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Sammanfattning 

 

Ett aktuellt problem inom intensivvården är att patienterna har haft upplevelser av 

hallucinationer, overkliga minnen och mardrömmar en lång tid efter vården på 

Intensivvårdsavdelningen. Vissa patienter har haft inga minnen alls. Hur personalen skulle 

arbeta för att minska patienternas upplevelser fanns inte tydligt beskrivet. Denna 

litteraturstudie skulle bidra till att öka kunskapen hos omvårdnadspersonalen, genom att 

beskriva omvårdnadssåtgärder som skulle kunna reducera overkliga upplevelser som förekom 

hos patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. Metoden har varit en beskrivande 

litteraturstudie med både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta examensarbete har 

baserats på 13 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att patienterna borde vårdas i en miljö 

där det råder en jämn ljudnivå. De borde erhålla en adekvat sedering och smärtlindring. 

Vården borde aktivt försöka förebygga oro/delirium. Ett tidigt genomförande av trakeotomi 

av patienten vid förväntad lång respiratorvård, så att patienten kunde vara mer vaken och 

aktiv. Det var viktigt med bra kommunikation mellan patient och/eller anhöriga och 

personalen. Vidare förespråkades bättre rutin vid överflytt till vårdavdelning. Av detta resultat 

kunde slutsaten dras att  det behövdes förbättrade rutiner med åtgärder och ytterligare 

utbildning av personalen för att uppnå bättre kvalité av omvårdnaden av 

intensivvårdspatienterna.  

 

 

 

 

Nyckelord: Intensivvård, posttraumatik stress/störningar, livskvalitet, mentala störningar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

A current problem in intensive care is that patients will have experiences of hallucinations, 

surreal memories and nightmares for a long time after treatment in intensive care units. Some 

patients have had no memories at all. How nurses would work to reduce patients' experiences 

were not clearly described. This literature review would help to increase awareness of the 

nursing staff, by describing nursing measures that could reduce the unreal experiences that 

occurred in patients who received treatment in ICU. The method has been a descriptive 

literature review of both qualitative and quantitative articles. This study was based on 13 

scientific articles. The results show that patients should be cared for in an environment where  

there is a steady level. They should receive adequate sedation and analgesia. Care should 

actively try to prevent anxiety / delirium. Early implementation of the tracheotomy patient at 

the expected long-respiratory care, so that the patient could be more awake and active. It was 

important to have good communication between the patient and / or relatives and staff. 

Furthermore, desired a better in move to the ward. Of this result could be drawn that the 

general need  routines in action and additional staff training to achieve better quality of care 

of intensive care patients. 
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1 Introduktion   
 
Intensivvårdsavdelning, (IVA), är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som är i behov 

av noggrann övervakning, ofta avancerad behandling och omvårdnad. Här vårdas ex. patienter 

efter stora och komplicerade operationer, patienter med  svåra sjukdomstillstånd samt 

patienter som varit med om olika typer av olycksfall. Många patienterna lider av 

multiorgansvikt och behöver smärtstillande läkemedel. Inom intensivvården används även 

sederande (lugnande) läkemedel,  speciellt  under respiratorbehandling för att reducera oro, 

stress och för att kunna synkronisera respiratorbehandlingen, samt försöka minska de 

otrevliga/overkliga minnena som kan uppkomma efteråt. 

 

I och med den mer avancerade intensivvården så överlever många patienter. Detta sätter ett 

högt fokus på eftervården. En del forskare har påvisat att många patienter lider av 

hallucinationer, mardrömmar och overkliga minnen en lång tid efter vården på IVA. (Roberts 

och Chaboyer, 2004). Det är symtom som ibland benämns intensivvårdsdelirium (Carlsson, 

2009).  Andra forskare  har i sina studier visat på att vissa patienter har inga minnen alls. 

Detta skulle också kunna påverka tillfrisknandet (Combe, 2005). Med overklig upplevelse, 

(unreal experience), menas en tro eller ett minne av något som hänt, som ej kan bekräftas eller 

delas av någon (Carlsson, 2009).  

 
Behandling med respirator förekommer oftast på intensivvårds- eller operationsavdelning. På 

intensivvårdsavdelningen behöver inte vården vara planerad då den kan behövas pga en akut 

allvarlig sjukdom eller en olycka. Under behandlingen är patienten ofta kopplad till en 

respirator via en endotrakealtub eller en trakelkanyl. Att använda sederande läkemedel 

och/eller smärtstillande läkemedel kan vara viktigt för att erhålla god komfort för patienten,  

speciellt hos patienter som vårdats intuberade. Trakeotomi används för att upprätthålla luftväg 

hos patienter som behöver förlängd respiratorbehandling.  
  

Det är känt att intensivvårdspatienterna har en försämrad sömn. Samband mellan svår 

sjukdom och sömnproblem på IVA har undersökts. En studie (Patel, Chipman, Carlin och 

Shade, 2008) visade lägre dödlighet hos svårt sjuka patienter som haft en ”god” sömn. Sömn 

är livsnödvändigt för all grundläggande överlevnad hos människor. Enligt forskarna så 

tillbringar människan en tredjedel av sitt liv sovande. Sova/vaken tid beskrivs i kroppen som 

två processer. Den en  påverkas av  dygnsrytmen  som styrs av en inre av ”kroppsklocka”, 
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vilken främjar vakenhet under den vakna tiden för att lugnas under sömnen. Den andra 

påverkar intensitet och mängd av sömn innan personen vaknar. Denna process främjar sömn 

och byggs upp under dagen vid vakenhet. Även olika substanser i kroppen påverkar vakenhet 

och sömn. En av de viktigaste är melatonin. Melatonin produceras  under natten (”hormon of 

darkness”), dvs melatoninnivåerna är normalt låga under dagen för att öka under natten. 

Försämrad sömn under lång tid kan ge ett försämrat immunförsvar, men  även ge irritation, 

minnesförlust, hallucinationer mm (Patel et al. 2008). 

 
 

En annan faktor som påverkade tillfrisknandet efter IVA-vården var valet av sederande 

läkemedel. Sackey, Martling, Carlsvärd och Randell, (2008) visade i sin studie att olika typer 

av sederande läkemedel gav olika grad av minnesförlust och/eller grad av 

hallusinationer/overkliga minnen.  

 
 
Delirium är en akut, reversibel oordning av medvetande och känslor och visar sig som en 

nedsatt funktion liknande nedsatt funktion av något annat organ. Delirium kan  yttra sig på 

olika sätt t.ex. agiterade, oroliga patienter med hallucinationer eller slöa och håglösa, eller en 

kombination; patienterna varierar mellan slöhet och hyperaktivitet. Delirium kan  bero på typ 

av medicinering av patienten ex. opoider, benzodiazepiner eller beroende av miljö och 

omgivning. Även Griffith och Jones (2007) ansåg att kritiskt sjuka patienters 

sjukdomstillstånd och behandlingar som använts hade en inverkan på hjärnfunktionen. Och att 

sjukvården utifrån detta bör ompröva och förbättra sin sedering, vård och rehabilitering. 

Delirium är även en stor bidragande orsak till sjuklighet och dödlighet i samband med 

intensivvård (Girard, Pandharipande och Ely, 2008). 

 

Post traumatic stress disorders (PTSD) är ett vanligt psykiskt tillstånd som förekommer vid 

olika typer av traumatiska upplevelser såsom svår sjukdom, våldsamma psykiska upplevelser, 

tortyr, olyckor, våldtäkter. PTSD kan ha symtom hos patienten som depression, panikattacker, 

ångest och/eller som ett återupplevande och/eller resultera i ett undvikande av den svåra 

upplevelsen/händelsen  (Kross, Gries och Curtis, 2008). Symtom skall vidare ge  även en 

synbar påverkan av  på social, yrkeslivs eller annan viktig funktion, tex emotionella 

svårigheter. Riskfaktorer är svår sjukdom, prägling av IVA-vård, tid på IVA samt patientens 

egen upplevelse. För att diagnostisera PTSD  symtomen måste vara närvarande i minst en 

månad efter den traumatiska händelsen. Det är svårt att ange en precis uppskattning av 
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förekomst av PTSD hos överlevande efter intensivvård men enligt studen av Kross et al 

(2008) så är den significant högre än hos normalbefolkningen. Även anhöriga bedöms ha en 

ökad risk för PTSD. Riskfaktorer är det samma som för patienterna men även kvinnlig 

anhörig, psykisk sjukdom samt dålig kommunikation med personalen ökar riken för PTSD. 

Det är svårt att uppskatta förekomst av PTSD hos överlevande efter intensivvård.  

 

1.1 Problemformulering   

 

I introduktionen framkommer det att intensivvårdspatienter har upplevelser av 

hallucinationer, overkliga minnen och mardrömmar en lång tid efter vården på IVA Vissa 

patienter har inga minnen alls. Hur personalen skall arbeta för att minska patienternas 

upplevelser finns inte tydligt beskrivet. Denna litteraturstudie skall bidra till att öka 

kunskapen om hur omvårdnadspersonalen kan medverka till att minska obehagen som 

förekommer hos patienter som vårdats på en intensivvårdsavdelning.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa aktuell forskning som beskriver vad 

omvårdnadspersonalen som arbetar på Intensivvårdsavdelning kan göra  för att reducera 

upplevelser av hallucinationer, overkliga minnen och mardrömmar hos patienter som vårdas 

på Intensivvårdsavdelning. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan reducera upplevelser av hallucinationer, overkliga minnen och 

mardrömmar som förekommer hos patienter som vårdats på Intensivvårdsavdelning?  

 

2 Metod 

 

2.1 Design 

 

Examensarbetet är en beskrivande litteraturstudie (Forsberg och Wengström, 2006). 
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2.2 Databaser och sökord  

Sökningen är genomförd i databaserna Medline och Cinahl.  

Sökord som används är : Intensive care, Intensive care unit, mental disorder, respiration 

arificiell, awareness och patients satisfaction.  

 

2.3 Resultat av databassökning  

 

För att få fram relevant litteratur så var den naturliga söktermen intensive care och intensvie 

care unit. För att ytterligare begränsa antalet studier så användes sökordet intensive care unit 

tillsammans med  andra sökord som skulle kunna vara intressanta för området.   

 

Tabell 1 Översikt  över databaser, söktermer, antal träffar samt valda källor. 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

källor 

Medline Intensive care unit (mesh) 3741  

 Intensive care unit (mesh) mental disorder(mesh) 169 3 

 Intensive care unit (mesh) respiration artificall(mesh) 569  

 Intensive care unit (mesh) respiration artifical (mesh) and 

memory (mech) 

2 1 

 Intensive care unit (mesh) and awarness (mesh) 4 1 

 Intensive care unit (mesh) and patients satisfaction (mech) 21 2 

 Relaterade artiklar  6 

 

 

2.4 Kriterier för urval 

 

Sökningen har begränsats till artiklar skrivna på engelska. Artiklarna som använts i uppsatsen 

har varit av både kvalitativ och kvantitativ karaktär då författaren ansett detta värdefullt i och 

med att uppsatsen skulle belysa omvårdnadsåtgärder. Sökningen och urvalet har skett genom 

databaserna Medline och Cinahl. Artiklarna är publicerade under de senaste 5 åren (2004-

2008). Två av artiklarna som valdes ut via manuell sökning och var publicerade 2001 

respektive 2003. Uppsatsen utgörs slutligen av 13 vetenskapliga artiklar, som var genomförda 
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med vuxna människor >18år, både män och kvinnor är inkluderade. Artiklarna i 

litteraturstudien har valts utifrån om det i artikelns abstrakt redovisas resultat eller förslag på 

åtgärder som förväntades stämma överens med uppsatsens syfte och frågeställning. 

 
2.5 Dataanalys 
 
 
I denna litteraturstudie undersöks tidigare dokumenterad kunskap. Författaren har sökt 

vetenskapliga artiklar som berörde uppsatsens ämne, syfte och frågeställning. Titlarna och 

tillhörande abstrakt lästes av författaren och utifrån det har artiklarna valts ut. Artiklarna 

lästes sedan i fulltext och bearbetades  för att försöka få fram rätt analys av artikelns resultat 

samt för att få fram fakta som skulle kunna ge svar på denna studies syfte och frågeställning. 

De omvårdnadsåtgärder som framkom i artiklarna redovisas i resultatet. Artiklarna som var av 

både kvalitativ och kvantitativ karaktär kvalitetsbedömdes/granskades angående studiernas 

syfte, frågeställning, resultat, inklusions- och exklusionrkriterier, om undersökningsgruppen 

var representativ för undersökningen, reliabilitet/validitet och statistsk metod  (Forsberg och 

Wengström, 2006). 

 

 
2.6 Valda källor 
 
 

Översikt av valda artiklar som ingår i resultatet redovisas i tabell 2. Här presenteras  

författare, publiceringsår, titel, design/metod, undersökningsgrupp och data 

analysmetod/kvalitetsbedömning.  

Förkortningar av olika formulär mm se Bilaga 1. 
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Tabell 2 Valda källor 
 

Författare + 
publiseringsår 

Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Data analysmetod 
Kvalitetsbedömning 

Blot, 
Silmilowski, 
Trouillet, 
Chardon, 
Korach, Costa, 
Journois, Thiéry, 
Fartoukh, Pipien, 
Bruder, 
Orlikowski, 
Tankere, 
Durand-Zaleski, 
Auboyer, 
Nitenberg, 
Holzapfel, 
Tenaillon, 
Chaster, 
Laplanche. 
2008 

Early tracheotomy 
versus prolonged 
endotracheal 
intubation in 
unselected severely 
ill ICU patients. 

Prospektiv 
randomiserad 
studie. 
Frågeformulär 
besvarades av 
forskarna där de 
svarade på frågor 
angående 
dödsfall, 
trakealtub/endo-
trakealtub, hur 
länge de använts, 
infektioner samt 
sedering. 
Patienterna fick 
svara på frågor 
om 
välbefinnande. 

Patienter som 
förväntades bli 
vårdade med hjälp 
av respirator >7dygn 
på IVA. Patienterna 
delades 
slumpmässigt upp 
efter fyra dagar med 
hjälp av ett centralt 
datasystem. En 
grupp för tidig 
trakeotomi och en 
förlängd intubation. 
Av 460 tänkta 
patienter ingick 123. 

Frågeformulären redovisas 
ej. Forskarna själva uppger 
att denna studie ej ger ett 
säkert resultat, pga för få 
deltagare, studieprotokollen 
följdes ej samt svårigheter 
att göra en tidig trakeotomi. 
Resultaten beskrevs med 
medianvärden och andelar 
procentuellt. Grupperna 
jämfördes med hjälp av icke 
parametriska test. 

Corrigan, 
Samuelson, 
Fridlund, Thomé.  
2007 

The meaning of 
posttraumatic stress-
reactions following 
critcal illness or 
injury and intensive 
care treatment. 

Fenomenologisk 
metod. 
Ostrukturerade 
intervjuer. Först 
gjordes en 
testintervju, 
därefter 
intervjuades alla 
utvalda. 

Deltagarna till 
studien valdes 
utifrån en annan 
studie, där 226 
respiratorbehandlade 
patienter ingick. 
Patienter med IES-R 
poäng > 30 
tillfrågades, n=20. 6 
patienter  avböjde 
medverkan, n=14. 
 

Intervju genomfördes av en 
intensivvårdssjuksköterska. 
Analyserna gjordes efter 
sista intervjun av alla 
forskarna tillsammans. 
Texten bearbetades via 
innehållsanalys. 
Trovärdighet och 
överförbarhet diskuteras av 
författarna. Trovärdigheten 
styrks enligt forskarna i och 
med att samma forskare 
utförda alla intervjuer och 
att intervjuerna inte var 
tidsbegränsade. 
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Författare + 
publiseringsår 

Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Data analysmetod 
Kvalitetsbedömning 

Deja, Denke,   
WeberCarstens, 
Schöröder, Pille, 
Hokema, Falke,  
Kaisers.  
2006 

Socila support 
during intensive 
care unit stay might 
improve mental 
impairment and 
consequently 
health-related 
quality of life in 
survivors of 
severeacute 
repiratory distress 
syndrome. 

Kvantitativ 
prospekt 
kontrollerad 
studie. 
Sex 
frågeformulär 
skickades ut via 
brev där 
deltagarna 
ombads att svara. 
Om ej svar 
kontakt via 
telefon upp till 
tre tillfällen.  
I formulären 
ingick frågor om: 
demografisk 
data, PTSD-
symtom, 
livskvalite, 
symtom av 
psykisk karaktär, 
social support. 

Patienter vårdade på 
specialavdelning för 
svår ARDS (n=263). 
Deltagare hade efter 
ett år kvarvarande 
PTSD symtom. 
Urval/bortfall 
beskrivs.(Avlidna 
n=79). Totalt i 
studien n=65 

Vedertagna frågeformulär 
användes.  
Statistisk analys via 
ANOVA och Chi-square. 

Field, Prinjha, 
Rowan. 
2007 

One patient amongst 
many; a qualitative 
analysis of intensive 
care unit patients 
experiences of 
transferring to the 
general ward. 

Kvalitativ studie 
Berättande 
intervjuer.  
Halvstrukturer-
ade frågor. 

44 patienter 
intervjuades, dessa 
ingick i ett projekt 
angående 
människors 
erfarenhet av hälsa 
och sjukdom vid 
Oxfords universitet. 
Patienterna 
intervjuades efter de 
lämnat IVA. 

Videoinspelning samt 
transkribering. Intervjuerna 
analyserades av två av 
forskarna som sedan 
kodades. Delar av 
intervjuerna redovisas. 
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Författare + 
publiseringsår 

Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Data analysmetod 
Kvalitetsbedömning 

Jackson, Hart , 
Gordon, 
Shintani, 
Truman, May, 
Ely.  
2003 

Six-month 
neuropsychologiacl 
outcome of medical 
intensive care unit 
patients. 

Undersökande 
Cohort studie  
Intervjuer som 
genomfördes av 
två sjuksköter- 
skor. Studien 
startade på 
sjukhuset där 
patienterna 
bedömdes via 
APACHE II, 
BOFA, SROFA, 
CAM-ICU, RAS, 
GCS. Ålder, kön 
och utbildnings-
grad. När de 
lämnat sjukhuset  
undersöktes de 
ytterligare med 
olika test ex 
GDS-SF. Efter 
sex månader 
kallades 
patienterna till de 
två forskarna för 
ytterligare test. 
Psykologiska test 
samt validerade 
test angående 
neuropsykolog-
iska funktioner. 

Alla patienter hade 
vårdats med hjälp av 
respirator på IVA 
under 2001-2002. 
Totalt 275 patienter. 
Exkluderade 
patienter var med  
demens, skallskador, 
psykisk sjukdom och 
liknade. 96 patienter 
avled på sjukhus och 
ytterligare 23 
patienter inom sex 
mån. 
Totalt ingick 
slutligen 34 
patienter. 
 

Undersökningsgruppen 
delades in i försämrad och 
icke försämrade. De 
jämfördes i Wilcoxon´s 
rank-sum test och 
Spearman´s coorelation 
coefficients 
För att ytterligare säkerställa 
att dessa 34 patienter var 
representativa så jämfördes 
de med dem som uteslöts ur 
studien angående ålder, kön 
och utbildningsgrad. 

Puntillo, Smith, 
Arai, Stotts. 
2008 

Critical care nurses 
provide their 
perspecitves of 
patients´symtoms in 
intensive care units. 

Prospektiv 
beskrivande 
studie. 
Intervju med 
öppna svar. 
Frågorna var 
fasta utifrån 
frågeformulär 

Intervju med 22 
intensivvårdssjuk-
sköterskor. Patienter 
och sjuksköterskor 
som ingick i studien 
fanns på 
intensivvårdsavdel-
ningen de dagar som 
forskarna befann sig 
på avdelningen. 
Sjuksköterskorna 
beskrivs med bl.a. 
ålder, kön och 
arbetslivserfarenhet. 

Intervjuerna bearbetades 
med innehållsanalys. 
Analysen gjordes av alla tre 
forskarna. Resultatet 
redovisas med utdrag från 
intervjuerna.  
Överförbarheten begränsas 
enligt forskarna pga att 
studien är liten. 
Trovärdigheten är god i och 
med att utdrag från 
intervjuerna redovisas. 
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Författare + 
publiseringsår 

Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Data analysmetod 
Kvalitetsbedömning 

Rattray, Johnson, 
Wildsmith. 
2005 

Predictors of 
emotional outcomes 
of intensive care. 

Kvantitativ 
studie 
Jämförande 
studie 
Strukturerade 
intervjuer vid tre 
tillfällen. 
Testade 
frågeformulär 
användes, såsom 
ICEQ, HAOS, 
IES. 
 

Alla vuxna patienter, 
vårdtid >24h, under 
en 16 mån period. 
Av 255 möjliga 
patienter 
inkluderades 109. 
Bortfall utgjordes till 
stor del av avlidna, 
n=100. 
 
 
 
 
 
 

Frågeformulären är testade 
angående reliabilitet och 
validitet. I resultatet 
redovisas deltagare, bortfall, 
standardavikelser och 
medianvärden. 
Jämförelseanalys via 
Pearson´s correlation, t-test, 
ANOVA för parametrisk 
data,  Chi-squared test för 
non-parametrisk data samt 
reliablitet via Cronbach´s 
alfa. Analyserena var 
dubbelkontrollerade, för 
numerisk data, genom ett Z-
test 

Roberts.  
2004  

Screening for 
delirium in an adult 
intensiv care unit. 

Fenomenologisk 
metod 
En pilotstudie. 
Subjektiva 
dagliga 
bedömningar av 
forskaren samt 
av nedskriva 
sjuksköterske-
anteckningar. 

Från alla (n=632) 
patienter som vårdats 
under en 6-månaders 
period valdes 73 
patienter ut, (urval 
beskrivs) De flesta 
som excluderades 
gjordes det pga. kort 
vårdtid (n=485). 
Här redovisas även 
deltagarna i fråga om 
ex ålder, kön, 
sjukdomsgrad. 

I diskussionen kommenteras 
resultatet. Här hänvisar även 
forskaren till andra studier, 
som visar liknande resultat. 
Forskaren påtalar även brist 
på bra validerade verktyg att 
diagnostisera delirium.  
 

Roberts.  
2007 

Factal memories of 
ICU: recall at two 
yaers post-discharge 
and comparison 
with delirium status 
during ICU 
admission – a 
multicentre cohort 
study. 

Prospektiv cohort 
studie  
Telefonintervjuer
med öppna och 
slutna frågor. 
Svaren skickades 
tillbaka till 
patienten för 
vidare 
kommentar. 
 

Av totalt 185 
patienter screenade 
enligt ICDSC valdes 
152 patienter utifrån 
beskrivna kriterier. 
49 patienter avled, 
vilket innebar att 103 
patienter tillfrågades. 
Patienterna 
tillfrågades först via 
brev, de som ej 
svarade, kontaktades 
via telefon. Bortfall 
60% 

Innehållsanalys via 
Colaizz´s metod. 
Frågeställningarna 
jämfördes angående 
skillnader och likheter. 
Kvantitativ data 
analyserades med Chi-
square, Fisher´s exact test 
och Mann-Whitney U test. 
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Författare + 
publiseringsår 

Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Data analysmetod 
Kvalitetsbedömning 

Samuelson, 
Lundberg, 
Fridlund.  
2006 

Memory in relation 
to depth of sedation 
in adult 
mechanically 
ventilated intensive 
care patients 

Kvantitativ 
Prospektiv cohort 
studie under 18 
mån APACHE 
och MAAS 
registrerades. 
Intervju inom 3-5 
dagar efter IVA 
tiden. Om 
patienten ej 
kunde intervjuas 
(var förvirrad 
eller liknade) så 
återkom 
intervjuaren efter 
ytterligare 3-
5dagar. Vid 
intervjun 
användes 
frågeformulär 
ICUM-ICU.  

Intuberade patienter , 
respiratorbehandling 
>24h. 
Av totalt 596 
patienter  som 
vårdats på IVA 
avdelningarna som 
inkluderades 313. 
Exkluderade var bl.a. 
skallskadade eller 
intoxikerade. 63 
patienter utgick pga 
att de ej gick att få 
tag på. 
 
 

Chi-square, Ficher´s exact 
test för att jämföra data. 
Även Student´s t-test och 
Mann-Whitney U test.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanchina, Abu-
Hijleh, 
Chaudhry, 
Carlisle, 
Millman.  
2004 

The influence of 
white noise on sleep 
in subjects exposed 
to ICU noise. 

 Kvantitativ 
studie, där man 
jämför antalet 
ljud med antalet 
uppmätta 
sömnstörningar. 
Vid tre olika 
sömnregistrer-
ingar ingår 
inspelade 
basljud, inspelat 
IVA ljud 
olika ljud med 
olika frekvenser 
(brus). 
Monitorering 
med EEG, EOG, 
EMG. 

Friska vuxna 
personer utan 
sömnproblem, n=8. 
Utvalda från Brown 
medical community. 

 Sömnregistrering, antal 
störande moment, störande 
ljud, mängd och typ samt 
sömnkvalité jämfördes med 
de olika ljuden.Beroende på 
störningar så jämfördes de 
störande momenten. Vanligt 
ljud mot ”framställt” ljud.  
Störande ljud/vanligt ljud 
jämfördes med t-test och  
ANOVA. Reliabiliteten 
stärks enligt forskarna 
genom att två olika forskare 
undersökte varje ljud. 

Swaiss, Badran.  
2004 

Discomfort, 
awareness and recall 
in the intensive care 
– still a problem? 

Kvalitativ studie 
Intervjuer.  
 

Intervjuer av 70 
patienter en och fem 
dagar efter de lämnat 
IVA. Hur dessa valts 
ut framgår ej. 15 
patienter 
excluderades. 

Frågeformulär ej redovisat. 
Resultat redovisas i tabell 
utifrån intervjufrågorna. 
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Författare + 
publiseringsår 

Titel Design/Metod Undersökningsgrupp Data analysmetod 
Kvalitetsbedömning 

Venn, Grounds. 
2001  
 

Comparison 
between 
dexmedetomidine 
and propofol for 
sedation in the 
intensive care unit: 
patient and clinician 
perceptions. 

Randomiserad 
studie. 
Slumpmässigt 
urval två grupper 
patienter en 
grupp erhöll 
Propfol och den 
andra 
Dexmedeto-
midine. Båda 
grupperna erhöll 
Alfentanil som 
smärtlindring. 
Appendix 
protokoll 
användes för att 
mäta patienternas 
upplevelser. 
Sederingsgrad 
via RSS, BI. 
Övriga 
parametrar som 
registrerades var 
bl.a. cirkulation, 
ventilation, 
oxygen halt. 

20 patienter 
postopvård > 8 tim 
på IVA, efter större 
buk- eller bäcken 
operation. Hur dessa 
valts ut framkommer 
ej i studien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data jämfördes med  t-test 
och Mann-Whitney U-test. 
Hemodynamiska 
biokemiska och liknade data 
jämfördes med hjälp av 
ANOVA. Appendix 
protokoll redovisas 
 
 

 
 
 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

 

I studien inkluderades alla artiklar som motsvararade frågeställningen. Alla artiklar som 

ingick i litteraturstudien redovisas. Artiklarna som används i studien skall ha fått tillstånd från 

etisk kommitté eller där etiska överväganden redovisas (Forsberg och Wengström, 2006). 

Författaren till föreliggande studie kommer att arbeta under vägledning av handledare (Etiska 

riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden , 2003). 
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3. Resultat 

 
I litteraturstudien  ingick 13 artiklar som med olika infallsvinkel skulle besvara 

frågeställningen: Vilka omvårdnadsåtgärder kan reducera upplevelser av hallucinationer, 

mardrömmar och overkliga minnen som förekommer hos patienter som vårdats på 

Intensivvårdsavdelning? Resultatet av litteraturstudien kommer att presenteras utifrån de 

åtgärder som framkom i analysen av artiklarna. Artiklarnas syfte och resultat redovisas i 

Bilaga 2. 

 

3.1 Omvårdnadsåtgärder 

 

Följande omvårdnadsåtgärder kan bidraga till att reducera overkliga upplevelser som 

förekommer hos patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning: 

Jämn ljudnivå, tillfredsställande sedering, smärtfrihet, förebygga oro/delirium, tidig 

trakeotomi vid förväntad lång respiratorbehandling, omvårdnadsplan i samband med flytt 

ifrån IVA till vårdavdelning samt stöd till patienter och anhöriga. 

 

 Jämn ljudnivå.   

 

Att sömnen störs på Intensivvårdsavdelningen är vanligt. I miljön på 

Intensivvårdsavdelningen förekommer det ofta höga ljud och mycket ljus. Höga ljud var 

enligt Stanchina, Abu-Hijleh, Chaudhry, Carlisle och Millman (2005) inte det avgörande 

faktorn för att sömnen på IVA störs. Andra forskare har sett liknade resultat (Girard et al 

2008). Olika ljud ökar ljudkänsligheten hos normala individer. Genom att minska skillnaden 

mellan bakgrundsljud och höga ljud så skulle sömnen kunna förbättras. Samma forskare 

föreslår öronproppar till patienterna för att minska ljudproblemet . Även Corrigan, 

Samuelson, Fridlund och Thomé (2007) påtalar vikten av lugn och ro runt patienterna och 

Roberts (2004) anser att yttre stimuli bör minskas. 
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 Tillfredsställande sedering 

 

Olika typer av sederande läkemedel ger olika sömn. Studien av Venn och Grounds (2001) 

visade att vissa sederande preparat kan ge färre problem med sömnlöshet och att vården på 

IVA kändes enligt patienterna ”angenäm”. Resultatet i aktuell studie visar  vidare att 

inadekvat sedering gav en ökad sjuklighet och även dödlighet. En ideal sedering skall enligt  

forskarna vara effektiv, säker, titreringsbar, snabbt insättande och ha både sederande och 

smärtlindrande effekt.  Den skall även motverka oro och obehagliga minnen. I annan en studie 

gjord av Samuelson, Lundberg och Fridlund (2006), hade 82% av patienterna minnen efter 

IVA. Större delen var minnen av känslor eller overkliga minnen. Patienter utan minnen var 

ofta äldre, sjukare och hade erhållit större mängd sedering under vårdtiden. Av de som hade 

overkliga minnen så hade många mardrömmar eller hallucinationer. Även de var enligt 

studien sjukare och hade erhållit mer sedering. 

 

 Smärtfrihet 

 

Att adekvat smärtlindra en patient som är vaken är svårt, ännu svårare att smärtlindra en 

nedsövd patient som vårdas med hjälp av respirator.. I en studie (Puntillo, Smith, Arai och 

Stotts, 2008) beskrev forskare att överensstämmelsen mellan t.ex. patientens smärtuppfattning 

och sjuksköterskornas bedömning av smärtan dåligt överensstämde. Sjuksköterskorna 

uppskattade smärtan lägre än patienterna. Smärta, andnöd  och oro var de vanligaste 

problemen hos svårt sjuka patienter. Corrigan et al. (2007) ansåg i sin studie att vid sidan av 

den medicinska vården så hade  sjuksköterskan en viktig uppgift. Sjuksköterskan kan genom 

att kommunicera med patienterna upprepa/förklara händelser, tala om verkliga händelser, 

samtidig som de uppmuntrar och ger känslomässigt support erhålla ökad kunskap av att 

reducera plåga och rädsla hos patienter.  

 

 Förebygga oro/delirium 

 

För att åstadkomma  en minskning av utvecklingen av delirium hos patienten påtalade 

Rattray, Johnson och Wildsmith (2005) i sin studie vikten av att orientera patienten till tid och 

rum, att skilja på dag och natt, samt vikten av att  patienten vilade till reducerat ljud och ljus 

speciellt nattetid. Andra viktiga delar i minskningen av delirium var enligt studien att 
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bibehålla patientens värdighet, både personligt och andligt samt adekvat smärtlindring och 

empatisk kommunikation mellan patient, anhöriga och personal. 

 

Orsaker till oro/delirium  berodde enligt Roberts (2004) på t.ex. smärta, svårigheter att 

kommunicera, okänd miljö, för mycket yttre stimuli. Patienter med akut och svår sjukdom 

innehade en större risk att utveckla delirium än mindre sjuka. Även vårdtid längd på IVA 

uppges ha betydelse. Vårdtid mindre än 24 timmar hade färre antal patienter med delirium. 

Forskaren uppvisade stora variationer i antal patienter med delirium, 16-85% av alla IVA 

patienter,  i och med att det är svår att diagnostisera dessa patienter, då agiterat beteende ofta 

ses som normalt på IVA. Studien ansåg vidare att sjuksköterskor bör erhålla ökad kunskap om 

detta tillstånd, då de arbetar dygnet runt nära patienten. Detta skulle enligt Roberts (2004) 

förhoppningsvis även minska vårdtiderna på IVA och därmed risken för delirium. 

 
Andra referenser (Corrigan et al. 2007;  Roberts och Chaboyer, 2004) fokuserar på obehagliga 

minnen. Minnena behöver ej vara negativa eller stressande. I studien gjord av Roberts, 

Rickard, Rajbhandari och Renynolds (2007), upplevde 80% av patienterna vården som bra, 

50% kände sig säkra, 40% kände sig aldrig rädda. Det framkom att det fanns patienter som 

hade en känsla av vänlig omgivning, lugn, bra omvårdnad, ”någon tar ens hand”, vänliga ord, 

bra personal, familjen nära. Hur patienten mindes sin tid på IVA kunde enligt Roberts (2004) 

bero på olika slags sedering. I samma studie framkom att patient utan delirium hade tydligare 

minnen. Dålig information, brist på avskildhet, oväsen är de mest störande minnena. Många 

minnen rörde sig även om katetrar, medicinsk behandling, smärta och törst och/eller oförmåga 

att tala.  

 

 Tidig trakeotomi vid förväntad lång respiratorbehandling. 

 

Att ersätta endotrakeltuben med en trakealkanyl skulle kunna ha fördelar för patienterna. I 

Studien av Blot, Silmilowski, Troulliet, Chardon,  Korach, Costa et al. (2008) uppgav 

patienterna  att de mådde bättre i och med att de kunde vara vaknare, de kunde kommunicera 

och behövde en mindre mängd med sedering. 

 

 Omvårdnadsplan i samband med flytt ifrån IVA till vårdavdelning. 
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Många patienter hade negativa  upplevelser och kände en oro och stress över att förflyttas från 

IVA till en vanlig vårdavdelning. De kände dels oro över behandlingen men även oro pga. att  

de hade dålig kunskap om hur vården fungerade på vårdavdelningen. Ytterligare en synpunkt 

som framkom i studien gjord av Field, Prinjha och Rowan (2008) är att patienterna ej 

uppskattade en lägre vårdnivå (Liknande resultat hos Chaboyer, Kendell, Kendell och Foster. 

2005). Patienterna upplevde att de på avdelningen fick för lite basvård, för lite 

uppmärksamhet, forum saknades för samarbete IVA/Vårdavdelning och att personalen ej 

visste något om dem. Samma studie rekommenderar att både IVA och mottagande avdelning 

bör dela ansvaret för överflyttade patienter och att en skriftlig plan för patienterna bör finnas. 

I den bör ingå  individuellt välplanerad vård. Forskarna anser också att personalen på 

vårdavdelningen behöver fördjupad utbildning så de kan upptäcka och förstå de fysiska, 

psykiska och känslomässiga behov som patienten behöver som lämnar IVA. 

 

 Stöd till patienter och anhöriga  

 

Personalen borde i hög grad tänka på patientens integritet. I Roberts studie från 2004 

framhålls att patientens värdighet bör behållas vid t.ex. tvättning, och patienten bör givas 

möjlighet till enskildhet. Patienterna i denna studie ville att personalen hellre pratade med 

patienten om deras anhöriga och hålla deras hand än prata om behandlingar. Personalen bör 

också ta hand om anhöriga som upplever patientens ”oro” ofta som jobbigt. Genom att 

förklara att det ”går över” och att det inte är patientens normala beteende. Även i Field et al. 

(2008) påtalade patienter att de ville ha möjlighet till enskildhet och ostördhet med sin 

anhöriga. I studien gjord av Corrigan et al. (2007) påtalades som nämnts tidigare vikten av 

omvårdnad utanför den medicinska vården såsom tala om verkliga händelser, uppmuntra och 

ge känslomässigt support. 

 

Samuelsson et al. (2006) påtalar om vikten att förkorta vårdtiden på IVA, i ett försök att 

minska de overkliga minnena, samt vikten av att  inkludera tidig uppföljning som rutin hos 

svårt sjuka patienter. 
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4. Diskussion   

 

4.1 Huvudresultat 

 

I huvudresultatet berörs åtgärder som kan förbättra omvårdnaden av intensivvårdspatienter 

och förhoppningsvis reducera de overkliga upplevelserna. Patienterna bör vårdas i en miljö 

där det råder en jämn ljudnivå. De bör erhålla en tillfredsställande sedering och smärtlindring. 

Vården bör aktivt försöka förebygga oro/delirium. Genomföra tidigt trakeotomi av patienten 

vid förväntad lång respiratorvård så kan patienten vara mer vaken och aktiv. Det är viktigt 

med bra kommunikation mellan patient och/eller anhöriga och personalen. En trygg, 

välinformerad patient kräver mindre sedering och är lättare att smärtlindra. Vidare förespråkas 

bättre rutin vid överflytt till vårdavdelning. 

 

4.2  Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att försöka ta reda på vad omvårdnadspersonalen kunde 

göra för att reducera de overkliga upplevelser som förekommer hos patienter som vårdats på 

en intensivvårdsavdelning. I studien beskrivs vikten av lugn och ro för patienten. Miljön på 

intensivvårdsavdelningen innehåller ofta mycket höga ljud, innefattande larm från 

övervakningsutrustningar, behandlingsapparater mm. Personalen behöver många gånger 

tillgång till ”starkt” ljus för att utföra interventioner av olika slag, dygnet runt. Ofta krävs 

dessa åtgärder framförallt i början av vårdtillfället. När patienten stabiliserats cirkulatoriskt, 

respiratoriskt  mm så kan ljud och ljus minskas om inte en ”ny” eller flera ”nya” (beroende på 

antalet patienter på salen) patienter anländer.  

 

Många patienter uppges ha sömnproblem. Detta kunde bero vilket sederande läkemedel som 

använts men även sjukdomsgrad, smärta och brist på information (Puntillo et al.2008; 

Stanchina et al 2005; Venn et al 2001). Sederande och smärtlindrande läkemedel används i 

stort sett alltid vid vård av intuberade patienter. Här finns det möjlighet till olika typer av 

läkemedel, anpassade för olika typer av  patienter. (Burchardi, 2004; Sackey et al. 2008; Venn 

och Grounds 2001). I dag försöker intensivvården ha patienterna vaknare och i och med detta 

minskas både sederande läkemedel och de smärtlindrande läkemedlen. Detta kan medföra att 
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patienten upplever mer smärta. Att som sjuksköterska lära sig se tecken på smärta är inte 

alltid så lätt. Patienten kan vara beroende de av andra läkemedel som maskerar 

hemodynamiska tecknen på smärta. Att sedan bedöma hur svår smärtan verkligen är krävs 

lång erfarenhet och möjlighet till utvärdering och uppföljning. Sjuksköterskor bör erhålla 

utbildning så att de får en ökad medvetenhet och värdering mellan tecken och symtom. 

    

En annan faktor som påverkade tillfrisknandet efter IVA-vården kunde även här bero på valet 

av sederande läkemedel. Sackey et al (2008)visar i sin studie att olika typer av sederande 

läkemedel ger olika grad av minnesförlust och/eller grad av hallusinationer/overkliga minnen. 

Andra studier (Deja et al.2006;  Samuelsson et al.2006) har kommit fram till liknande resultat 

där forskarna anser att flertalet av Intensivvårdspatienterna som erhållit sederande läkemedel 

hade minnen från IVA-vården. Större delen av minnena bestod av minnen av känslor eller 

overkliga minnen. Sjuksköterskorna bör fokusera på att ge patienterna bra minnen genom att 

ge kontinuerlig information om vad som skall hända. Många patienter kan känna hjälplöshet 

rädsla och ångest. Sjuksköterskorna bör visa respekt för patienternas  känslor, sträva efter en 

trygg miljö med inte för mycket yttre stimuli.  Svårt sjuka patienter stannade ofta längre tid på 

IVA, därmed ökades sederingslängd och mängd av sederande läkemedel och det kunde enligt 

Deja, Denke, Weber-Carstens, Schöröder, Pille, Hokema et al. (2006) ha betydelse för en 

ökad mängd mardrömmar.  En annan studie visade att tungt sederande patienter har även en 

ökad risk för inga minnen alls (Samuelson et al. 2006).Hur patienterna mår efter 

intensivvården  beror inte bara på tiden på IVA utan påverkas även av personens personlighet 

och tidigare mentala hälsa.  

 

Genom att utföra en tidig trakeotomi på patienter som förväntas vårdas med hjälp av 

respirator en längre tid som kan mängen sederande/smärtlindrande läkemedel minskas eller 

helt utsättas. Att genomföra en  trakeotomi är inte riskfritt för patienten. Det är ett kirurgiskt 

ingrepp. Men eftersom det är viktigt att patienterna kan vara vakna och det förbättrar 

möjligheter till information till patienten och kommunikation mellan patient och personal så 

kan trakeotomi vara fördelaktigt. Även orsaker till oro/delirium kunde bero på t.ex. 

kommunikationssvårigher, okänd miljö, sjukdomsgrad, vårdtid. Genom att patienten är vaken 

och kommunicerbar så minskar obehagen hos patienten.  

 

Utvärdring efter intensivvård visade att dålig information, brist på avskildhet, oväsen är de 

mest störande minnena (Roberts et al 2007). Genom att informera patienter och anhöriga 
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kontinuerligt så kan förtroendet mellan dessa och personalen stärkas. Om de anhöriga är 

välinformerade, så förmedlar de ofta en trygghet till patienterna. Besökstiderna bör vara 

generösa så de anhöriga känner sig välkomna och betydelsefulla. De anhöriga kan även skaffa 

sig en egen uppfattning om vården och patientens tillstånd vilket också kan förbättra för 

patienten. Socialt stöd kan ge ökad livskvalité. 

 

 

Corrigan et al (2007) och Samuelson et al (2006) förespråkade att mer focus bör läggas på 

vården efter intensivvården. Efter intensivvården överflyttas patienterna ofta till en vanlig 

vårdavdelning. Psykologisk återhämtning lika viktig som fysisk, om inte mer betydelsefull för 

patienten och hans familj, detta ansåg Roberts (2004). Erbjud patienten möjlighet till 

långtidsrehabilitering. Andra forskare med liknade förslag är Jackson, Hart, Gordon, Shintani, 

truman, May et al. (2003). De ansåg att psykologisk försämring kunde skapa problem som 

påverkade familjeliv, socialt liv, ge en reducerad arbetskapacitet och livstillsfredställelse. 

Fortsatt behandling bör noga planeras i samband med överflytt samt att det bör finnas en 

välutvecklad återbesöksverksamhet. Idag överflyttas patienter som ej är ”avdelningsklara” till 

vårdavdelningar pga att platsbrist på IVA.  Någon form av intermediärvård förespråkas av 

någon forskare, då skulle överflytten  kunna avdramatiseras (Field et al. 2008). En 

intermediärvårdavdelning skulle kunna ”träna” aktuella patienter inför vård på vanlig 

avdelning. Patienten skulle avmonitoreras, dvs övervakningsåtgärderna skulle minska. 

Patienternas rädsla att ej erhålla tillräcklig vård skulle kunna minskas i och med att 

omvårdnandet successivt kunde minskas i den takt som var anpassat till aktuell patient. 

Patienterna skulle rehabiliteras inte bara fysisk utan även mentalt. Även tiden på IVA borde i 

möjligaste mån försöka förkortas. Härmed skulle de overkliga upplevelserna kunna minskas 

anser Samuelsson et al. (2006). Samma studie påtalar vikten av att  inkludera tidig 

uppföljning som rutin hos svårt sjuka patienter.  

 

 

4.3 Metoddiskussion   

 

Utgångspunkten i denna uppsats var att försöka förbättra omvårdnaden av 

intensivvårdspatineter, som i sin tur skall leda till en förbättrad livskvalitet.  
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Med denna utgångspunkt, har författaren försök välja abstrakt och sedan vetenskapliga 

artiklar som på olika sätt, ur olika synvinklar skulle kunna ge förslag på åtgärder som skulle 

leda till en förbättrad omvårdnad.  

 

Tillförlitligheten av resultatet i studien bedöms av författaren som ej fullständigt 

tillfredställande ,då artiklarnas kvalité var skiftande slag. I vissa av studierna ingick endast ett 

fåtal försökspersoner, bortfallen var stora, och även forskarna påtalade det i sina 

kommentarer. Även sökningen av artiklar bedöms av författaren som bristfällig då vid 

efterkontroll av databassökning så överensstämde ej antal träffar med valda sökord. 

Författaren har därefter gjort en ny databassökning för att få fram aktuella artiklar.  

Författaren tror dock att förslag på åtgärder som framkommit kan förbättra för 

intensivvårdpatienterna. 

 

Vid granskningar av studier gjorda med patienter som vårdats på IVA så kommenterar ofta 

forskaren problemet  med uppföljning av dessa patienter eftersom dessa patienter ofta är 

mycket svårt sjuka som avlider till en stor del, under vårdtiden på IVA, men också till stor del 

i anslutning till vården, då på en vårdavdelning. Att bedriva forskning medför därför att det 

”naturliga” bortfallet ofta blir stort.  

 

Ett sätt att försöka förändra och förbättra omvårdnaden med hjälp av forskning ur ett 

patientperspektiv är att  intervjua patienterna om deras upplevelser och erfarenheter av 

omvårdnadsåtgärder.  

 

Författaren var medveten om att val av artiklar kunde påverka resultatet, då endast artiklarna 

valdes utifrån aktuella abstrakt. Resultaten av studierna i artiklarna har dock behandlats 

objektivt. Artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån ett granskningsprotokoll utformat av Forsberg 

och Wengström (2003). Samtliga artiklar som ingått i litteraturstudien redovisas. Studierna i 

artiklarna är gjorda på olika platser i världen.. Litteraturen visar att overkliga upplevelser efter 

intensivvård är ett världsomfattande problem.  

 

4.4 Diskussion av kvalitetsgranskning 
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För att få svar på aktuell frågeställning har författaren till denna studie valt artiklar som något 

sätt skulle ge förslag på svar på frågeställningen d. v. s. förslag på omvårdnadsåtgärder.  

Författaren har inte ”låst sig” till någon speciell typ av omvårdnadsåtgärd utan försökt vara 

öppen för flera infallsvinklar.  

 
Artiklarna som var av både kvalitativ och kvantitativ karaktär kvalitetsbedömdes/granskades. 

Granskning och kvalitetsbedömning redovisas i tabell 2.  

 

De kvalitativa artiklarnas (6 artiklar) metoder för få fram resultaten var av olika typ. Det 

ingick artiklar där aktuell studie var utförd med öppna/slutna intervjufrågor (3 artiklar), 

ostruktureade/halvstrukturerade intervjufrågor (2 artiklar) eller subjektiva bedömningar av 

forskarna (1 artikel).  Antalet deltagare i studierna redovisas i alla artiklar. Däremot bortfall 

och urval av undersökningsgrupp redovisas inte i två av artiklarna.  Alla studier var 

analyserade med hjälp av innehållsanalys. Undersökningsgrupperna var av olika storlek. Detta 

påpekades av någon forskare ( Blot et al, 2008) som ansåg deras studie var för liten, vilket 

enlig dem påverkade överförbarheten.. En annan forskare (Roberts, 2004) saknade validerade 

verktyg för analys av resultatet. I en av studierna ingick ej patienter utan 

intensivvårdssjuksköterskor som undersökningsgrupp. (Puntillo et al 2008). Här ville 

forskarna undersöka hur sköterskor uppfattar symtom hos svårt sjuka patienter och hur de 

överväger behandlingsåtgärder. 

 

 I de kvantitativa artiklarna (7 artiklar) har forskarna fått fram sina data dels genom 

telefonintervjuer med olika slutna/öppna frågor (1artikel), slutna frågor med hjälp av 

frågeformulär (5 artiklar) samt strukturerade intervjuer med testade frågeformulär (1artikel). 

Antalet deltagare redovisas i alla artiklar. Undersökningsgrupp samt bortfall redovisas inte i 

två av studierna. Alla artiklar använder sig av validerade analysverktyg. I en studie ingick ej 

patienter utan friska vuxna människor (Stanchina et al, 2004). Studien behandlade 

sömnproblem och ljud. Höga ljud var inte det avgörande faktorn för att sömnen på IVA störs. 

Olika ljud påverkar även friska individer. I de flesta av artiklarna där patienter ingick var 

bortfallet stort. Bortfallen redovisas till stor del som avlidna.  

 

4.5 Allmän diskussion 
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Att intensivvårdspatienter har problem med mardrömmar, oro och hallucinationer efter vård 

på IVA är ett bekant problem hos alla som arbetar inom intensivvården. Vissa av de f.d. 

patienterna uppfyller kriterierna för PTSD-syndrom. Det finns studier som anger att risk för 

PTSD  är signifikant högre än hos normalbefolkningen (Kross et al. 2008). Effekterna efter 

intensivvård består både av intensivvårdsupplevelser, sjukdomseffekter och overkliga 

upplevelser som alla leder till en kort eller längre tids psykologiska konsekvenser, vilket leder 

till en sänkt hälsorelaterad livskvalité (Swaiss och Badran, 2004). 

 
Det är känt att intensivvårdspatienterna har en försämrad sömn. Dels beroende på att aktuellt 

patientklientel ofta är svårt sjuka men dels även pga. övervakningsutrustning som ”larmar” 

med höga ljud, lampor som lyser dygnet runt men också av olika typer av behandlingar t.ex.. 

respiratorbehandling och undersökningar, som dels kan vara smärtsamma eller som kräver 

förflyttningar till andra avdelningar, t.ex. röntgen.  Problemet med sömnen försöker 

personalen idag till stor del påverka med olika typer av sederande läkemedel. Vid användning 

av sederande läkemedel så bör personalen tänka på att olika sederande läkemedel ger olika 

sömn (Venn och Grounds, 2001). Typ av läkemedel och dos bör därför noga titreras utifrån 

patienternas behov (Burchardi, 2004; Puntillo et al.(2008)). Puntillo et al.(2008) beskrev i sin 

studie problemen med dessa bedömningar. Forskarna upptäckte att sjuksköterskorna litar på 

synliga tecken hos patienterna som uppförande och andra fysiska tecken. När dessa tecken 

saknas måste de lita på ”inbillade” förmodade tecken. Den första åtgärden för att förbättra 

sömnen för patienterna borde istället vara  att se till att patienterna får en ordentlig, ostörd  

nattsömn. Genom att försöka minska ljud och ljus samt försöka planera undersökningar som 

ej är livsavgörande till dagtid eller kvällstid. Genom tidig trakeotomi hos patienter som kräver 

en längre tids respiratorbehandling kan behovet av sederande läkemedel minskas (Blot et al 

2008). Sömnbrist kan ge alla de symtom som forskaren i denna studie vill eliminera: oro, 

minnesförlust och hallucinationer (Patel et al 2008). 

  
 
Oro, delirium kan vara svårt att diagnostisera. Detta problem aktualiseras i studien gjord av 

Corrigan et al (2007). Här  uppvisar svårigheten med att diagnostisera dessa patienter, då 

agiterat beteende ofta ses som normalt på IVA. Personalen också bör tänka på att även ”slöa” 

patienter kan lida av delirium. Andra forskare anser att CAM-ICU formuläret (se bilaga 1) 

kan öka pålitligheten att identifiera delirium hos IVA patienter (Ely et al. 2001).  
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Idag är det vanligt att sjukhusen bedriver Post-IVA mottagning (återbesöksmottagning). Här 

erbjuds patienten, patient och anhöriga  eller anhöriga där patienten avlidit, ett eller flera 

återbesök alt. samtal. Genom att använda sig av en dagbok skriven under perioden på 

Intensivvårdsavdelningen så kan patienten/anhöriga vid återbesöket lättare ställa frågor och 

utifrån dessa få förklaringar om vad som hänt (Combe, 2005). Dagboken kan bestå av text, 

skriven av både anhöriga och personal samt fotografier. Här ges beskrivningar av vad som har 

hänt under dagen t.ex. behandlingar, provtagningar men även personliga tankar om 

situationen från anhöriga. Svenska Intensivvårdsregistert - SIR,  skall under 2009 arbeta med 

olika kvalitetsindikatorer där ”Uppföljning av livskvalitet” och ”Status efter intensivvård” är 

prioriterade. Här vill föreningen få en samlad bild av individens hälsa efter intensivvård. 

Vården skall vara patientfokuserad och effektiv. Uppföljningar kommer att ske via 

”uppföljningsteam” eller ”PostIva mottagningar”. 

 

Många vetenskapliga artiklar behandlar den aktuella frågeställningen, samt beskriver 

eventuella åtgärder för att minska problemet. Resultatet i denna litteraturstudie påvisar en del 

åtgärder till förbättring men även att fler och mer ingående  studier bör göras för att få en 

bättre bild av vad omvårdnadspersonalen bör vidta för åtgärder och effekter av dessa åtgärder  

för att förbättra patientvården. 
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6. Bilaga 1 

 

Förkortningar av olika frågeformulär mm 

APACHE II Acute Physiology  and Chronic Health Evaluation 

BI Bispecral Index 

BOFA Bryssel Organ Failure Assesment 

CAM-ICU Confusion Assessmment Method – Intensive Care Unit 

DIPEX Database of and Illness Personal Experiences of Helth 

DSM III Diagostic and Statistical Manual of Psychiatgric Disorders 

EEG Electro EncephaloGram 

EMG Sub-mental electromyogram 

EOG Eye Movements 

GCS Glascow Coma Scale 

GDS-SF Geriatric Depression Scale Short Form. 

HADS Hospital Anexiety Scal  

HRQol. Health-Related Quality of Life 

ICDSC Intensive Care Delirium Sceening Checklist 

ICEQ Intensive Care Experience Questionnaire, 

ICUM ICU. Memory Tool-Intensive Care Unit 

IES Impact of Events Scale 

IES-R Impact of Event Scale Revised.. 

MAAS Motor Activity Assessment Scala 

PTSS-10 Post-Traumatic Stress Syndrome 10-Questions Inventory 

RAS Richmond Agitation Sedation 

RSS Ramsey Sedation Score 

SF36 Medical Outcomes Study 36 item, Short Form 

SROFA Sequential Realated Organ Failure Assessment 

QSS Questionnaire of Socail Support, 

90R Symtoms of psychopathology, Symtom checklist 90R 
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7 Bilaga 2 

Översikt över artiklarnas syfte och huvudresultat. 

Författare/ år Syfte Huvudresultat 
Blot, Silmilowski, Trouillet, 
Chardon, Korach, Costa, 
Journois, Thiéry, Fartoukh, 
Pipien, Bruder, Orlikowski, 
Tankere, Durand-Zaleski, 
Auboyer, Nitenberg, 
Holzapfel, Tenaillon, Chaster, 
Laplanche. 
2008 

Att jämföra tidig trakeotomi med 
förlängd intubation vid 
respiratorbehandling. 
Hypotes hos forskarna: tidig 
trakeotomi skulle minska 
dödligheten, minska tid i respirator 
och minska risk för 
lunginflammation. 

Studiens resultat visar ingen skillnad 
angående antal avlidna, fall av 
lunginflammation eller tid i respirator vid 
tidig trakeotomi jämfört med förlängd 
intubation. Forskarna anser att trakealtub 
har många fördelar framför 
endotrakeltub. Enligt studien mår 
patienterna bättre, upplever bättre 
komfort i och med att de kan vara 
vaknare. De kan kommunicera och en 
mindre mängd sedering behövs. 
Forskarna hävdar även att genomföra en 
trakeotomi medför en risk för patienten. 
Denna studie har enligt forskaran för 
osäkert resultat för att dra några 
egentliga slutsatser. 

Corrigan, Samuelson, 
Fridlund, Thomé.  
2007 

Att beskriva posttraumatiska stress 
symtom hos patienter som vårdats på 
IVA efter svår sjukdom. 
 

Många patienterna känner en hjälplöshet, 
rädsla och ångest. De kan uppleva stark 
smärta, hemska overkliga upplevelser, 
hallucinationer, mardrömmar, eller svår 
död. Några patienter hade inga minnen 
alls. 
Forskarna anser att IVA personalen bör 
lära sig följande: genom att reducera 
plåga och rädsla hos patienter kan 
intryck och iakttagelser av traumat 
minskas. Vid sidan av den medicinska 
vården har intensivvårdssköterskan en 
viktig uppgift. De bör sträva efter att 
försöka underlätta kommunikation, 
upprepa/förklara händelser och tala om 
verkliga händelser samtidigt som de bör 
uppmuntra och ge känslomässigt support. 
Miljön bör vara så lugn som möjligt och 
familjen bör uppmuntras av att vara 
närvarande. 
Uppföljning av patienterna. 
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Författare/ år Syfte Huvudresultat 
Deja, Denke, WeberCarstens, 
Schöröder, Pille,Hokema, 
Falke,  
Kaisers. 
2006 

Att undersöka livskvalité efter en 
längre tid, för att upptäcka 
kvarvarande PTSD symtom som 
minskar livskvalitén hos överlevande 
med ARDS.  
Hypotesen var att socialt stöd 
minskar PTSD symtomen och ökar 
livskvaliten. 

Studien visar att livskvalitén var lägre i 
alla dimensioner pga kvarvarande PTSD-
symtom hos patienter som överlever 
ARDS. Det finns även samband mellan 
många svåra minnen, lång tid på IVA, 
svår smärta och PTSD. Det är enligt 
studien välkänt att överlevande efter 
ARDS behöver lång tid för tillfrisknade. 
Forskarna upptäckte också att mentala 
symtom stannade kvar längre än fysiska. 
Forskarna i studien anser att socialt stöd 
från anhöriga,  tidigare mental hälsa och 
rehabilitering har betydelse för 
tillfrisknandet,  men att även personalen 
som individer har betydelse. Verkliga 
minnen kan minska grad av PTSD. De 
kan även minska obehagliga minnen. 
Forskarnas slutsats: Studien påvisar ett 
förhållande mellan kvarvarande PTSD 
symtom och sämre livskvalité och att 
socialt stöd kan minska grad av PTSD. 

Field, Prinjha, Rowan. 
2007 

Att genom intervjuer med patienter 
som blivit förflyttade från IVA till en 
vanlig vårdavdelning, analysera och 
redovisa orsaker till stress hos förre 
detta IVA patienter. 

Många tillfrågade i denna studie hade 
negativa  upplevelser av att lämna IVA 
för att åka till en vanlig vårdavdelning. 
Att inte erhålla tillräcklig vård och 
avdelning i sig själv utgjorde moment för 
stress och oro. I studien  rekommenderar 
forskarna att både IVA och mottagande 
avdelning bör dela ansvaret för 
överflyttade patienter och att en skriftlig 
omvårdnasplan för patienterna bör 
finnas. Patienterna bör även erbjudas 
”privat” tid och ostördhet med sina 
anhöriga. 
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Författare/ år Syfte Huvudresultat 
Jackson, Hart, Gordon, 
Shintani, Truman, May, Ely. 
2003 

Att undersöka neuropsykologiska 
försämringar, depression och 
livskvalité efter sex månader hos 
patienters som vårdats på IVA, för att 
försöka upptäcka om de finns ett 
samband mellan svår sjukdom och 
känslor. 

Deltagarna i denna studie hade problem 
med ADL, problem att utföra svåra 
uppgifter, svårare att planera framtiden. 
Undersökningsgruppen uppdelades i två 
grupper försämrade och icke försämrade. 
Forskaran konstaterade att hos de 
försämrade var utbildningsnivån lägre, 
de hade högre grad av 
minnessvårigheter, högre grad av 
delirium samt högre grad av depression. 
Angående livskvalité visades det ingen 
skillnad mellan grupperna. Studien  
beskriver att en förlängd 
neuropsykologisk försämring är vanligt 
hos patienter som överlevt intensivvård 
och förekommer oftare än hos andra i 
normalbefolkningen. Neurospykologisk 
försämring kan skapa problem som 
påverkar familjeliv, socialt liv, ge en 
reducerad arbetskapacitet och 
livstillfredsställelse. Forskarna föreslår 
ytterligare forskning i området för att 
förstå sambandet mellan svår sjukdom, 
neuropsykologiska försämringar, 
depression och nedsatt livskvalité. 
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Författare/ år Syfte Huvudresultat 
Puntillo, Smith, Arai,  Stotts. 
2008 

Att undersöka hur sköterskor 
uppfattar symtom hos svårt sjuka 
patienter och hur de överväger 
behandlingsåtgärder. 
Tidigare studier beskriver att 
överensstämmelsen mellan ex 
patientens smärtuppfattning och 
sjuksköterskornas bedömning av 
smärtan dåligt överensstämmer. 
Sjuksköterskorna uppskattar smärtan 
lägre än patienterna. 

Sjuksköterskorna i denna studie kunde 
trots en kraftansträngning inte exakt 
bedöma symtom hos de svårt sjuka 
patienterna. Omvårdnaden  blev 
därigenom begränsad. Forskarna 
upptäckte att sjuksköterskorna litar på 
synliga tecken hos patienterna som 
uppförande och andra fysiska 
tecken. När dessa tecken saknas måste de 
lita på ”inbillade” förmodade tecken. 
Ibland ”gissar” sköterskan rätt och bland 
inte. Forskarna föreslår därför att 
sjukvårdspersonal bör erhålla en bättre 
utbildning så att de får en ökad 
medvetenhet och värdering mellan 
tecken och symtom. Sjuksköterskan bör 
bedöma symtomen hos patienten och 
sedan utvärdera symtomen efter 
behandling för att få en korrekt 
uppfattning om patientens tillstånd.  
Forskarna anser att symtomen är en 
beskrivning av patientens subjektiva 
upplevelser eller värld. Tecken utgörs av 
en begränsad del av patientens 
upplevelse, 

Rattray, Johnson, Wildsmith. 
2005 

Ta reda på om upplevelser som oro, 
depression, post traumatisk stress 
förändras över tiden efter det att 
patienten lämnat sjukhuset samt att 
upptäcka både objektiva och 
subjektiva känslomässiga symtom 
efter intensivvård. 

Upplevelser som mardrömmar, 
hallucinationer, känsla av att vara någon 
annanstans, kämpa för livet, dessa 
upplevelser fanns hos 7-73% av 
patienterna en lång tid efter vården på 
IVA. Oro och depression var signifikant 
reducerad efter 6 mån, ingen ytterligare 
skillnad efter 12 mån. Känslomässiga 
symtom efter intensivvård har både 
objektiva som subjektiva parametrar, 
många får emotionella problem. Vissa 
symtom kommer utifrån personens 
personlighet andra objektiva parametrar 
kan vara beroende av tid på IVA eller 
sjukhus. 
Forskarna kommenterar att det är känslor 
som beskrivs och att patienterna har varit 
svårt sjuka och att de önskar fortsatta 
studier i frågan. 
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Författare/ år Syfte Huvudresultat 
Roberts  
2004 

Att öka medvetenheten om delirium 
hos personalen på 
Intensivvårdsavdelningarna. 
För att identifiera problem, utvärdera 
vården och genomföra möjligheter till 
förbättring av vården samt  mäta 
resultatet.  
  
 

I studien framkom att 44% av patienterna 
som deltog hade delirium. Patienter med 
delirium kan vara agiterade, slöa eller 
både och. Agiterade patienter är lättare 
att upptäcka än slöa. Andra orsaker till 
oro kan vara t.ex. smärta, 
kommunikationssvårigheter, okänd 
miljö, för mycket yttre stimuli. Enligt 
forskarna  bör sjuksköterskorna   sträva 
efter att erhålla ökad kunskap om detta 
tillstånd., då de arbetar dygnet runt nära 
patienten.  För att minska utvecklingen 
av delirium hos patienten försök att 
orientera patienten till tid och rum, skilj 
på dag och natt, tillåt patienten vila och 
reducera ljud och ljus speciellt nattetid, 
behåll patientens värdighet, både 
personligt och andligt,  adekvat 
smärtlindring, bra empatisk 
kommunikation mellan patient, anhöriga 
och personal. 

Roberts  
2007 

Att undersöka förhållandet mellan 
observerat delirium på IVA och 
patienternas verkliga minnen efter 2 
år efter de lämnat IVA. 

44% av patienterna som deltog i studien 
värderades som positiva för  delirium 
enligt ICDSD. De flesta patienterna 
(83%) mindes sin tid på IVA. Patienter 
med delirium mindes sin tid sämre än de 
utan. I resultatet anser forskarna att 
framförallt sjuksköterskorna bör fokusera 
på att patienten får bra minnen genom att 
ge kontinuerlig information till 
patienterna dvs. information om vad som 
skall hända. De bör även ge 
smärtlindring, visa respekt för patientens 
känslor, sträva efter en trygg och säker 
miljö o.dyl. Psykologisk återhämtning 
lika viktig som fysisk, om inte mer 
betydelsefull för patienten och hans 
familj enligt forskarna. 
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Samuelson, Lundberg, 
Fridlund.  
2006 

Att undersöka förhållandet mellan 
minne och intensivvårdssedering. 

82% av patienterna hade minnen efter 
IVA vården. Större delen var minnen av 
känslor eller overkliga minnen. Tungt 
sederade patienter hade en ökad risk för 
inga minnen. En ökad risk för overkliga 
minnen kunde ej styrkas. 
Patienter med overkliga minnen vårdades 
ofta en längre tid på IVA, var yngre, 
svårare sjuka och erhöll mer sedering. 
De visade mer oro/agitation. Många hade 
även mardrömmar och hallucinationer. 
Patienter utan minnen var ofta äldre, 
sjukare och mer sederade. 
Forskarnas slutsats. Innan vi fullständigt 
förstår varför de overkliga minnena 
uppstår som bör vi försöka förkorta tiden 
på IVA, behandla patienten sympatiskt 
och lugnt samt inkludera tidig 
uppföljning som rutin hos svårt sjuka 
patienter. 

Stanchina, Abu-Hijleh, 
Chaudhry, Carlisle, Millman.  
2004 

 Att ta reda på om minskade 
svängningar mellan höga och låga 
ljud, genom att tillföra ett 
bakgrundsljud, kan minska 
sömnstörningar hos patienter på IVA.
 
 
 

Att sömnen störs på IVA är vanligt. 
Många faktorer styr detta t.ex. 
sjukdomsgrad, oangenäma behandlingar, 
övervakningsåtgärder, 
respiratorbehandling och en närmiljö 
med starka ljud och ljus. Forskarna 
hävdar i denna studie att höga ljud var 
inte det avgörandes faktorn för att 
sömnen på IVA störs. Olika ljud ökar 
ljudkänsligheten hos normala individer. 
Genom att minska skillnaden mellan 
bakgrundsljud och höga ljud så skulle 
sömnen kunna förbättras. Studien 
rekommenderar även att minska 
ljudproblem med öronproppar. 

Swaiss, Badran.  
2004 

Att utifrån den sedering som 
patienterna erhållit som vårdats på 
Intensivvårdsavdelningen, ta reda på 
vilka stressymtom patienterna 
upplever. För att sen kunna undvika 
detta i framtiden 

Patienterna har minnen av oro, smärta, 
vakenhet och törst. De kommer ihåg 
känslan av olika katetrar, sjukgymnastik, 
vändningar och bäddningar. Den 
sedering som patienterna erhåller är inte 
tillräcklig för att för att förebygga 
obehagliga upplevelser.  Mer behöver 
göras för att förbättra för patienterna. 



33 
 

 
Författare/ år Syfte Huvudresultat 
Venn, Grounds. 
2001  
 

Att jämföra två sederande läkemedel i 
fråga om sederingsförmåga, 
smärtlindring, hemodynamisk 
påverkan, påverkan på ventilation och 
extubation, hematologiska/biokemisk 
påverkan och dödlighet samt ta del av 
patienternas erfarenhet, minnen, oro 
och missnöje. 

Båda preparaten, Dexmedetomidine och 
Propofol,  
används vid sedering av 
intensivvårdspatienter och är enligt 
studien jämförbara. Dexmedetomidine 
ger dock ett mindre behov av Opiater. 
Studiens slutsats anger att vården på IVA 
benämndes som angenäm och problem 
med sömnlöshet var lägre hos patienterna 
som erhöll Dexmedetomidine än hos de 
som erhöll Propofol. Forskarna anser att 
Dexmedetomidine att föredra framför 
Propolipid. 

 
 

 
 


