i flerbäddsrum (Shou & Egerod, 2007). 
 
Att vara beroende av någon annan för omvårdnad och hygienrutiner är ett känsligt ämne, 
speciellt då patienten inte själv kan kommunicera sina önskemål. Patienten kan lätt känna sig 
kränkt och förlora en del av sin identitet omvårdarna inte ser hen som en individ. Att över 
huvud taget behöva blotta sin kropp för en annan person kan kännas som en överträdelse, och 
en oro kring hur vårdaren reagerar är ofta närvarande. Vårdarnas professionalitet och empati 
uppges vara av stor betydelse för att skapa en trygghet och bekvämlighet för patienten 
(Lykkegaard & Delmar, 2015). 
 

Konsekvenser av intensivvård 
Konsekvenser av en vårdtid inom en intensivvårdsenhet kan för patienten vara 
muskelsvaghet, trötthet och orkeslöshet en längre tid efter utskrivning. Att inte ha samma 
kraft och ork kan skapa en känsla av frustration och besvikelse hos patienten. Några patienter 
har få minnen från vårdtiden, andra besväras av overklighetsupplevelser en tid efter (Svenska 
intensivvårdsregistret, 2015c). En annan konsekvens av vårdtiden kan vara stress vilket kan 
innebära ett psykologiskt trauma för patienten. Studier visar en hög förekomst av både ångest, 
depression och posttraumatiskt stress syndrom (PTSD) (Scragg, Jones & Fauvel, 2001). 
 
Alla faktorer som hotar en patients känsla av helhet, integritet, säkerhet och kontroll kan 
orsaka ångest. Sjukdom och skada är båda exempel på sådana typer av faktorer. Ökad 
sårbarhet och minskad trygghet är andra viktiga beståndsdelar som utlöser ångest. Detta 
inträffar oftast när patienter inom en intensivvårdsenhet upplever att de tappar kontrollen, 
känner sig isolerade och är rädda att förlora kroppsliga funktioner eller att dö. Ångest 
tillsammans med smärta och rädsla kan både utlösa och vidmakthålla stressreaktioner som 
exempelvis PTSD. Obehandlad eller otillräckligt behandlad ångest kan medverka till 
ytterligare sjukdomar (Bizek & Fontaine, 2013). 
 
Posttraumatiskt stress syndrom delas in i tre symtomgrupper: återupplevande, undvikande och 
psykisk överspändhet. Återupplevande innebär att på nytt uppleva plågsamma minnen i form 
av exempelvis mardrömmar. Undvikande medför att ständigt förtränga känslor, tankar eller 
detaljer som rör händelsen. Psykisk överspändhet kan visa sig i form av sömnstörningar, 
irritabilitet och koncentrationssvårigheter (Nationalencyklopedin, 2016). Vid hot mot 
överlevnaden utan att en person får tid att återhämta sig kan inte hjärna och kropp anpassa sig 
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snabbt nog. PTSD ska ses som en normal reaktion hos personen som ställs inför onormala och 
omöjliga förutsättningar. Efter en traumatisk upplevelse av någon sort, kan personen uppleva 
påträngande, påminnelser av den obehagliga händelsen. Dessa utlöses ofta av ljud, syn, lukt 
påminnande om händelsen, eller ett minne som ger en akut stressreaktion. Även mardrömmar 
där traumat återupplevs provocerar psykologisk och psykisk stress. Människor med PTSD kan 
bearbeta traumat genom att uppvisa avskildhet och isolering gentemot sin omgivning, samt 
begränsade affekter och depression (Yancey, 2012). 
 
Nedstämdhet och sömnsvårigheter är vanligt bland patienter som vårdats inom intensivvård. 
Sömnsvårigheter är speciellt vanligt den första tiden, patienten har ofta mardrömmar som kan 
upplevas obehagliga och vara återkommande (Svenska intensivvårdsregistret, 2015c). Under 
tiden på avdelningen är patienterna oftast tungt medicinerade, och förtränger de smärtsamma 
minnen som uppstår. Men känslorna kring det som hänt kvarstår. Dessa känslor bidrar i 
efterhand till att forma patientens bild av såväl sjuksköterskor, läkare och sjukvården som 
helhet. För många infinner sig även en insikt i hur sårbart livet verkligen är (Bizek & 
Fontaine, 2013). Inom flera intensivvårdsenheter skrivs en dagbok som kan skapa en 
förståelse för patienten. Att förklara vad den varit med om och att bearbeta 
overklighetsupplevelser och mardrömmar (Svenska intensivvårdsregistret, 2015d). Psykiska 
besvär är vanliga efter intensivvård men brukar successivt försvinna, det är viktigt att ha 
förståelse för att patientens återhämtning kan ta tid (Svenska intensivvårdsregistret, 2015c). 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Enligt teorin om livsvärlden kan en individs levnadsvillkor aldrig bli helt klarlagda om man 
inte ser till individen som en helhet (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden innebär det sätt 
vi förstår och tolkar vår omvärld. Det är en subjektiv upplevelse som varierar från person till 
person, och påverkar hur vi förhåller oss till de sociala sammanhang runt omkring oss. 
Livsvärlden bidrar till det sätt vi identifierar oss själva i relation till omvärlden, och vilken roll 
vi spelar. Vi kan till viss del sätta oss in i en annan persons livsvärld, men aldrig helt förstå 
den (Dahlberg, 2014). För att som vårdare kunna ge den bästa möjliga vård, behövs kunskap 
och förmåga att leva sig in i det patienten upplever. Vårdandet behöver bygga på förståelse 
kring sjukdomen och hur den kan påverka patientens upplevelser av sammanhang och 
mening. När tidigare händelser eller ängslan inför framtiden tar över och kanske till och med 
suddar ut upplevelsen av ett “nu”, förhindrar det välbefinnandet och livskraften. Medan allt är 
som vanligt funderar man inte avsevärt på tillvaron, men när något sällsynt inträffar och 
särskilt då kraftfulla omständigheter som sjukdom, ställs vardagen på sin spets. Allt är då inte 
längre självklart (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Att vara beroende av andra är alla i viss mån men under sjukdom så blir det mer tydligt. Vid 
en kritisk sjukdom måste patienten förlita sig mer på andra, att funktioner den tidigare tagit 
för givet inte är lika självklara längre. Att vara beroende av andra på detta sätt kan vara 
förknippat med negativa känslor och maktlöshet. Den obegripliga miljön och tekniken på 
Intensivvårdsenheten, begränsar patienten. Det kan medföra att kontroll, påverkan över sin 
situation samt frihet försvinner, vilket kan skapa en känsla av sårbarhet och osäkerhet. 
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Patienten har då inget annat val än att lämna över sig till rutiner och teknologi (Almerud, 
Alapack, Fridlund & Ekebergh, 2007). 

Problemformulering 
 
Miljön och kulturen inom intensivvården tillhör inte den värld vi normalt befinner oss inom, 
och innebär därför en omställning för patienten. Det kan hända många saker på kort tid, både 
med kroppen och sinnet, och livsvärlden kan då snabbt förändras. Det är en omställning som 
kan vara svår att bearbeta, och vår livsvärld blir då automatiskt störd. För att kunna bemöta 
dessa patienter på en individnivå är förståelse kring upplevelser av intensivvård en 
förutsättning. Idag ses ett större antal patienter vårdade inom intensivvård som överlever än 
tidigare, vilket även innebär ett ökat behov av uppföljning. Målsättningen inom svensk 
sjukvård är att alla patienter som vårdats en lägre tid eller vill ha uppföljning ska få möjlighet 
till detta. Det är bara ett fåtal avdelningar erbjuder sina patienter detta, så det finns ett behov 
av mer kunskap om hur det har upplevts att vara patient inom intensivvården. Denna studie 
ämnar att belysa upplevelser efter intensivsjukvård, och leder förhoppningsvis till en ökad 
förståelse för deras mående efteråt.  

Syfte 
 
Syftet var att belysa vilka upplevelser patienter har efter att ha vårdats på 
intensivvårdsenheter. 

Metod 
 
Detta är en litteraturbaserad studie av kvalitativa artiklar, vilket innebär en analys av 
berättelser för att fånga människors upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2006). Varje 
kvalitativ studie har ett eget kunskapsvärde, och kunskapsvärdet ökar då studiers resultat 
sammanställs. Genom att slå ihop flera studiers resultat så skapas en sammansatt kunskap om 
ett specifikt fenomen (Friberg, 2012). Då syftet är att belysa patienters upplevelser, valdes 
enbart kvalitativa artiklar. Enligt Friberg (2012) har dessa som utgångspunkt att bättre förstå 
människors upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov. Metoden som använts är att 
bidra till evidensbaserad omvårdnad genom en analys av kvalitativ forskning. Denna metod 
valdes för att öka förståelsen för det valda området samt att ställa samman tidigare forskning 
till en ny helhet. 
 

Litteratursökning 
De systematiska sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökningarna gjordes 
i första hand i Cinahl, då det är en omvårdnadsinriktad databas (Östlundh, 2012). Cinahl är 
även en fulltextdatabas, vilket innebär att dokumenten i databasen ofta finns tillgängliga i 
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fulltext. Östlundh (2012) menar att fulltextdatabaser som enda sökkälla inte är en bra metod, 
därför valdes även PubMed. Inledningsvis valdes ingen avgränsning gällande år för att se hur 
mycket forskning som fanns i ämnet. Då det fanns en del nyare forskning gjordes en 
avgränsning på 15 år, från 2001. Utöver detta valdes avgränsningen peer reviewed i alla 
sökningar. En avgränsning till peer reviewed bidrar till att sortera ut artiklar som är 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlund, 2012). De flesta sökningarna grundades på 
main headings som exempelvis “intensive care units”, “critical care”, “critically ill patients” 
och “critical illness”. Dessa kombinerades sedan med keywords, men också med andra main 
headings. Exempel på ord som användes var: recovery, patient experiences, outcomes, quality 
of life, follow up, survivors, life experiences och intensive care. Dessa sökord ansågs 
relevanta då de innefattade upplevelser och utfall efter intensivvård. 

Urval 
Slutligen valdes 16 artiklar ut som svarade på syftet att belysa patienters upplevelser efter 
intensivvård. 15 artiklar var av kvalitativ metod, och en mixed method. I artikeln av mixed 
method användes endast den kvalitativa delen. Artiklarna bedömdes till medel eller hög 
kvalitet efter granskning med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 
kvalitetsbedömning för kvalitativ metod. Inklusionskriterier för studien var artiklar som 
beskrev upplevelser hos vuxna efter intensivvård, att artikeln var skriven på engelska samt att 
den inte var äldre än 15 år. Alla artiklar var även etiskt godkända. Exklusionskriterier var 
kvantitativa artiklar samt om artikeln inte var peer reviewed. Även artiklar med specifika 
diagnoser och som handlade om anhörigas eller sjuksköterskans perspektiv exkluderades. 

Analys 
Analysen gjordes enligt Fribergs (2012) metod att arbeta från helhet till delar till en ny helhet. 
De valda artiklarna utgör helheten, och delarna uppstår när artiklarnas resultat sönderdelas 
med avsikt att hitta bärande aspekter av betydelse för syftet. En ny helhet skapas sedan av att 
de bärande aspekterna sammanförs till ett nytt resultat (Friberg, 2012). För att underlätta 
genomgången och för att lättare kunna hitta tillbaka till rätt artikel, delades alla artiklar in 
enligt alfabetet från A-P. Vi gick igenom alla artiklars resultat var för sig, och tog ut de 
bärande aspekterna. Därefter gick vi igenom artiklarna tillsammans för att gemensamt komma 
överens om vilka bärande aspekter som var relevanta för syftet. Dessa stämdes sedan av emot 
artiklarna för att säkerställa att översättningen var korrekt, och att vi verkligen förstått 
innebörden. De bärande aspekterna strukturerades sedan in i 16 meningsenheter som 
representerade upplevelser som framkom under genomgången av artiklarna. Ur dessa 16 
meningsenheter var det fyra upplevelserelaterade huvudteman som stod ut. I dessa 
huvudteman sorterade vi in de resterande meningsenheterna som då blev till subteman. Efter 
sorteringen sammanställdes allt material till en löpande text, som utgör det slutliga resultatet. 

Resultat 
 
Resultatet redovisas utifrån huvudteman och subteman i tabell 1. Innehållet i respektive tema 
redovisas i löpande text. 
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Att vilja förstå Att minnas eller inte minnas 

 
Att försöka förstå 
 
Att sortera sina tankar 
 
Att anhöriga bidrar till förståelse 

Att uppleva rädsla Att livssituationen påverkas 
 
Att uppleva mardrömmar 
 
Att ha tankar kring döden 
 
Att känna rädsla för att återuppleva IVA 
 
Att känna av skam 

Att uppleva lidande  Att uppleva negativa minnen 
 
Att förändras som person 
 
Att vara beroende av någon annan 
 
Att bli påmind 
 
Att uppleva förlust 

Att finna lycka Att uppleva förnyade relationer 
 
Att gå vidare 
 
Att få hjälp på vägen 
 
Att få en ny syn på livet 

Att vilja förstå  
Det framkom ett behov av förståelse hos patienter efter utskrivning från IVA. Patienter hade 
få eller inga minnen från vårdtiden, och det fanns ett behov av att skapa en helhetsbild och ett 
sammanhang. Dessa subteman går in på hur patienter gick tillväga för att förstå och skapa sig 
en bild av vårdtiden. 

Att minnas eller inte minnas 
Det framkom att patienter hade få eller inga minnen från sin tid på IVA (Egerod, Christensen, 
Schwartz-Nielsen & Agård, 2011; Chahraoui, Laurent, Bioy & Quenot, 2015; Ringdal, Plos 
& Bergbom, 2008; Pattison, Dolan, Townsend & Townsend, 2007). För patienter som inte 
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mindes sin vårdtid spelade anhöriga en stor roll i att förklara och återberätta händelseförloppet 
(Chahraoui et al., 2015). Minnesförlust efter kritisk sjukdom är väldokumenterade, att inte 
minnas något från vårdtiden men att delvisa minnen kunde komma tillbaka med tiden 
(Pattison et al., 2007; Chahraoui et al., 2015). 
 
Att inte ha några minnen kunde upplevas som en lättnad för vissa patienter (Whitehorne, 
2015; Ringdal et al., 2008; Corrigan, Samuelson, Fridlund & Thomé, 2007). Vissa upplevde 
att det var skönt att inte minnas på grund av rädsla över hur minnen skulle påverka resten av 
livet (Chahraoui et al., 2015), men för andra var det jobbigt (Whitehorne, 2015). Flera 
patienter upplevde en frustration över att ha ofullständiga minnen och att inte ha hela bilden 
(Stayt, Seers & Tutton, 2015) Svaga och oklara minnen från vårdtiden kunde upplevas som en 
känsla av kaos hos patienten efteråt (Storli, Lindseth & Asplund, 2008). Ofullständiga minnen 
från vårdtiden upplevdes vara suddiga, kaotiska och ibland smärtsamma för patienten (Storli 
& Lind, 2009). Flera patienter hade ett behov av att försöka förstå och skilja på 
overklighetsupplevelser och verkliga händelser. Detta kunde vara bekymmersamt, då verkliga 
och overkliga upplevelser ofta var sammanflätade och svåra att skilja på (Papathanassoglou & 
Patiraki, 2003; Whitehorne, 2015; Corrigan et al., 2007 & Chahraoui et al., 2015). 
Upplevelser och ofullständiga minnen från vårdtiden kunde vara förvirrande för patienter en 
längre tid efter utskrivning, och det fann ett behov av att vilja reda ut och återskapa 
upplevelser som gått förlorade (Palesjö, Nordgren & Asp, 2015). För många fanns även ett 
behov av att glömma det som hänt, men det var omöjligt att förtränga upplevelserna (Storli & 
Lind, 2009). Både verkliga och overkliga minnen från vårdtiden, kunde ofta återges i detalj 
(Whitehorne, 2015 & Löf, Berggren & Ahlström, 2005). 

Att försöka förstå 
Patienter kunde lämna sjukhuset utan att förstå varför de behövt IVA-vård (Löf, Berggren & 
Ahlström, 2008 & Stayt et al., 2015). Efter utskrivning var det många som upplevde ett 
ständigt sökande, och en kamp i att förstå vad som hänt (Storli et al., 2008 & Palesjö et al., 
2015). För att återgå till ett normalt liv behövde patienterna bearbeta vad de varit med om 
under den tid de varit medvetslösa (Palesjö et al., 2015). Återhämtningen bestod till stor del 
av att försöka skapa mening och sammanhang i upplevelsen (Storli et al., 2008 & Palesjö et 
al., 2015). Det visade sig finnas ett behov av att få hela bilden av händelseförloppet, från 
inläggning fram till utskrivning, i kronologisk ordning (Egerod et al., 2011 & Stayt et al., 
2015). Att konstant tänka på vad som hänt, var något som karaktäriserade de månaderna som 
följde direkt efter vårdtiden (Corrigan et al., 2007). Mardrömmar och ofullständiga minnen 
kunde även dröja kvar hos patienten och gjorde det svårt att helt greppa vad som hänt (Palesjö 
et al., 2015). 
 
Dagboken som gavs till patienter efter deras IVA vistelse kunde inte återskapa minnen hos 
patienterna, men kunde hjälpa till att fylla i minnesluckor. Den skapade en möjlighet till 
diskussion hos patienterna, men upplevdes otillräcklig som enda källa för information 
(Egerod et al., 2011). Dagboken var i vissa fall skriven utifrån vårdarens perspektiv, och 
patienterna hade då svårt att relatera till den (Palesjö et al., 2015). Men i de fall dagboken 
skrevs utifrån patienternas perspektiv, utan medicinskt språk, upplevdes den mer personlig 
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och var lättare att relatera till (Storli & Lind, 2009 & Egerod et al., 2011). Dagboken beskrevs 
som en gåva, men patienterna var ofta oroliga för vad som skulle stå i den (Storli & Lind, 
2009). Dagboken kunde bidra till att hjälpa patienter att acceptera sina drömmar och 
vanföreställningar de haft under vårdtiden. Men patienterna kunde uppleva att den första 
uppläsningen var överväldigande och obehaglig, därför var timingen viktig. Med tid kunde 
patienterna ofta uppleva att det var lättare att relatera till händelserna, och dessa sågs som en 
del av ens historia. Foton på patienterna från vårdtiden ansågs vara värdefulla för att förstå 
hur svårt sjuka de varit (Egerod et al., 2011). Foton av patienten själv med till exempel en tub 
i halsen, eller en syrgasmask kunde förklara en otydlig kroppslig upplevelse som patienterna 
burit med sig. Även att se bilder på miljön i rummet de befunnit sig inom var värdefull 
information som patienterna inte ville vara utan. Genom dessa kunde patienterna få en 
förklaring på flera av de overklighetsupplevelser de upplevt under vårdtiden, och även förstå 
hur de uppstått (Storli & Lind, 2009). 
 
En misstro kunde uppstå hos patienter när de fick återberättat för sig vad som hänt under tiden 
de varit medvetslösa. Patienterna kunde ofta tvivla på sanningen i dessa berättelser, då de inte 
själva mindes att det hänt (Whitehorne, 2015). Att bli kritisk sjuk innebar för många att bli 
kastad in i en situation där existensen var hotad (Storli et al., 2008). Detta kunde medföra att 
patienterna började fundera över existentiella frågor (Storli et al., 2008; Palesjö et al., 2015; 
Corrigan et al., 2007 & Abdalrahim & Zeilani, 2014), som till exempel: varför händer detta 
mig? Varför överlevde jag? Vad är meningen med detta? (Corrigan et al., 2007; Abdalrahim 
& Zeilani, 2014 & Palesjö et al., 2015). 

Att sortera sina tankar 
Patienterna upplevde ett behov av att prata om det som hänt (Storli & Lind, 2009; Storli et al., 
2008; Whitehorne, 2015 & Pattison et al., 2007). Uppföljningssamtalen som skedde efter 
utskrivning, bidrog till att patienterna vågade prata om sina upplevelser. För att patienterna 
skulle våga prata ut, behövde vårdaren vara lyhörd och bekräftande i samtalet. Det var viktigt 
att de upplevda overklighetsupplevelserna inte avfärdades som orealistiska, utan att 
samtalspartnern hjälpte patienterna att förstå dem. Det var viktigt för patienterna att ha en god 
samtalspartner, för att kunna sortera sina tankar (Storli & Lind, 2009). Det var även viktigt att 
samtalspartnern var empatisk, och inte gav meningslösa banaliteter som svar vilket kunde 
skapa en frustration hos patienterna. Ofta kunde patienter uppleva att samtalspartnern gav 
otillräckligt stöd eller råd om personen inte själv upplevt något liknande (Pattison et al., 
2007). För att samtalet skulle vara givande för patienterna krävdes en viss förförståelse hos 
samtalspartnern, och gärna för patienternas specifika fall. Många patienter uppfattade att 
upplevelser kunde utvecklas i samtal med vårdpersonal som förstod patienterna, och hade 
kunskap om intensivvård (Storli & Lind, 2009). 

Att anhöriga bidrar till förståelse 
Anhörigas berättelser kunde bidra med värdefull information för patienterna för att få den 
fulla bilden av sin tid inom intensivvården (Egerod et al., 2011). Flera patienter hade själva 
inga minnen från vårdtiden, utan endast det de anhöriga återberättat för dem (Chahraoui et al., 
2015). Vissa hade ofullständiga minnen, men de anhöriga behövdes för att kunnat fylla i 
luckorna av dessa minnen. Många fick även förlita sig på att de anhöriga kunde hjälpa dem att 
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skilja på vilka upplevelser som var verkliga och inte (Stayt et al., 2015). Dessa anhörig gav 
inte bara patienterna ökad en förståelse genom att förklara händelseförloppet, utan kunde 
också bidra med motivation för att fortsätta. Samtidigt som de anhöriga bidrog till 
patienternas förståelse, kunde de även undanhålla information som de inte ansåg var viktig för 
patienterna (Storli et al., 2008). 
 

Att uppleva rädsla 
Det framkom att rädsla kunde ha betydelse för patienternas tillfriskande. Även livssituationen 
kunde påverkas av rädsla som uppkommit efter vårdtiden. Dessa subteman berör olika 
aspekter av rädsla som patienter upplevde. 

Att livssituationen påverkas 
Rädsla hade en stark påverkan på patienternas livssituation på ett eller annat sätt. Patienterna 
kunde uppleva en rädsla för att sova då de återupplevde sin tid på intensivvårdsenheten. Att 
sova upplevdes som att förlora kontrollen och att bli sårbar, då de tvingades tillbaka in i den 
skrämmande världen av mardrömmar (Corrigan et al., 2007). Sårbarhet var även något som 
upplevdes under tillfrisknandet och association till rädsla och ångest (Palesjö et al., 2015). Det 
framkom en rädsla för att återuppleva delirium samt att behöva återuppleva vårdtiden, vilket 
begränsade patienterna i livet efteråt (Whitehorne, 2015). Det hände att minnen kunde komma 
tillbaka under tillfrisknandet, och upplevdes av patienterna som skrämmande (Palesjö et al., 
2015). Ett flertal patienter upplevde rädsla och oro över att inte tillfriskna, dessa känslor var 
lika starka ett år efter utskrivning (Löf, Berggren & Ahlström, 2008). 

Att uppleva mardrömmar 
Mardrömmar, hallucinationer och overklighetsupplevelser var vanligt förekommande, och 
bestod ofta av upplevelser från vårdtiden (Tembo, Parker & Higgins, 2013; Corrigan et al., 
2007 & Ågård, Egerod, Tønnesen, & Lomborg, 2012). Patienterna kunde i flera fall återge 
detaljerade beskrivningar av dessa upplevelser, och de uppfattades ofta som traumatiska, 
skrämmande och fruktansvärda (Löf et al., 2005; Corrigan et al., 2007 & Whitehorne, 2015). 
Upplevelserna var ofta associerade med objekt i vårdmiljön eller händelser som skett under 
vårdtiden (Löf et al., 2005). De beskrevs som extremt levande och ansågs i vissa fall 
representera verkligheten (Egerod et al., 2011 & Löf et al., 2008). Mardrömmarna orsakade 
abrupta uppvaknanden, känslor av förtvivlan och panik och hemsökte fortfarande patienter ett 
halvår efter utskrivning (Tembo et al., 2013 & Corrigan et al., 2007). Efter vårdtiden 
upplevde patienter att det kändes som att ha genomlevt en mardröm, och att det var omöjligt 
att tillfriskna helt och gå vidare (Corrigan et al., 2007 & Tembo et al., 2013). Under dagen var 
det tryggt och säkert, men på natten förde mardrömmarna dem tillbaka till den skrämmande 
världen på IVA (Tembo et al., 2013). 
 
Både sömnsvårigheter och fatigue var vanligt förekommande, och ansågs vara problematiskt 
(Storli et al., 2008; Ågård et al., 2012; Corrigan et al., 2007 & Pattison et al., 2007). I vissa 
fall då patienterna lyckats somna, varade sömnen inte länge innan den avbröts av ett abrupt 
uppvaknande (Corrigan et al., 2007). Vid hemkomsten förekom extrem trötthet, vilket ledde 
till att tidigare mardrömmar och minnen från vårdavdelningen kom tillbaka (Ringdal et al., 
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2008). Att inte veta när sömnen skulle återgå till det normala medförde en känsla av att 
befinna sig i ovisshet (Tembo et al., 2013). 
 

Att fundera kring döden 
Det framkom att patienter upplevde rädsla kring döden (Palesjö et al., 2015; Corrigan et al., 
2007 & Löf et al., 2008). Patienterna upplevde en kvarstående känsla av rädsla och ångest 
efter utskrivning vid tanken på att deras liv hade varit hotat (Löf et al., 2008). De beskriver en 
rädsla för döden, och samtidigt en syn på döden som en utväg ur sin svåra situation (Corrigan 
et al., 2007). Tankar kring hur sjuka och nära döden patienterna varit var fortfarande starka 
och känslomässigt laddade ett år efter utskrivning. Även mardrömmar i kombination med 
kännedom om hur sjuka patienterna varit, gav upphov till dödsångest (Löf et al., 2005 & Löf 
et al., 2008). Förståelse för hur nära döden patienter varit uppkom efter vårdtiden (Ringdal et 
al., 2008; Whitehorne, 2015 & Papathanassoglou & Patiraki, 2003). De flesta patienter hade 
upplevt tankar kring hur nära döden de varit, som starka känslor (Abdalrahim & Zeilani, 
2014). Funderingar runt döden var vanligt hos patienterna efteråt, men det framkom också att 
dessa tankar inte upplevdes som skrämmande. Vissa patienter hade även drömt om döden 
efter vårdtiden utan att uppleva dessa som mardrömmar, dödsångest var inte vanligt för dessa 
patienter (Papathanassoglou & Patiraki, 2003). 

Att känna rädsla för att återuppleva IVA 
Det framkom en rädsla att återinsjukna och att behöva återvända till intensivvårdsenheten 
(Tembo et al., 2013; Corrigan et al., 2007; Abdalrahim & Zeilani, 2014; Löf et al., 2008; 
Whitehorne, 2015 & Palesjö et al., 2015). Tanken på att behöva uppleva det traumat igen 
väckte en rädsla så stark hos patienterna att den ledde till panikkänslor (Corrigan et al., 2007). 
Rädslan för att återinsjukna och att behöva återvända var lika stark även ett år efter 
utskrivning (Löf et al., 2008). Patienter beskrev regelbundna drömmar där de återupplevde 
ljuden av monitorer från IVA, varpå de vaknat livrädda (Abdalrahim & Zeilani, 2014). Andra 
patienter hade liknande upplevelser, för dem var nätterna skrämmande då det tog dem tillbaka 
till sin IVA-vistelse. Plötsligt kunde ljud och pip från monitorer uppstå, vilket skrämde 
patienterna och gav en känsla att vara tillbaka på IVA (Tembo et al., 2013). Vissa patienter 
var så rädda att återinsjukna att de inte vågade vara ute bland folk, utan hellre höll sig hellre 
hemma där de kände sig trygga. Det upplevdes även vara lättare att ringa ambulansen 
hemifrån om patienterna plötsligt skulle återinsjukna (Abdalrahim & Zeilani, 2014). Det 
framkom att patienterna upplevde en rädsla att åter bli skadade och kritisk sjuka. I samband 
med det uppstod en känsla av ovisshet i fråga om de skulle överleva nästa gång (Palesjö et al., 
2015). 

Att känna skam 
Många patienter utryckte att de inte kunde prata om sina overklighetsupplevelser, på grund av 
rädsla för hur de skulle framstå (Storli & Lind, 2009; Palesjö et al., 2015; Stayt et al., 2015; 
Ringdal et al., 2008; Whitehorne, 2015 & Storli et al., 2008). Det framkom att patienterna 
trodde de var ensamma om att uppleva overklighetsupplevelser under vårdtiden. Det var först 
när de fått veta att overklighetsupplevelserna inte var ovanliga, som patienterna vågade prata 
om sina vansinniga minnen från vårdtiden (Storli & Lind, 2009). Patienterna har svårt att 
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prata om sina overkliga minnen, vilket tydde på en upplevelse av skam (Palesjö et al., 2015). 
En del patienter beskrev att det var svårt att prata med sin partner om sina 
overklighetsupplevelser för att de var så underliga (Stayt et al., 2015). Andra upplevde en 
känsla av skam och ansåg sig ha pratat nonsens när de berättat om sina upplevelser (Ringdal 
et al., 2008). Många patienter skämdes och kände sig skyldiga över vad de sagt och gjort 
under sitt delirium, och hade ett behov av att be om ursäkt efteråt. Patienterna mindes sina 
overklighetsupplevelser efter vårdtiden. Dessa overklighetsupplevelser medförde en oro över 
att de kanske skulle upplevas som onormala och konstiga, eller att upplevelserna kanske var 
ett tecken på psykisk sjukdom (Whitehorne, 2015). En del patienter tänkte ofta på sina 
overklighetsupplevelser, men skulle aldrig berätta om dem för någon annan. Patienterna 
trodde ofta att andra uppfattade dem som galna (Storli et al., 2008). 
 

Att uppleva lidande 
Många patienter plågades i efterhand av minnen, hallucinationer och mardrömmar. Tiden 
efter IVA karaktäriserades av en ständig kamp för att tillfriskna, återfå sin självständighet och 
för att kunna återgå till ett normalt liv. Detta innebar ett lidande för patienterna, som kunde 
dröja kvar en tid efter utskrivning. Dessa subteman innefattar flera aspekter som skapade ett 
lidande för patienterna. 

Att uppleva negativa minnen 
Vårdtiden har visat sig upplevas som plågsam, och det är vanligt att patienter fortfarande 
kämpar med komplikationer ett år efter utskrivning (Ågård et al., 2012 & Corrigan et al., 
2007). Vissa upplevde även nya omfattande overkliga minnen en tid efteråt, och andra tyckte 
sig minnas dessa starkare med tiden. Minnen präglade av rädsla i relation till 
overklighetupplevelser, andningssvårigheter och smärta var lika starka, om inte starkare ett år 
efter utskrivning (Löf et al., 2008). Traumatiska minnen kunde framstå som väldigt levande 
och smärtsamma under en lång tid efteråt, och penetrerade alla aspekter av deras liv (Corrigan 
et al., 2007 & Papathanassoglou & Patiraki, 2003). Blotta tanken på dessa minnen kunde ge 
kallsvettningar, skakningar och hjärtklappning. Ibland uppstod dessa symtom av ingen 
uppenbar anledning, och uppfattades då som mycket oroande och frustrerande (Corrigan et 
al., 2007). Flera patienter uppvisade symtom på PTSD i relation till stark ångest, depression, 
mardrömmar och hallucinationer (Chahraoui et al., 2015 & Pattison et al., 2007). Det fanns 
även patienter som ansåg att deras psykologiska problem berodde på ångest över sin fysiska 
hälsa. De mest ängsliga patienterna fortsatte att återuppleva negativa händelser från vårdtiden. 
De upplevde både flashbacks, återkommande mardrömmar, personlighetsförändringar och 
sömnsvårigheter (Chahraoui et al., 2015). Andra negativa minnen som kvarstod efter 
vårdtiden var maktlöshet, sårbarhet, hjälplöshet, förtvivlan och en känsla av att vara värdelös 
(Löf et al., 2008 & Corrigan et al., 2007). Dessa känslor rotade sig i kroppen, och ledde i vissa 
fall till att patienterna ville ge upp (Storli et al., 2008 & Ringdal et al., 2008). I andra fall 
kunde det leda till humörsvängningar, irritation och ilska (Corrigan et al., 2007). 

Att förändras som person 
Ett flertal patienter har uppgett att de upplevde att självbilden förändrades under tidens gång 
(Papathanassoglou & Patiraki, 2003). De upplevde bland annat förändrade 
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sinnesförnimmelser och att kroppen inte lydde dem på det sätt de önskade (Palesjö et al., 
2015). Flera patienter upplevde sig vara fångade i en skadad kropp full av begränsningar, 
vilket ledde till att framtiden kändes oviss. Känslan av att inte kunna tillfriskna helt orsakade 
ett lidande hos patienterna, och vissa upplevde det även som ett nederlag (Ringdal et al., 
2008). I kampen för att återgå till ett normalt liv var patienterna tvungna att lära sig att leva i 
en ny kropp, och att leva i nuet (Palesjö et al., 2015). Patienterna upplevde det som att 
genomgå en förändring av sig själv, och att bli en ny person (Corrigan et al., 2007). Men 
tanken på att gå tillbaka till sitt vanliga liv kunde även medföra besvikelse, utmattning, 
minskat intresse och en rädsla för att bli sjuk igen (Abdalrahim & Zeilani, 2014). Att 
förändras som person kunde leda till att patienterna kände sig avtrubbade och likgiltiga, 
känslor som varken kunde kännas igen eller förstås (Corrigan et al., 2007). Även mötet med 
andra människor kunde kännas som en utmaning, då de ofta hade mycket frågor. Vissa kunde 
uppleva att andra tyckte synd om dem, och tvingade dem att minnas tillbaka på den jobbiga 
vårdtiden. Flera patienter uppgav att de undvek sociala sammanhang för att slippa frågor som 
kunde trigga obehagliga minnen (Abdalrahim & Zeilani, 2014). Även det faktum att andra 
människor inte förstod vad de kände bidrog till att de undvek sociala sammanhang, vilket 
sedan ledde till en begränsning i deras livssituation (Corrigan et al., 2007). 

Att vara beroende av någon annan 
Ibland upplevde patienter att även anhöriga saknade förståelse, vilket var smärtsamt. Även om 
familjen var ett gott stöd upplevde patienterna en rädsla för att bli beroende av, eller en börda 
för dem (Ågård et al., 2012; Corrigan et al., 2007 & Ringdal et al., 2008). Efter utskrivning 
hade patienterna fortfarande ett behov av omvårdnad, och ansvaret för detta föll på de 
anhöriga. De kunde även uppleva att de hade svikit familjen genom att ha utsatt dem för så 
mycket smärta i och med sin vårdtid. Detta ledde till att rollerna i partnerskapet förändrades 
för många patienter (Ågård et al., 2012). Patienterna kände sig övergivna av sina vårdgivare, 
och blev därigenom en ännu större börda för sina anhöriga (Ringdal et al., 2008). En annan 
aspekt var att patienterna kunde uppleva en frustration när de anhöriga la sig i, och inte lät 
dem utföra något själva. Detta kunde märkas genom att de anhöriga tog avstånd från 
patienten, och inte inkluderade denne i aktiviteter eller beslut. De anhöriga upplevdes då som 
överbeskyddande (Ågård et al., 2012 & Abdalrahim & Zeilani, 2014). Vissa anhöriga var 
rädda för att patienterna skulle bli sjuka igen, och behandlade dem stundtals som barn. De 
upplevde även att de inte var behövda på samma sätt som tidigare, och att de förlorat sin roll 
inom familjen (Abdalrahim & Zeilani, 2014). Detta förstärkte sorgsenheten hos patienterna, 
och begränsade ytterligare deras livssituation (Corrigan et al., 2007). 
Patienter som upplevde att sjuksköterskan blev irriterad när de bad om hjälp, kände sig både 
sårbara och frustrerade på grund av detta även efter vårdtiden. Andra patienter upplevde sig 
kränkta på grund av att vårdarna bestämde över dem. Detta medförde även en känsla av att 
inte längre existera som en människa (Löf et al., 2008). En del patienter hade också starka 
minnen av förolämpande kommentarer från personalen vilket medförde en känsla av 
övergivenhet. Att inte få tillräcklig smärtlindring kunde leda till att patienterna upplevde sig 
värdelösa, och tappade tron på sin egen förmåga (Ringdal et al., 2008). Efter utskrivning fann 
patienterna att stödet från samhället var bristande (Palesjö et al., 2015 & Ringdal et al., 2008). 
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Att bli påmind 
Känslor och tankar som handlade om den traumatiska upplevelsen verkade för många 
omöjliga att kontrollera. De trängde sig ständigt in i olika livssituationer vilket ledde till att 
patienterna tvingades återuppleva händelserna om och om igen, och var oerhört plågsamt. 
Detta kunde triggas av saker som TV-program eller återbesök till sjukhuset, vilket även kunde 
leda till en känsla av att ha en klump i bröstet (Corrigan et al., 2007 & Storli et al., 2008). 
Även bilder från vårdtiden kunde återvända plötsligt, och var då plågsamma. Ibland kunde 
patienterna även stöta på något som triggade minnen som inte tidigare funnits där (Storli et 
al., 2008). Illusioner och overklighetsupplevelser var speciellt svåra då de verkade vara 
fastklistrade i minnet, till skillnad från vanliga drömmar eller mardrömmar som oftast 
blekande med tiden. Även om dessa minnen och illusioner omöjligt kunde ha inträffat, 
medförde de ändå en känsla av att patienterna befunnit sig mitt i dem. Situationer som 
framkallade tankar och känslor kring dessa traumatiska upplevelser kändes nödvändiga att 
undvika, då de orsakade ångest och kunde trigga ytterligare minnen (Whitehorne, 2015 & 
Corrigan et al., 2007). Dock verkade dem omöjliga att undkomma, och kvarstod ofta flera 
månader efter utskrivning (Corrigan et al., 2007 & Pattison et al., 2007). 

Att uppleva förlust 
Efter vårdtiden kunde det kännas som att det fanns ett stort hål i patienternas livshistoria, 
vilket medförde en känsla av rotlöshet. En del patienter kunde inte förlika sig med det som 
hänt över huvud taget, de upplevde att dem hade förlorat sitt tidigare liv helt och hållet 
(Palesjö et al., 2015 & Papathanassoglou & Patiraki, 2003). En känsla av förlust infann sig, 
och några kände sig svikna av livet självt. En del fasade inför att behöva genomgå samma sak 
igen, och kände att de hellre skulle ta livet av sig i så fall. Patienter som varit religiösa, 
upplevde att även tron var förlorad. Livsglädjen hade försvunnit, och apati dominerade. Hopp 
och mening saknades i livet. Vissa funderade på om det varit bättre att fått dö under vårdtiden, 
för då hade de sluppit de svåra känslorna efteråt (Corrigan et al., 2007). 

Att finna lycka 
En del patienter fann en fördjupad mening med livet efter vårdtiden. De hittade en motivation 
till fortsätt tillfrisknande, och upplevde även stöd från omgivningen. Dessa subteman visar att 
det finns positiva upplevelser efter vårdtiden, och att det är möjligt för patienterna att finna 
lycka trots det som hänt. 

Att uppleva förnyade relationer 
Att få komma hem till sina anhöriga var en stark motiverande faktor för patienterna, och 
många fann en lättnad i detta (Palesjö et al., 2015 & Abdalrahim & Zeilani, 2014). Flera 
patienter upplevde att deras relationer med de anhöriga förnyades då de kände en större 
samhörighet när de kom hem. De var till stor hjälp för patienterna när de kom hem, men 
kunde samtidigt vara dåliga på att låta patienterna prova att göra saker själva. Patienterna 
försökte stegvis minska beroendet av de anhöriga för att slippa vara en börda. De anhöriga var 
även av stor betydelse när det kom till motivation, då patienterna själv inte orkade (Ågård et 
al., 2012). Kärleken och omtanken från de anhöriga upplevdes starkare efter vårdtiden, och 
uppskattades ännu mer än tidigare (Corrigan et al., 2007). Det var viktigt för patienterna att 
kunna se bilder när de anhöriga varit där och besökt dem, då det förstärkte minnet av de 
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anhörigas närvaro under vårdtiden (Storli & Lind, 2009; Löf et al., 2005; Löf et al., 2008 & 
Storli et al., 2008). De anhörigas besök gav patienterna en känsla av att ha något att leva för 
(Storli et al., 2008). Några patienter uttryckte även att de anhörigas närvaro bidrog med en 
känsla av normalitet i kaoset de upplevde under vårdtiden (Stayt et al., 2015). Relationer till 
andra upplevdes vara viktigare än förr, och att spendera tid med anhöriga tillförde en 
fördjupad mening i livet (Palesjö et al., 2015). 
 

Att gå vidare 
Första året efter tillfrisknandet kämpade patienterna med att återfå sin självständighet, och 
tiden karaktäriserades av hopp för ytterligare tillfrisknande. I takt med att patienterna 
förbättrades ökade även glädjen, då detta innebar en ökad självständighet (Ågård et al., 2012). 
En del patienter upplevde positiva psykologiska utfall, och ansåg sig ha tillfrisknat väl både 
fysiskt och psykiskt (Chahraoui et al., 2015). Minnen och illusioner ansågs inte heller vara 
något problem för dessa patienter (Chahraoui et al., 2015 & Ringdal et al., 2008). Framgångar 
upplevdes av många inom de flesta områden efter vårdtiden, och ökade drivkraften att 
ytterligare återfå sin självständighet (Ågård et al., 2012). Det framkommer även att personlig 
växt kan uppnås då patienterna förlikar sig med det faktum att de befunnit sig i ett kritiskt 
tillstånd (Storli et al., 2008). Processen kunde leda till patienterna fann sig själva på nytt, och 
upplever sig friska på sitt eget sätt (Storli et al., 2008 & Ringdal et al., 2008). Några patienter 
hade lyckats återgå till tidigare jobb efter ett år, vilket ansågs särskilt viktigt då det innebar att 
livet återfick en form av normalitet (Ågård et al., 2012 & Pattison et al., 2007). Arbete tycktes 
ge en känsla av att åter ha en roll i samhället (Pattison et al., 2007). 
 

Att få hjälp på vägen 
Flera patienter hade starka minnen av omvårdnaden de fått av personalen. De kände sig 
trygga och säkra, och de upplevde att vårdarna vad snälla, omtänksamma, hjälpsamma, 
duktiga, behagliga, tålmodiga, tillgängliga och professionella. Detta ansågs göra skillnad när 
patienterna kände sig sårbara och hjälplösa. Omtanke och coachning från vårdarnas sida var 
speciellt viktig när det gällde patienternas tillfrisknande och hopp om framtiden (Löf et al., 
2008). Andra positiva minnen som framkom var framförallt stöd från vårdlaget och anhöriga 
(Chahraoui et al., 2015). Många patienter, oavsett komplikationer, uttryckte stark motivation 
och rådighet i att återfå bästa möjliga kapacitet både fysiskt såväl som psykosocialt (Ågård et 
al., 2012). Vissa patienter drömde till och med om att röra sig mot ett mål (Papathanassoglou 
& Patiraki, 2003). Många var medvetna om att dem befunnit sig i ett kritiskt tillstånd, och att 
de varit nära att dö. I samband med det betonades även betydelsen av olika copingstrategier. 
De strategier som använts var exempelvis positivt återskapande, optimism, humor, acceptans, 
fritidsaktiviteter och stöd från anhöriga (Chahraoui et al., 2015). Många lyckades utveckla en 
positiv syn på saker de tidigare sett som negativa (Abdalrahim & Zeilani, 2014). De tog inte 
längre saker för givet, utan hade lärt sig att fokusera på nuet (Palesjö et al., 2015). En del 
tyckte även att de fått ut något positivt ur den annars traumatiska upplevelsen, så som en ökad 
uppskattning för livet, ett vidgat perspektiv och en ny syn på hur de ville att livet skulle se ut 
(Pattison et al., 2007). 
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Att få en ny syn på livet 
Patienterna började tänka på hur lyckligt lottade de varit som överlevt, oavsett kroppsliga 
begränsningar (Abdalrahim & Zeilani, 2014; Papathanassoglou & Patiraki, 2003; Pattison et 
al., 2007 & Ringdal et al., 2008). De hade fått ny mening i sina liv (Abdalrahim & Zeilani, 
2014 & Ringdal et al., 2008), och i vissa fall kunde det relateras till andliga värderingar 
(Abdalrahim & Zeilani, 2014). Det framkom även tydligt att patienterna efter vårdtiden inte 
längre tog saker för givet, och såg saker från den ljusa sidan (Abdalrahim & Zeilani, 2014 & 
Corrigan et al., 2007). Många var tacksamma för att de kunde äta, gå och interagera med 
andra människor, och var glada över att kunna återgå till sin vardag och sina aktiviteter 
(Abdalrahim & Zeilani, 2014). Vad det gällde framtidsplaner så levde många en dag i taget, 
och planerade inte så mycket framåt (Palesjö et al., 2015 & Papathanassoglou & Patiraki, 
2003). Men det fanns även de som fokuserade mer på framtiden och lämnade upplevelsen 
bakom sig (Ringdal et al., 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Vi valde att endast använda oss av kvalitativa artiklar, då vi ville fokusera på upplevelserna 
hos patienten. Dock framkom ett flertal kvantitativa artiklar i sökningarna, vilka valdes bort. 
Resultatet i dessa artiklar bestod till största del av statistisk, och gick inte djupare in på att 
beskriva upplevelserna. Risken finns att resultatet hade blivit annorlunda om kvantitativa 
artiklar tagits med, men sannolikt inte till det bättre. I slutändan anser vi att de kvalitativa 
artiklarna gett en bredare bild av det valda fenomenet och svarat mot syftet. 
 
Inledningsvis valde vi att inte begränsa sökningarna gällande år, för att få en förståelse för hur 
mycket forskning som fanns i ämnet. Men då sökningarna gav relativt nygjord forskning, 
valde vi att exkludera artiklar publicerade innan 2001, vilket resulterade i ett tidsspann på 15 
år. Denna begränsning resulterade i en hanterbar mängd artiklar, där flertalet svarade mot 
syftet. En del var inriktade på patienter som legat på IVA med en specifik diagnos, 
exempelvis hjärtinfarkt. Dessa valdes bort på grund av risken att resultatet skulle spegla 
svårigheter som enbart gällde denna patientgrupp. Vi ville att resultatet skulle ge en 
övergripande bild av upplevelser efter intensivvård, vilket dessa uppenbart inte gjorde. 
Artiklarna lästes och diskuterades gemensamt innan de valdes bort. Många av de artiklar vi 
fann var genomförda i Skandinavien, och varje artikel innefattade endast ett land. Dock har vi 
hittat en artikel som är genomförd i Jordanien, och resultatet skiljer sig där från de 
skandinaviska. Framförallt är religion en större del av resultatet i studien från Jordanien, 
något som inte framkom i de andra artiklarna. Om fler länder hade varit representerade hade 
resultatet med största sannolikt innefattat fler delar.  
 
Resultatet i denna studie är baserat på 16 stycken kvalitativa artiklar vilka ansågs svara mot 
syftet. Detta visade sig detta vara en stor mängd artiklar, med resultatdelar som var relativt 
omfattande. Analysdelen av arbetet tog tid, vilket kan tyda på att vi valt för många artiklar. Vi 
nöjda med de artiklar som är med i arbetet, och anser att de ger ett nyanserat resultat. Under 
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analysarbetet fick vi fram 16 olika meningsenheter i vilka upplevelser sorterades in. Dessa 
sammanfogades slutligen till fyra huvudteman. När resultatet sammanställdes framkom delar 
som inte var relevanta, exempelvis upplevelser under vårdtiden, som togs bort resultatet, och 
därför togs bort. Detta innebär att vi gjort en hel del extraarbete, och även en osäker om vad 
som i slutändan är relevant för resultatet. Det var även svårt att hitta täckande och bra 
benämningar på våra subteman, då dessa ofta innefattade ett flertal olika aspekter av samma 
fenomen. 
 
För att skydda deltagarna i en studie är det viktigt att inhämta informerat samtycke. Då får de 
information om studien att läsa själva, och sedan har de möjlighet att tacka ja eller nej till att 
medverka. Det kan dock vara svårt att utforma informationen när det gäller en kvalitativ 
ansats, då studiens design framkommer under datainsamlingen (Polit & Beck, 2012). Trots 
detta har majoriteten av studierna i resultatet inhämtat informerat samtycke. Så långt det är 
möjligt bör forskarna alltid sträva efter anonymitet för deltagarna. Det innebär att forskarna 
själva inte kan binda det insamlade materialet till en specifik deltagare. Då anonymitet inte är 
möjlig, bör konfidentialitet eftersträvas. Det innebär att den information som deltagarna 
anförtror forskarna inte publiceras på ett sätt så att en specifik deltagare kan identifieras (Polit 
& Beck, 2012). I stort sett alla artiklar i resultatet nämner att deltagarna är anonyma, och 
relativt många artiklar nämner även konfidentialitet. 
 
För att säkerställa tillförlitligheten i arbetet bör triangulering ske, vilket innebär att två eller 
fler personer analyserar och tolkar materialet tillsammans. På så sätt kan det förhindras att 
arbetet präglas av en enskild persons förförståelse (Kristensson, 2014). Under vårt 
analysarbete lästes resultaten enskilt, men diskuterades sedan gemensamt. Detta innebär att 
triangulering skett, vilket bidrar till att säkerställa resultatet. Det relativt stora datamaterialet 
är ytterligare en aspekt som stärker resultatet. Slutligen bör analysarbetet synliggöras i största 
möjliga mån, för att underlätta tolkningsprocessen menar Kristensson (2014). Vi har tydligt 
beskrivit alla delar av analysarbetet, och därmed ytterligare ökat trovärdigheten. 
 
Då resultatet i denna studie överensstämmer med resultat ur liknande studier med inriktning 
på specifika diagnoser, kan en överförbarhet ses. Kristensson (2014) menar att överförbarhet 
handlar om att resultaten ska vara giltiga i andra sammanhang. Det finns även anledning att 
tro att studier genomförda inom andra IVA-avdelningar, exempelvis hjärtintensiven, skulle 
visa ett liknande resultat. Men då denna typ av vård är mer krävande för patienten än vård 
inom en allmän avdelning, är giltigheten inte densamma för studier genomförda på andra 
avdelningar än IVA. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom fyra stycken huvudteman; att skapa förståelse, att uppleva rädsla, att 
uppleva lidande och att finna lycka. Det första temat består av aspekter som patienten 
upplever är viktiga för att förstå sin upplevelse, samt för att skapa mening utav den. Här lyfts 
samtalets betydelse, samt patientens behov av att ha någon med sig på vägen. De anhöriga har 
en central roll i detta, vilket nämns i ett flertal studier. Engström, Andersson och Söderberg 
(2008) har i sitt resultat fått fram att samtal med anhöriga kan bidra till patientens förståelse 
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för vad som hänt och varför, vilket stärker vårt resultat. 
 
Nästa tema är upplevelsen av rädsla, som bland annat innefattar att känna av skam. Vårt 
resultat visar att patienter upplever en skam när det kommer till att prata om sina 
overklighetsupplevelser. Ibland kan de verka så absurda att patienten känner sig näst intill 
galen som upplevt det. Att få höra att dessa upplevelser är vanligt förkommande, och att de 
inte är en spegling av vad som verkligen hänt var en lättnad för patienterna. Här har 
sjuksköterskan och annan vårdpersonal en viktig uppgift i att informera patienten. Baserat på 
den kunskap vi har idag, är både planering och kommunikation med patienten och anhöriga 
vid utskrivning, otillräcklig (Needham, et. al., 2012). I vårt resultat använder vi oss av 
begrepp som exempelvis illusioner, hallucinationer, mardrömmar och verklighetsupplevelser. 
Dessa begrepp är tagna ur studierna, och den precisa innebörden är inte förklarad. Eftersom 
dessa begrepp kan innebära olika saker för olika personer, har vi valt att inte försöka definiera 
dessa begrepp.  
 
Att finna lycka var ett tema som blev större än vad vi inledningsvis hade förväntat oss. Vi 
fann att förvånansvärt många patienter upplevde en förnyad mening i livet, och att de tagit 
med sig positiva saker ur den annars svåra upplevelsen. Det var även intressant att studien 
från Jordanien innehöll en stark religiös aspekt, vilket inte alls framkom i de övriga studierna. 
Även i en studie från Thailand finner vi att buddhismen var en betydande del av livet efter 
utskrivning (Locsin & Kongsuwan, 2013). Detta visar på en kulturell skillnad mellan olika 
länder, som kanske vara av betydelse för patientens copingstrategier. En frågeställning som 
väcks i anslutning till genomgången av dessa studier, är i fall religionen kan fungera som en 
copingstrategi för patienter även i andra länder. 
 
Det största temat som framkom i vårt resultat var att uppleva lidande. Under studiens gång har 
vi upptäckt att upplevelsen medför ett lidande för patienten, som genomsyrar alla aspekter av 
livsvärlden. Även glädjen som en del patienter upplever efteråt, grundar sig i detta lidande. 
Något som många patienter upplevde efteråt var en känsla av ha förändrats som person. En 
del fann att de förändrats till det bättre, medan andra kände sig fångade i en skadad kropp. 
Livsvärlden är det sätt som vi förstår oss själva och vår omgivning och samtidigt som den 
delas med andra är den i högsta grad en personlig erfarenhet. När vi själva förändras, 
förändras även vår livsvärld. Inte sällan sker en förändring i samband med långvarig sjukdom 
eller kroppslig skada. Detta påverkar inte bara personen kroppsligt, utan hela existensen 
berörs på ett eller annat sätt (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Denna kunskap kan man som sjuksköterska bemöta patienterna med en större respektfullhet, 
lyhördhet och medkänsla. Detta är något som omnämns i ICN:s etiska kod, som en riktlinje 
för sjuksköterskans etiska handlande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Som 
allmänsjuksköterska har man även möjlighet att agera tidigare i möten med patienter som 
fastnat i ett lidande efter intensivvårdstiden. Att tillägna sig ny kunskap är något som hör till 
sjuksköterskan profession (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), och vi anser att vårt resultat 
ger en bra grund och en bredare insikt i ämnet. 
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Slutsatser 
 
Resultatet visar att det finns flera olika upplevelser som följer efter intensivvård, både positiva 
och negativa. Upplevelserna verkar vara beroende av längden på vårdtiden, samt vilken typ av 
socialt stöd patienten har omkring sig. Den slutsats vi kan dra av resultatet är att det finns ett 
behov av ökat stöd efter vårdtiden, i form av exempelvis samtal. Dock verkar samtalet vara 
beroende av att samtalspartnern har en viss förståelse för vad patienten gått igenom. De flesta 
upplever ett lidande i att inte veta vad som hänt och varför, och behöver få en 
sammanhängande bild av vårdtiden. Det faktum att det finns en del patienter som upplevde 
glädje efter vårdtiden, visar på att det finns möjlighet för alla att åter känna livsglädje och 
livskvalitet. 

Praktiska implikationer 
 
Patienter upplever att intensivvårdstiden påverkar livet efter utskrivning på olika sätt. 
Kunskapen om hur dessa patienter kan uppleva livet efter finns inte hos 
allmänsjuksköterskan. Som sjuksköterska kan man komma i kontakt med denna patientgrupp 
på en vanlig vårdavdelning eller inom öppenvården. Denna kunskap kan skapa möjlighet för 
en bättre vård och en bättre relation mellan sjuksköterska och patient. Patienten kan plågas av 
minnen och overklighetsupplevelser och samtalet är viktigt för att patienten ska kunna 
bearbeta dessa. Det framkom även att patienter upplevde kroppsliga obehag till följd av 
påminnelser av intensivvårdstiden. Sjuksköterskor som har denna kunskap kan lättare 
identifiera bakomliggande psykiska orsaker, och inte bara det fysiska. Utan denna kunskap 
finns det risk att patienter inte erbjuds den vård de egentligen behöver. Om dessa aspekter 
identifieras tidigare kan ytterligare inläggningar förhindras, och därigenom reduceras även 
vårdbelastningen. 

Förslag till kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
 
Det faktum att religionen hade stå stor betydelse för en del patienter, är en aspekt som hade 
varit intressant att undersöka. Kanske hade detta kunnat vara generaliserbart till andra 
vårdområden som medför svåra upplevelser för patienterna. Flera av artiklarna som kom upp i 
sökningarna berörde hur patienter upplevde tiden efter intensivvård var kvantitativa. Detta 
tyder på att det behövs göras mer studier som är kvalitativa för att kunna få en djupare 
förståelse om vad patienten upplever. Inom allmänsjuksköterskans grundutbildning ingår inte 
speciellt mycket kunskap om intensivvård. Men det händer att dessa patienter kommer i 
kontakt med allmänsjuksköterskan efter sin utskrivning från IVA. Så kunskap om vad de 
upplever kan vara viktigt för sjuksköterskan i vårdandet av dessa patienter. Efter att ha 
genomfört denna studie väcktes en fundering kring vilka resurser som finns att tillgå dessa 
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patienter. I mötet med dessa patienter behövs en vetskap om vilka resurser som finns. För att 
dem ska kunna få den bästa möjliga hjälp.  
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När människor minns 
något traumatiskt de varit 
med om så separeras 
personens minnen till före 
och efter händelsen. Syftet 
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metod, 
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Stayt, L. C., 
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and Tutton, 
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upplevelsen på IVA. 

Heideggerians
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semistrukturer
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19 stycken, som 
hade varit 
inlagda i mer än 
4 dagar, 
medianålder 57, 
5 år. 

Att få insikt i sina upplevelser 
under IVA var viktigt för att 
skapa en förståelse. Familjen 
hade en viktig roll för att 
patienten skulle kunna förstå.  
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Patiraki, E., 
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stor inverkan psykiskt och 

Tolkande 
fenomenologis
k design med 

8 deltagare, 5 
kvinnor, 3 män, 
patienter som 

Patienters inre och yttre värld 
agerade som grund för hur de 
förstod sin situation. 

Medel 

 



2003, 
Grekland 

psykosocialt och har en 
påverkan på jaget.  
Syftet var att undersöka 
patienters upplevelser av 
kritiskt sjukdom. 

grund i 
hermeneutiken, 
semistrukturer
ade intervjuer. 

var utskrivna 
inom ett år.  

Patienterna upplevde 
overklighetsupplevelser, 
drömmar, en förändrad 
självbild samt förändrad attityd 
gentemot döden.  

Storli, S., 
Lindseth, 
A., & 
Asplund, K. 
(2008), 
Norge 

En hög förekomst av  
psykiska besvär är kopplade  
till minnen av  
IVA- vårdtiden. Kunskap i  
hur minnen påverkar efter 
vårdtiden behövs. Syftet var  
att undersöka hur det var för 
patienter att leva med  
dessa minnen. 

Hermeneutisk 
fenomenologi, 
djupgående 
intervjuer. 

10 deltagare, 
medel ålder 46 
år.  

Minnen kring kroppsliga 
upplevelser, samt minnen 
präglade av starka känslor 
hänger kvar. Minnen och 
flashbacks dröjde kvar, och det 
fanns ett behov av att förstå 
minnen och reaktioner. 

Hög 

Whitehorne, 
K. (2015), 
Kanada 

Delirium är vanligt hos 
patienter efter IVA, och 
dessa har en påverkan och 
långvarig effekt på 
patienter. Syftet var att 
undersöka upplevelser hos 
IVA-patienter som varit 
med om delirium.  

Heideggerians
k hermeneutisk 
fenomenologi, 
semistrukturer
ade intervjuer.  

 

7 män, 3 
kvinnor, 
intervjuade efter 
förflyttning från 
IVA till 
vårdavdelning.  

Få minns tiden från IVA, det 
fanns en vilja att förstå sin 
vårdtid, det framkom delirium 
där patienterna upplevt rädsla 
att anhöriga var i skada. Det 
fanns en rädsla för att 
återuppleva delirium.   

Hög 

Pattison, N., 
Dolan, S., 
Townsend, 
P., & 
Townsend, 
R., 2007, 
England 

Inläggning på IVA 
resulterat i psykosociala 
och psykiska problem. 
Syftet var att undersöka 
följder efter kritiskt 
sjukdom och IVA-vård 

Grounded 
theory, 
djupgående 
intervjuer. 
 

27 deltagare 
över 18 år. 
Intervjuer 
utförda 6 och 12 
månader efter 
IVA.  

Patienterna upplevde att de 
hade hjälp av uppföljningen, 
förmågan att gå vidare med 
livet varierade, patienter 
upplevde hjälp i form av att 
deras upplevelser blev 
bekräftade och validerade.  

Hög 

 



 samt att utforska vikten av 
uppföljning.  

Palesjö, C., 
Nordgren, 
L., & Asp, 
M., 2015,  
Sverige 

En bredare kunskap kring 
hur patienter upplever livet 
efter IVA behövs, inte 
enbart vad man minns.  
Syftet var att beskriva och 
tolka meningen i livet efter 
IVA- vård. 

Fenomenologis
kt -
hermeneutiskt 
tillvägagångssä
tt, intervjuer 

7 stycken, 4 
kvinnor, 3 män, 
2- 4 år efter 
utskrivning från 
IVA. 

Kritisk sjukdom och IVA-vård 
innebär en existentiell kris och 
en kamp för att förlika sig med 
en okänd kropp, och att 
återvända till livet.   

Hög 
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