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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter som vårdats på IVA upplever 

sin livskvalitet efter att ha kommit hem. Vidare var syftet att bedöma och beskriva 

kvaliteten på de ingående artiklarna utifrån den metodologiska aspekten urval och 

bortfall. Litteraturstudien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats. 

Till litteraturstudien analyserades 14 kvalitativa artiklar som hittades genom sökning i 

Pubmed, Cinahl och PsycINFO samt manuell sökning. 

Upplevelsen av livskvalitet relaterades till tre huvudkategorier. Huvudresultatet visade att 

patienter upplevde sin livskvalitet som försämrad när de kommit hem efter utskrivning 

från sjukhus, men att den vanligtvis förbättrades succesivt med tiden. Hur livskvaliteten 

höjdes eller sänktes var beroende av patienternas copingstrategier. Typ av urval beskrevs 

tydligt i tio artiklar, resterande fyra beskrev inte urvalstyp. Bortfall beskrevs i elva 

artiklar. 

Slutsatsen var att relationer och samspel med närstående var betydelsefulla 

copingstrategier och inverkade på patienternas livskvalitet. Information om realistiska 

förväntningar ansågs saknas i omvårdnaden. Författarna ansåg att mer information och 

stöd behövs till patienter och närstående angående realistiska förväntningar efter IVA. 

Författarna anser vidare att patienterna bör erbjudas personligt uppföljningsstöd. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to describe how patients admitted to ICU experience their 

quality of life (QOL) after coming home. A further aim was to assess and describe the 

quality of the included articles according to the methodological aspect selection and 

nonresponse bias. The literature study had a descriptive design with a qualitative 

approach. For the literature study 14 articles were analyzed. The articles were found by 

searching Pubmed, Cinahl, PsycINFO and by manual search. 

The experience of quality of life was related to three main categories. The main results 

showed that patients experienced their QOL as impaired after coming home from the 

hospital, but usually improved gradually with time. How the QOL was raised or lowered, 

depended on the patients' coping strategies. 

Type of selection was described clearly in ten articles, the remaining four described no 

type of selection. Nonresponse bias was described in eleven articles. 

The conclusion was that relationships and interactions with relatives were important 

coping strategies and had an impact on patients QOL. Information about realistic 

expectations was found missing in nursing. The authors felt that more information and 

support to patients and relatives is needed about realistic expectations after ICU. The 

authors consider that patients should be offered a personal follow up support. 

 

 

 

 

 

Keywords: Quality of Life, post Intensive Care Unit, Patients experience, coping 

strategies 

 

   



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INTRODUKTION ...................................................................................................... 1 

1.1 Intensivvård ................................................................................................................ 1 

1.2 Livskvalitet ................................................................................................................. 1 

1.2.1 Livskvalitetens huvudområden ................................................................................ 2 

1.2.2 Livskvalitet enligt Peplau ........................................................................................ 2 

1.2.3 Livskvalitet kopplat till hälsa och coping ................................................................ 3 

1.3 Problemformulering ................................................................................................... 3 

1.4 Syfte ............................................................................................................................ 4 

1.5 Frågeställningar .......................................................................................................... 4 

 

2. METOD ....................................................................................................................... 5 

2.1 Design ......................................................................................................................... 5 

2.2 Litteratursökning ........................................................................................................ 5 

2.2.1 Begränsningar vid sökning i databaserna. .............................................................. 6 

2.3 Kriterier för urval av källor ........................................................................................ 6 

2.4 Dataanalys .................................................................................................................. 7 

2.5 Forskningsetiska överväganden .................................................................................. 8 

 

3. RESULTAT ................................................................................................................. 8 

3.1 Patienters upplevelser av livskvalitet relaterat till fysiska funktioner ........................ 9 

3.1.1 Fysisk hälsa och sömnstörningar ............................................................................ 9 

3.2 Patienters copingstrategier samt upplevelser av livskvalitet relaterat till psykiskt 

välbefinnande.................................................................................................................. 10 

3.2.1 Strävan efter förståelse och kontroll ..................................................................... 10 

3.2.2 Emotionellt ............................................................................................................ 12 

3.2.3  Strävan efter oberoende ....................................................................................... 13 

3.3 Patienters copingstrategier samt upplevelser av livskvalitet relaterat till det 

psykosociala livet ........................................................................................................... 14 

3.3.1 Socialt stöd ............................................................................................................ 14 

3.3.2 Känslor av tillhörighet .......................................................................................... 15 

3.3.3 Den sociala rollen ................................................................................................. 16 

3.4 Kvalitetsgranskning av den metodologiska aspekten urval ...................................... 17 



 

 

 

4. DISKUSSION ........................................................................................................... 18 

4.1 Huvudresultat ........................................................................................................... 18 

4.2 Resultatdiskussion .................................................................................................... 19 

4.2.1 Patienters upplevelser av livskvalitet relaterat till fysiska funktioner .................. 19 

4.2.2 Patienters coping och upplevelser av livskvalitet relaterat till psykiskt 

välbefinnande ................................................................................................................. 20 

4.2.3 Patienters coping och upplevelser av livskvalitet relaterat till det psykosociala 

livet ................................................................................................................................. 21 

4.2.4 Kvalitetsgranskning av den metodologiska aspekten urval ................................... 23 

4.3 Metoddiskussion ....................................................................................................... 25 

4.4 Allmän diskussion .................................................................................................... 26 

4.4.1 Praktisk/klinisk betydelse ...................................................................................... 27 

4.4.2 Förslag till framtida forskning .............................................................................. 29 

4.5 Slutsats ...................................................................................................................... 29 

 

REFERENSER ............................................................................................................... 30 

 

 

  



 

1 
 

1. INTRODUKTION 

1.1 Intensivvård 

Den första intensivvårdsavdelningen (IVA) skapades i Danmark av Dr Ibsen och hans 

kollegor år 1953. Denna avdelning kom senare att definieras som en enhet där läkare och 

sjuksköterskor observerar och behandlar kritiskt sjuka patienter 24 timmar om dygnet, 7 

dagar i veckan (Sjöberg & Walther 2012). 

Den vård som ges en intensivvårdspatient är beskriven som ett paradoxalt vårdbegrepp då 

behandlingen har i avsikt att hjälpa, samtidigt som patienter utsätts för riskabla och 

obekväma situationer (Wallen et al. 2008). Patienterna är ofta utsatta för obekväm 

vårdteknisk apparatur. Många patienter blir intuberade, vilket innebär att en tub förs ner i 

halsen och kopplas till en respirator. Respiratorn tvingar patienten att andas i en anpassad 

hastighet. Andning på detta sätt är ofta plågsam, och på grund av det får patienterna ofta 

medicinering som ska förhindra dem från att dra ut slangar och tub. En ofta 

förekommande biverkan av denna medicinering är livliga hallucinationer och patienterna 

är ofta skrämda av dessa (Johnston 2011). 

1.2 Livskvalitet  

Livskvalitet är ett begrepp som har använts i många olika sammanhang sedan andra 

världskriget. Inom sjukvården har begreppet livskvalitet blivit allt mer uppmärksammat i 

takt med en större insikt i att det är minst lika viktigt att ha patienters välmående i 

beaktande som det är att upprätthålla liv och bli oberoende (Haas 1999). 

Begreppsanalys har gjorts av Meeberg (1993) och Mandzuk & McMillan (2005) som 

båda gjort litteraturöversikter som visar på ständigt återkommande egenskaper som är 

viktiga vid tal om livskvalitet. De egenskaper som nämns är att varje individ gör en 

subjektiv bedömning av sin känsla av tillfredsställelse av livet i allmänhet. Vidare ska 

individen själv bestämma om denne har ett acceptabelt tillstånd inom områdena fysisk, 

psykisk och psykosocial hälsa. En objektiv bedömning av en annan person kan utgöra ett 

tillägg huruvida individen i fråga har tillräckliga livsvillkor och inte är hotad till livet. 

Meeberg (1993) beskriver att det går att objektivt bedöma om individen har den mentala 

kapaciteten att utvärdera sitt eget liv som tillfredsställande eller inte som exempelvis vid 

mental sjukdom, problem med kognitiva funktioner och liknande. Mandzuk & McMillan 

(2005) menar att den objektiva delen består i att en människa som lever i fattigdom och 

misär som aldrig känt till något annat sätt att leva kan känna sig nöjd med sitt liv medan 
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någon som ser objektivt på denne kan se eventuella hälsorisker och skattar personens 

livskvalitet som långt ifrån idealisk. 

1.2.1 Livskvalitetens huvudområden 

Gemensamt för Mandzuk & McMillans (2005) och Meebergs (1993) begreppsanalyser av 

livskvalitet är att livskvalitet definierats som en människas behov av tillfredsställelse 

inom de tre huvudområdena fysiskt, psykologiskt och psykosocialt. Enligt Mandzuk & 

McMillan (2005) tvistar en del forskare om huruvida det även skall inkludera ytterligare 

två huvudområden, andligt välbefinnande samt kognitiva funktioner.  

Indelningen i huvudkategorierna beskrivs av Mandzuk & McMillan (2005) enligt 

följande: 

 Det fysiska reflekterar över hälsa och funktion. 

 Det psykiska kan inkludera emotionellt välbefinnande, andlighet, självförverkligande 

och personlig tillfredsställelse. 

 Det psykosociala kan inkludera socialt stöd, sociala roller, vänskap, familj och 

känslor av tillhörighet.  

 

1.2.2 Livskvalitet enligt Peplau 

Hildegard Peplau var en av de första forskande sjuksköterskorna som utvecklade ett 

teoretiskt perspektiv för omvårdnad. Peplau definierade omvårdnad som en terapeutisk 

interaktion mellan två eller flera individer. Deras motivation är strävan mot ett 

gemensamt mål, vilket i sig resulterar i en ömsesidig utveckling (Plummer & Molzahn 

2009). 

Under 1960-talet uppmärksammades ett behov av att interagera mer med patienten och 

skapa en relation för att lättare få klarhet i vilket behov den enskilde patienten behöver. 

Sextiotalets omvårdnadsteorier fick stor betydelse för utvecklingen av det som kallas 

omvårdnadens mellanmänskliga aspekt (Kristoffersen et al. 2006). Peplau (1988) 

fokuserade i sin bok på de mellanmänskliga aspekterna utifrån relationen mellan patient 

och sjuksköterska samt metoder för att studera omvårdnad som en mellanmänsklig 

process. 
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Begreppet livskvalitet finns inbäddat i Peplaus omvårdnadsteori som ett abstrakt 

heltäckande fenomen och innefattar en subjektiv upplevelse av ett tillstånd i en 

människas liv. Livskvalitet är synonymt med välbefinnande eller psykologiskt välmående 

och är ofta förknippat med hälsa som varierar när omständigheterna förändras, och är 

beroende av situationen. Samtidigt har begreppet en ogripbar kvalitet. Peplau förklarade 

att livskvalitet är inte ett statiskt tillstånd, och har inte heller ett fast mål, utan är mer som 

ett rörligt mål av tillståndet där en persons liv varierar med förändrade omständigheter 

(Plummer & Molzahn 2009). 

Peplau (1994) beskrev att vid diskussioner om förbättring av livskvalitet så finns 

antaganden om att det innefattar en skala från högsta till lägsta nivå av livskvalitet. 

Därmed finns alltså ett sätt att hjälpa människor att lyfta sin livskvalitet från en lägre till 

en högre del på skalan. 

1.2.3 Livskvalitet kopplat till hälsa och coping 

Coping har lyfts fram som en viktig faktor för att förklara skillnader mellan patienters 

upplevelser av sin livssituation när de drabbas av en livshotande sjukdom. 

Copingstrategier spelar en viktig roll i den psykosociala anpassningen och har även en 

inverkan på patienters livskvalitet. Positiv självkänsla och självförtroende är väl 

förknippat med subjektivt välbefinnande. Självkänsla i synnerhet, har konsekvent visat 

sig ha ett starkt samband med subjektivt välbefinnande och livskvalitet (Smedema et al. 

2010). 

För att kunna hantera stressande faktorer krävs en stark känsla av sammanhang 

(KASAM) för att med framgång bibehålla sin hälsa. Utifrån detta koncept, bör personer 

med en starkare KASAM vara mer kapabla att välja de bästa tillgängliga 

copingresurserna och få bättre livskvalitet. KASAM och copingförmågan är tillförlitliga 

indikatorer för att bedöma utgången för intensivvårdspatienters tillfrisknande. 

Copingförmåga är en konstruktiv process där individen kan fokusera på sin egen situation 

i en flexibel, anpassningsbar verklighet och på ett framtidsinriktat sätt (Fok et al. 2005). 

1.3 Problemformulering 

Efter genomgången litteraturöversikt uppfattade författarna att det finns en betydande 

mängd tidigare forskning på de tidiga komplikationerna efter IVA när patienterna 

fortfarande befinner sig på sjukhuset, samt vilken livskvalitet de skattar att de har. Det 

finns emellertid betydligt mindre forskat på hur patienterna upplever sin situation när de 

kommit hem. Före 1990-talet var det inte mycket fokus på de långsiktiga 
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behandlingsresultaten efter IVA (Volk & Grassi 2009). Fokus låg på hur många som 

överlevde själva sjukhusvistelsen, men det var alltså inget fokus på hur patienterna 

upplevde tiden efter utskrivning från IVA. Under de senaste åren har insikten ökat i att en 

snabb rehabilitering inte är garanterad bara för att patienten blivit utskriven från sjukhus. 

Det är enligt Wallen et al. (2008) uppmärksammat att patienternas upplevelser av IVA 

kan ge komplikationer långt efter att de kommit hem och att det kan ha ett inflytande på 

livskvaliteten. Efter att IVA patienterna kommit hem kan de enligt Ringdal et al. (2008) 

känna sig övergivna av sjukvården eftersom ingen tycks vilja ta ansvar för deras 

rehabilitering och vård. Författarna noterade vidare att det finns ett ständigt behov av att 

bättre förstå innebörden av IVA-överlevares beskrivningar av sina upplevelser, för att 

känna igen tecken på komplikationer som kan vara relaterade till intensivvård och därav 

inverkar på livskvaliteten. Detta för att kunna ge bästa lämpliga och evidensbaserade vård 

då det är allmänsjuksköterskorna som träffar dessa patienter när de inte längre vårdas på 

IVA. 

1.4 Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter som vårdats på IVA upplever sin livskvalitet efter att 

ha kommit hem samt att beskriva vilka copingstrategier som har betydelse för 

livskvaliteten efter IVA-vård. Vidare var syftet att bedöma och beskriva kvaliteten på de 

ingående artiklarna i den föreliggande litteraturstudien utifrån den metodologiska 

aspekten urval och bortfall. 

1.5 Frågeställningar 

 Hur upplever patienter sin livskvalitet när de kommit hem från sjukhuset efter 

att ha vårdats på IVA?  

 Vilka copingstrategier har betydelse för patienternas livskvalitet efter IVA-vård? 

 Vilken kvalitet har artiklarna i föreliggande litteraturstudie utifrån 

metodologiska aspekten urval och bortfall?  

  



 

5 
 

2. METOD 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie hade en kvalitativ ansats med deskriptiv design (Forsberg & 

Wengström 2013). 

2.2 Litteratursökning 

Inledningsvis utfördes en systematisk litteratursökning i databaserna Pubmed, Cinahl och 

PsycINFO. Dessa tre databaser valdes för att få så brett utfall av sökningen som möjligt. 

Forsberg & Wengström (2013) beskriver PubMed och Cinahl som breda databaser som 

täcker omvårdnad, samt PsycINFO som beskriver psykologisk forskning och andra 

närbelägna områden. 

MeSH-termer och fritextsökning gjordes med för studien relevanta sökord. I 

fritextsökningen användes den vanliga förkortningen ICU (Intensive Care Unit). MeSH-

termer som användes vid sökningen var “quality of life” och “intensive care”.  Dessa 

termer valdes då de representerade studiens huvudämne. 

Till en början gjordes en bred sökning med ett sökord i taget för att sedan smalnas av 

genom att kombinera valda sökord med den booleanska termen AND. Sökord testades 

först i samma kombinationer i alla databaserna. Begränsningar (limits) som sattes i 

respektive databas redovisas under egen rubrik. 

Utfall av de sökordskombinationer som blev hanterbara och resulterade till valda källor 

redovisas i tabell 1 (bilaga 1). För varje sökning som presenteras i tabellen, lästes 

samtliga titlar av varje författare tillsammans. För varje titel som författarna ansåg 

relevant för studiens syfte och frågeställningar lästes även abstrakten tillsammans. Om 

abstrakten tydde på att artiklarna var av intresse för studien, undersökte författarna om 

artikeln gick att få tillgång till utan kostnad via högskolan i Gävles bibliotek. Om 

artiklarna inte fanns länkade till full text direkt via databaserna, söktes de först via google 

scholar och sedan via högskolans tidskriftsförteckning. 

De 42 artiklar som hittades, sparades i en gemensam nätverksmapp som båda författarna 

hade tillgång till via sina datorer (nätverksprogrammet dropbox som möjliggör delning av 

dokument mellan datorer). Författarna delade upp de 42 artiklarna sinsemellan för att 

sortera bort de som hade en kvantitativ ansats samt de som inte svarade mot studiens 

syfte och frågeställningar (Se rubrik 2.3). Som komplement gjordes manuella sökningar 

utifrån relevanta titlar och refereringar i artiklarnas referenslistor. Antal valda artiklar 
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under manuell sökning som svarade mot föreliggande studies syfte och frågeställningar 

redovisas i tabellen. 

Efter genomläsning och utsortering blev 14 artiklar kvar som bearbetats i 

litteraturstudiens resultatdel. Samtliga var författade på engelska. 

2.2.1 Begränsningar vid sökning i databaserna. 

De begränsningar som gick att sätta vid sökning i databaserna skiljde sig åt till viss del 

och därav redovisas här vilka begränsningar som sattes i respektive databas. En vanlig 

strategi är att välja “linked full text”, dvs en direkt länkning till artiklarna via databasen. 

Författarna valde att ej göra detta då en del av artiklarna som ej finns direkt länkade kan 

hittas gratis via högskolans bibliotek. I samtliga databaser valdes att begränsa sökningen 

till artiklar från 2000-01-01 och framåt, detta för att få aktuell forskning. Språken 

begränsades till engelska, svenska och norska då dessa språk skulle möjligöra största 

möjliga förmåga att tolka och förstå texterna för författarna. 

 

Övriga begränsningar som gjordes i respektive databas: 

 

Cinahl: Peer Reviewed samt att de skulle inkludera studier gjord på vuxna (All Adult). 

PubMed: Artiklarna baserades på studier gjorda på vuxna (19+). 

PsycINFO: Peer Reviewed, samt att de skulle inkludera studier gjord på vuxna (18 år 

och över). Dessutom valdes begränsningen att bara söka efter studier med en kvalitativ 

ansats. Detta möjliggjorde en snabbare sorteringsprocess över funna artiklar då 

författarna inte behövde manuellt sortera bort studier med kvantitativ ansats från denna 

databas. 

2.3 Kriterier för urval av källor 

Inklusionskriterier för artiklarna till föreliggande litteraturstudie var att de skulle vara 

relevanta för syfte och frågeställningar, vilket innebar artiklar med syftet att beskriva hur 

patienter som vårdats på IVA upplever sin livskvalitet efter att ha kommit hem, samt 

artiklar som beskrev patienters copingstrategier efter att ha vårdats på IVA. Vidare valdes 

att inkludera artiklar oavsett var i världen de författats för att få en så bred internationell 

bild som möjligt. Artiklar inkluderade patienter i vuxen ålder och oavsett hur länge de 

vistats på IVA. 

Exklusionskriterier var studier gjorda på barn under 18 år, samt artiklar som beskrev 

tiden efter IVA-vistelse när patienterna fortfarande var kvar på sjukhuset. Exkluderades 
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gjorde även artiklar som handlade om patienter som vistats på IVA som fått neuroskador 

eller sedan tidigare hade psykiska problem med kognitiva störningar och därför hade 

problem att själv beskriva sin livskvalitet. Även artiklar som beskrev sjuksköterskors 

uppfattning om hur patienterna upplever tiden efter IVA exkluderades då det var 

patienternas egna upplevelser som söktes. 

De artiklar som inkluderades har genomgått en vetenskaplig granskning (peer-reviewed), 

vilket antingen gick att kryssa i direkt vid litteratursökningen i databaserna eller 

undersökas via tidskrifternas websidors kriterier för hur de godkänner artiklar som 

publiceras. Av ekonomiska skäl bestämdes även att inkluderade artiklar skulle vara 

tillgängliga kostnadsfritt i fulltext via högskolan i Gävles bibliotek. 

2.4 Dataanalys 

Polit & Beck (2012) förklarar den kvalitativa dataanalysen som en aktiv och interaktiv 

process där forskaren måste ha en total förståelse för materialet för att kunna analysera 

det. Under analysarbetet sammanställdes tabell 2 (bilaga 2) som är en översiktstabell över 

författare, år, titel, syfte och resultat. Analys av artiklarna skedde med hjälp av Forsberg 

& Wengströms (2013) kvalitativa granskningsmall och sammanställdes i tabell 3 (bilaga 

3). I den tabellen redovisas artiklarnas författare, publikationsår, land, titel, beskrivning 

av urval, undersökningsgrupp & bortfall, design & datainsamlingsmetoder samt 

dataanalys. 

Artiklarna lästes noggrant av båda författarna var för sig och med en strävan att bearbeta 

dem objektivt. Författarna diskuterade med varandra om samtliga artiklars innehåll 

gällande återkommande faktorer som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. 

Författarna fann ett antal huvudkategorier och underkategorier beträffande patienternas 

upplevelser av livskvalitet, dessa underkategorier färgmarkerades i olika färger för 

vardera kategori i artiklarna, samt diskuterades för att förstå författarnas enskilda 

tolkningar. Utkast till underrubrikernas resultatsammanställning gjordes enskilt och 

sammanställdes av författarna gemensamt för att språk och formalia skulle stämma 

överens.  

Den metodologiska aspekten urval och bortfall bedömdes utifrån Forsberg och 

Wengströms (2013) granskningsmall för kvalitativa studier. Den innefattade granskning 

av artiklarnas urvalsmetod beträffande beskrivning av var, när och hur 

undersökningsgruppen rekryterades. Sammanställning gjordes i löpande text under en 

egen rubrik i resultatet. En diskussion och reflektion fördes i resultatdiskussionen 

beträffande detta. 
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

Innan arbetet med föreliggande litteraturstudie påbörjades, reflekterade författarna över 

forskningsetiska överväganden. Enligt Forsberg & Wengström (2013) bör de etiska 

överväganden som ska göras i en litteraturstudie vara att endast inkludera studier som har 

fått tillstånd från en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. 

Vidare ska samtliga ingående artiklar i litteraturstudien redovisas, samt presentera allt 

resultat som är relevant för syfte och frågeställningar oavsett om det stöder författarnas 

egna åsikter eller ej. Författarna har haft för avsikt att följa dessa etiska överväganden 

under skrivprocessen och strävat efter att arbeta objektivt med 

resultatsammanställningen. Innan arbetet påbörjades beslutade författarna att om etiska 

aspekter inte redovisats tillfredsställande skulle tidsskriftens kriterier för forskningsetiskt 

övervägande undersöktas via deras hemsidor. Urvalet av artiklarna i den systematiska 

sökningen gjordes även de objektivt. Forsberg & Wengström (2013) skriver att “det är 

oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt” (Forsberg & 

Wengström 2013, sid. 70). 

 

3. RESULTAT 

Vid analys av de vetenskapliga artiklarnas resultat så framkom 3 huvudkategorier som är 

relaterade till patienternas upplevelser av livskvalitet; fysiska funktioner, psykiskt 

välbefinnande och det psykosociala livet. 

För att få resultatet mer överskådligt, gjordes en särskiljning mellan psykiskt och 

psykosocialt. Under den psykosociala rubriken presenteras faktorer gällande relationer 

och samspel med andra människor. Under den psykiska rubriken redogörs faktorer 

gällande patienternas egna emotionella känslor utan uppenbar koppling till samspelet 

med andra. Copingstrategier hos patienterna redovisas löpande under samma rubriker. 

Artiklarnas författare, syfte och huvudresultat finns sammanställda i tabell 2 (bilaga 2). 

Frågeställningen beträffande artiklarnas kvalitet gällande den metodologiska aspekten 

urval och bortfall presenteras under egen rubrik och i löpande text. Under tabell 3 (bilaga 

3) redovisas hur urval och bortfall presenterats i artiklarna.   
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3.1  Patienters upplevelser av livskvalitet relaterat till fysiska funktioner 

3.1.1 Fysisk hälsa och sömnstörningar 

Under den första tiden efter IVA hade patienterna mest fokus på sitt fysiska 

välbefinnande och besvär med fysisk utmattning. Några patienter uttryckte att de hade 

sömnstörningar som uppkommit under tiden på sjukhuset och beskrev med frustration 

hur förvånansvärt långsamt det gick att återfå sina tidigare rutiner och energinivåer. 

Patienterna beskrev hur de mentalt kände att de kunde utföra en uppgift men att 

kropparna misslyckades (Maddox et al. 2001). 

Cox et al. (2009) beskriver att de fysiska funktionsnedsättningarna som patienterna ådrog 

sig inverkade på deras grundläggande och dagliga aktiviteter. Patienterna upplevde 

insomningsbesvär, kronisk trötthetssyndrom, skakningar och smärta. I det fall patienterna 

hade fått nya handikapp till följd av trauma, såsom förlust av kroppsdel eller förlamning, 

så ersatte de svårigheterna alla andra bekymmer. Trots allt var svaghet det mest centrala 

problemet även flera månader efter utskrivning från IVA. En överlevare av septisk chock 

beskrev hur de fysiska begränsningarna gjorde att han inte klarade att sköta sina 

aktiviteter i dagliga livet (ADL). Han försökte hålla i en kopp, men tappade den i sängen, 

han kunde inte borsta sina egna tänder eller kamma sitt hår. Ågård et al. (2012) beskrev 

tiden ungefär ett år efter utskrivning. Där berättade patienterna hur all den fysiska 

svagheten gjorde det svårt att utföra vardagliga sysslor och aktiviteter i det dagliga livet. 

Detta inverkade på deras närmsta familj eftersom det var familjen som fick hjälpa dem 

med allt. Patienterna var frustrerade av att inte kunna kliva upp ur sängen utan hjälp, 

duscha eller röra sig fritt i huset. De beskrev det som ren lycka när de började kunna göra 

saker själva. 

Corrigan et al. (2007) beskrev hur det är att leva med upplevelserna efter en kritisk 

sjukdom. Många patienter fick utstå bestående fysiska svårigheter efter att ha kommit 

hem från IVA som medförde förändringar i hela deras livssituation. Posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) beskrevs som ett allvarligt ångesttillstånd med inslag av fysiska 

symptom som kan inträffa hos individer som upplevt livshotande eller allvarlig skada. 

Symptom som frossa med skakningar, kallsvettning och hjärtklappning var fysiska 

reaktioner som ibland dök upp utan anledning och var extremt plågsamma. Vidare 

beskrev Corrigan att trötthet och svaghet kunde medföra ökad känsla av att vara i fysisk 

obalans och att tillståndet inte gick att sova bort. Sömnstörningar var vanliga och yttrade 

sig på olika sätt. Att till exempel gå och lägga sig var både skrämmande och besvärligt 
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trots svår trötthet eftersom sömn betydde utsatthet för hemska mardrömmar. Användning 

av sömnmedel kunde i vissa fall fordras men var inte alltid till någon lindring. När 

patienterna väl hade somnat, så dröjde det ofta inte länge förrän de blev störda av ett 

plötsligt uppvaknande. 

Även deltagarna i Deacons (2012) studie beskrev svårigheter med sömnen. De upplevde 

livskvaliteten som försämrad eftersom de hade ständiga mardrömmar och därmed svårt 

att sova. De önskade att de hade fått veta från början att det är vanligt med mardrömmar. 

3.2   Patienters copingstrategier samt upplevelser av livskvalitet relaterat till 

psykiskt välbefinnande 

3.2.1 Strävan efter förståelse och kontroll 

Tiden efter IVA beskrevs av Storli et al. (2008) som en resa och vandring i ett delvis 

outforskat landskap. Patienterna strävade efter känsla av sammanhang av sina upplevelser 

från IVA och behövde förstå vad de hade varit med om. Patienterna upplevde en ständig 

utmaning i att identifiera sina upplevelser. Adamson et al. (2004) beskrev en längtan att 

förstå vad som egentligen hände på IVA. Vidare uppgav deltagarna i Adamsons studie en 

känsla av frustration över att inte veta klart och tydligt vad som hänt dem. 

Maddox et al. (2001) skrev att trots det uppenbara trauma patienterna varit med om på 

IVA, uttryckte patienterna inga följdsymptom av psykologisk karaktär eller behov av stöd 

efter att ha kommit hem. Det som fanns kvar var minnen av upplevelser under 

intensivvården. Minnen av mardrömmar, känsla av att vara ett offer, ångest och rädslor 

från  IVA utvecklades till underliga och diffusa känslor som kvarstående men. Dessa 

händelser uppfattades mer som upplevelser än konkreta minnen från tiden på IVA. Löf et 

al. (2006) undersökte vilka minnen som var kvarstående hos patienterna ett år efter 

utskrivning från IVA. De minnen som levde kvar, och som kunde återges i detalj, var 

upplevelser av sådant som inte hänt men som känts riktigt under vården på sjukhuset. 

Patienterna kunde detaljerat återge dessa osanna upplevelser som de fått via drömmar, 

mardrömmar, hallucinationer, fantasier och övertygelsen om att de hade varit på något 

helt annat ställe. Ibland blandades minnena från riktiga händelser med de som aldrig hade 

hänt på riktigt, vilket var frustrerande och ibland ångestladdat. 

Enligt Williams (2009) handlar tiden efter IVA om en händelse i livet där den drabbade 

måste återta ägandet av sin egen stora livserfarenhet genom att veta vad som hänt. 

Patienterna hade ibland svårt att tro att det som hände på IVA överhuvudtaget hade hänt 

på riktigt, det var som om de inte hade varit där alls. 
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Storli et al. (2008) beskrev att de upplevelser som patienterna varit med om kunde leva 

kvar i kroppen och sedan komma till liv igen på olika sätt utan att patienterna var kapabla 

att styra det med tankar och vilja. Det kunde uttrycka sig fysiskt och gav känslor av olust 

och kalla kårar. Dessa minnen och upplevelser kunde involvera andningen genom att 

patienterna fick en känsla av dödsångest och att bli kvävd vilket var relaterat till de 

andningssvårigheter de haft på IVA. Det var en intensiv upplevelse att tio år efter IVA få 

symptom i form av andfåddhet vid samtal. En patient talade om att hon hört rösten på en 

sjuksköterska som vårdat dem på IVA och fått en känsla av att bli nedtryckt.  Dessa 

ångestkänslor relaterades till att patienten varit mycket rastlös under en period på 

avdelningen och att hon burit på känslorna väldigt diffust och att de många år senare 

kommit till ytan av att ha hört rösten. 

Även om dessa upplevelser medförde olustkänslor kunde patienterna se det som att 

kroppen de levde i verkligen hade en betydelse. Genom att upptäcka kroppens tecken, 

kunde upplevelser och minnen bli mer begripliga. Detta innebar att patienterna fick 

möjlighet till reflektion och det var betydande för deras copingstrategi (ibid.). 

 

En del patienter drabbades av PTSD, vilket gav psykiska stressreaktioner. De traumatiska 

upplevelserna från IVA förvandlade då livssituationen till något okontrollerbart, där 

upplevelserna fanns där ständigt. Patienterna tänkte konstant på vad som hade hänt, vilket 

var en karaktäristisk reaktion som varade flera månader efter IVA. Patienterna fick 

känslan av att ha blivit berövad sin tid, inte existerat, att livet var i paus och att de kunde 

inte gå vidare med sina liv (Corrigan et al. 2007). I Samuelsons (2011) studie framkom 

att patienterna inte bara hade negativa förnimmelser från tiden på IVA. Behagliga 

upplevelser som sköna drömmar, tröstande sjuksköterskor och en lugn avslappnande 

miljö kunde förekomma. Även om de otäcka minnena dominerade så kunde de behagliga 

upplevelserna enligt Samuelson spela en viktig roll i att lindra de stressande 

upplevelserna och gynna psykiskt välbefinnande och förebygga framtida PTSD.  

Patienterna i Ewens et al. (2013) studie beskrev om upplevelserna de fick av att läsa 

sjuksköterskors och närståendes anteckningar och berättelser om vad de varit med om i 

en IVA-dagbok som följde dem genom vårdtiden. Upplevelsen beskrevs som obehaglig 

men samtidigt positiv att få en faktisk bild av hur sjuka de hade varit, en djupare 

förståelse i form av anteckningar och bilder. Dagboken gjorde att de fick en 

verklighetsförankring i de diffusa och konstiga minnen om vad de varit med om. Den 

motverkade en konstig uppfattning av verkligheten som de fått efter att ha varit nedsövda 

med medicinering samt konstgjord andning. Den gav en tydligare bild och kontroll över 
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situationen. Dagboken var något som många patienter återkom till och använde som ett 

återhämtningsverktyg lång tid efter att de kommit hem. 

3.2.2 Emotionellt  

Maddox (2001) beskrev att patienter och vårdare hade svårt att identifiera vad de 

psykiska följdsymptomen gav för konsekvenser. Patienter förklarar hur de utan vidare 

kunde bli gråtmilda utan att veta varför. Det fanns en iver hos alla patienter att 

återkomma till hälsotillståndet de haft innan sjukdomen och få lämna rollen som sjuk. 

Corrigan et al. (2007) beskrev att känslor av att bli straffad och förföljd ofta störde i 

patienternas liv och gjorde att förnimmelser och tankar om tiden på IVA blev 

okontrollerbara och patienterna kände att de blev tvungna att gå igenom upplevelserna 

igen. Till exempel kunde patienterna få påminnelser som triggade till samma känslor som 

de upplevt under tiden på IVA när de såg på TV eller besökte sjukhuset. Dessa känslor av 

att bli straffad och förföljd efter nyligen upplevt trauma, kunde också återuppväcka 

tidigare traumatiska händelser som till exempel sexuellt utnyttjande i barndomen. Sorgen 

efter sin maka eller makes bortgång kunde förstärkas, vilket ledde till att bördan blev 

tyngre och därmed även lidandets intensitet. För att inte få ångestkänslor av dessa tankar 

och handlingar var det vanligt att de drabbade började undvika och fly ifrån dem, vilket 

var nästan omöjligt hur de än försökte. Det kunde vara alltifrån att inte kunna se vissa 

program på TV, till att behöva flytta till ett annat hus. Vardagliga aktiviteter som att gå 

till tandläkaren eller att möta människor var otänkbara. Följaktligen omstrukturerades och 

anpassades vardagen efter detta, vilket resulterade till ytterligare begränsningar i 

livssituationen. 

Löf et al. (2008) beskrev rädslan för att bli drabbad av kritisk sjukdom igen och behöva 

uppleva IVA en gång till. Tolv månader efter att patienterna varit på IVA var minnen av 

hur sjuka och nära döden de varit mer känslomässigt laddade än vid 3 månader efter IVA. 

Adamson et al. (2004) beskrev farhågor att bli drabbad igen, samt deltagarnas olika 

reaktioner, som acceptans som är viktigt för att kunna gå vidare med livet, medan en del 

använde copingstrategier som undvikande. En del upplevde maktlöshet, ångest och 

depressioner. 

Vissa patienter hade svårt för att dela sina erfarenheter med andra av den anledningen att 

de var rädda för att anses tokiga på grund av deras ibland underliga och obegripliga 

upplevelser. Ibland fanns rädslor över att söka förståelse av den anledningen att det kom 

upp så många känslor som de inte ville möta (Storli et al. 2008). 
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3.2.3  Strävan efter oberoende 

Patienterna värderade att vara oberoende, och att med beslutsamhet gå igenom processen 

att bli frisk och inte behöva hjälp. De talade om det som en copingstrategi, att reda ut och 

hantera saker och ting utan att vara beroende av andra. Andra patienter kände att de var 

den typen av person som inte ville vara till besvär för andra. Patienternas positiva 

inställning och oberoende var kopplat till en inre styrka och beslutsamhet som de kände 

att de behövde för att leva vidare och tillfriskna. Patienters tidigare upplevelser, inklusive 

kronisk sjukdom innan IVA, spelade en roll i vilken typ av copingstrategi de tillämpade 

under tillfrisknandeperioden. Dessa patienter hade redan lärt sig att hantera sin vardag 

genom att leva en dag i taget och kände att den copingstrategin var väl utvecklad.  De 

kände redan till var de skulle söka vård och de kunde ha skapat sig en bra relation med 

sjukvårdspersonal. Vissa kunde ha en nästan humoristisk ställning till sina krämpor och 

konstaterade att de måste gå vidare (Maddox et al. 2001).  

Cox et al. (2009) beskrev vikten av att hitta strategier för att anpassa sig till förändringar i 

livet. Strategierna var optimism, hopp, stöd från vänner och familj, andlighet, 

antidepressiva och ångestdämpande mediciner, självständighet, och att fastställa specifika 

mål såsom att återvända till arbetet. Vissa kunde ha humor som copingstrategi när de 

beskrev sina erfarenheter. Många patienter upplevde att möjligheten till att hantera sin 

situation grundades av den tid då de var som sjukast. I denna mycket påfrestande 

situation sänktes förväntningarna på återhämtning och patienterna omvärderade sina 

förväntningar. Vissa patienter anpassade sig emellertid dåligt till sina nya 

funktionshinder. De tycktes förneka de flesta av sina symptom och kände ständig ånger 

över det de tidigare klarat av. Ibland gav de intrycket att de gav upp, genom att bara 

konstatera att detta var deras liv nu. Det fanns en frustration hos patienter och 

närståendevårdare över osäkerheten av att återhämtas och att ingen förberett dem om vad 

som väntade när de åkte hem. En patient som skulle skrivas ut frågade om hur dennes 

livskvalitet skulle se ut, och fick då till svar av en läkare att patienten skulle vara glad 

över att vara vid liv. 

De flesta patienterna i Storlis et al. (2008) studie uttryckte en känsla av att deras tid på 

IVA givit dem en ny chans i livet och kände att tillfrisknandet främjades av positiva 

attityder. Att våga förhålla sig till det faktum att deras liv varit i fara, kunde leda till 

personlig utveckling. Upplevelserna hade haft en enorm betydelse för den person de var i 

dag. De fick en ny syn på livet och beskrev till och med upplevelserna som bra. Att de 

kontinuerligt fann nya svar på de starka emotionella upplevelserna försåg faktiskt 
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patienterna med en ny insikt i sina egna liv och öppnade en möjlighet att komma i 

kontakt med sin världsexistens. Det var en fråga om att förstå betydelsen av att vara en 

del av ett större sammanhang där meningen med rötter och samhörighet uppstod som 

något positivt. Att ha upplevt kritisk sjukdom kunde göra att patienterna kom till 

förståelsen med vilka de egentligen var, inte endast på grund av anknytningen med det 

förflutna utan också av att leva i relationer i nuet. Att de hade en familj och hur de 

mådde, hade en oerhört stark innebörd under en krissituation. Det hela innefattade en 

strävan efter att förstå meningen med livet på en existentiell nivå, och lyfte upp den 

övergripande frågan, vem är jag i världen?  Ett sökande efter mening och att hitta 

innebörden av sin existentens, var av avgörande betydelse för hur patienterna mådde i 

sina liv efter att ha gått igenom den extrema fas i livet som kritisk sjukdom och 

intensivvårdsbehandling representerar . 

3.3   Patienters copingstrategier samt upplevelser av livskvalitet relaterat till det 

psykosociala livet 

3.3.1 Socialt stöd 

Storli et al. (2008) förklarade att patienterna stärktes av att ha haft en närstående hos sig 

under sjukdomstiden på IVA eftersom de närstående visste vad de gått igenom och då 

hade en förförståelse för patientens situation. Att ha en närstående och någon att leva för, 

gav också patienterna uppmuntran och förhindrade nedstämdhet och känslor av att vilja 

ge upp.  

Det fanns även svårigheter med att ha närstående hos sig. Att se närståendes oro och 

ångest kunde vara påfrestande. Det var även besvärande för båda parter att patienterna 

var i behov av sina närstående för att utföra dagliga sysslor (Adamson et al. 2004).  

 

Deltagarna i studien av Cox et al. (2009) kämpade med att beskriva förändringar i det 

sociala livet, intimiteten och relationerna. De beskrev med inlevelse och beundran hur 

långt deras närstående kunde gå i ansträngningarna i att stödja patienterna med sina 

sysslor. De upplevde sig själva som ganska påfrestande på sina partners i den meningen 

att de hade långa dagar med att både stötta, hjälpa barnen och gå till sitt eget arbete. Att 

behöva den här hjälpen och omvårdnaden bidrog till förändringar i relationerna, och 

kunde hos en del patienter uppfattas som påfrestande och framkalla känslor av skuld, 

skam och ilska. Dessa patienter hade det svårt att vara i dagligt behov av andra och vara 

underordnad alla de mötte och interagerade med. 
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Att sträva efter välbefinnande beskrevs av Söderström et al. (2009) som ett sätt att ge och 

ta emot emotionellt stöd. Att visa känslor av kaos och förtvivlan och att ha förmågan att 

dela lidandet var en källa till tröst och var avgörande för hur familjen kunde hantera och 

anpassa sig till situationen. Familjer där det inte fanns någon tradition av att prata öppet 

om känslor hade svårt att trösta varandra och förstå hur andra handskades med lidande, 

vilket uttrycktes på olika sätt från undvikande till utbrott av aggression. Detta orsakade 

känslor av ensamhet och isolering och fanns kvar långt efter att patienterna kommit hem 

från IVA och kunde inverka på hur snabbt de anpassade sig. 

Fysiskt och psykiskt oberoende, visade sig i studien av Chiang (2011), vara en pågående 

och dynamisk process i att socialt återhämta sig från en allvarlig sjukdom där beroendet 

av de närstående minskade i takt med att individen återhämtade sig. Vidare beskriver 

Chiang att fenomenen “vara med” och “vara där” var viktiga för både patienter och 

närstående efter vistelsen på IVA. Att “vara med” refererades till att ha en mental närvaro 

och var ett avgörande behov mellan patient och närståendevårdare och att “vara där” 

avsåg en fysisk närvaro mellan parterna. När patienterna och deras närståendevårdare tog 

till sig fenomenet kände patienten ett fullt stöd och de närstående kände att de gjort något 

mycket viktigt för att bidra till återhämtningen. Även när de inte var fysiskt närvarande 

fanns känslor av fullt stöd och trygghet. 

Patienters upplevelser av att ha socialt stöd kunde uppfattas som en copingstrategi för att 

hantera höga nivåer av stress som patienterna fick efter intensivvård. Den direkta 

copingstrategin bidrog till känslor av välbefinnande för både patienter och deras 

närstående under en tid av kritisk sjukdom (ibid.). 

3.3.2 Känslor av tillhörighet     

Söderström et al. (2009) beskrev att utan närhet av andra skapas ett större lidande för 

patienterna och de får svårare att anpassa sig i sin nya situation. Begreppet anpassning 

definierades som att återställa funktionell stabilitet och förbättra patienternas och deras 

familjers trivsel och välbefinnande. När patienterna plötsligt krävde omvårdnad i hemmet 

efter svår sjukdom var det lätt att patienter och hela familjen upplevde livet som kaotiskt. 

Både patienter och familjemedlemmar kunde få en känsla av att förlora fotfästet och sin 

förmåga att orientera sig i tillvaron. Situationen var mycket krävande och påverkade 

patienternas grepp om verkligheten där tiden stannade och de förlorade sin karta och 

kompass. I dessa situationer och efter att patienterna blivit utskrivna från IVA så fanns ett 

behov för familjen att samlas. Viktigast för att hålla livet i balans hos både patient och 
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närstående var att vara nära varandra. Familjerna kunde umgås på ett nytt sätt genom att 

träffas oftare utan att ha någon speciell anledning eller tillställning. Detta involverade 

också en omvärdering av vad som var viktigt i livet och strategier till att göra livet 

behagligare. 

Patienterna i Ewens et al. (2013) studie använder närståendes anteckningar i IVA-

dagboken som ett redskap i sin återhämtning. De kände glädje när minnen kom upp kring 

de känslor som uppstod den första gången de läste familjemedlemmarnas anteckningar. 

Att få en förståelse för hur mycket patienterna betydde för sina närstående och vårdare 

var något som utmärktes i Ewens studie. Patienterna blev emotionellt berörda av de 

närståendes nedskrivna tankar och en del kände en starkare samhörighet med dem som 

skrivit anteckningarna än vad de gjort innan de blev akut sjuk. 

Ågård et al. (2012) beskrev att patienterna upplevde en sämre livskvalitet än innan 

sjukdomen och vistelsen på IVA, vilket de själva inte tyckte var förvånande. På det 

psykosociala planet upplevde många en förbättrad livskvalitet i form av förnyade känslor 

för sin livspartner, att de nu kände en större samhörighet med familjen samt en 

tacksamhet för att vara vid liv. Denna positiva förändring i livskvalitet gav en mening 

med livet som fundamentalt påverkade deras återhämtning. En stor vikt lades till viljan 

att bli självständig för att inte belasta sina närstående. 

3.3.3 Den sociala rollen 

I studien av Söderström et al. (2009) framkom att i familjer där patienten återvände hem 

och tog sig an sina tidigare rutiner och positioner var anpassningen relativt lätt. Efter att 

patienterna återvänt hem fanns en rädsla för återfall vilket gjorde att patienterna behövde 

mer övervakning. Om familjen var oförmögen eller hade svårigheter med att tala öppet 

om situationen så kunde det skapa en obalans i relationen med familjen och då krävdes 

professionell hjälp. I de fall patienten blivit funktionshindrad och inte kunde upprätthålla 

sin tidigare starka ställning i familjen blev familjerna sårbara. De andra 

familjemedlemmarna fick ta initiativ till planering och projekt för familjen och det kunde 

leda till personlig utveckling för dem vilket gav mening, glädje och stolthet för hela 

familjen. En ny balans utvecklades långsamt inom familjen. 

Olika uppfattningar i familjen om livet som funktionshindrad gjorde anpassningen 

svårare. Men att ha en gemensam uppfattning kunde underlätta familjens möjlighet till att 

lösa situationen och gå vidare med livet utan några större förändringar. En förutsättning 

för detta var att ha förmågan att kunna tala inom familjen om hur situationen uppfattades 

utan att orsaka skuld och besvikelse. Alla familjer var överens om att framtiden var 
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osäker och att det därför var viktigt att leva i nuet (ibid.). 

Den fysiska svaghet som patienterna upplevde efter sin kritiska sjukdom var något som 

inte alltid syntes på utsidan och patienterna själva upplevde det besvärligt att inte se sjuk 

ut men ändå vara svag. Patienterna såg därför ett behov av information och utbildning till 

familjemedlemmar (Deacon 2012). 

Vissa patienter var särskilt besvärade av att att andra inte kunde se deras psykiska eller 

fysiska förvandling efter allvarlig sjukdom. De beskrev att de närstående inte visste vad 

de gick igenom. Bara för att patienterna var i ett stycke så trodde andra att allt var bra, 

men inuti var de helt förstörda (Cox et al. 2009). 

Att få maximal information relaterat till patientens vistelse på IVA var ett sätt att sträva 

efter välbefinnande och förståelse och det var en del av en process för att fylla i luckorna 

och få ordning i all förvirring. För patienten var det familjen som gav den mest tröstande 

informationen om vad som hänt på IVA (Söderström et al. 2009). 

Bristen på professionellt uppföljningsstöd i samhället inverkade negativt på upplevelsen 

av stress hos patienterna inklusive närstående. Detta ledde till fler utmaningar för de 

närstående, med ökad börda vilket i sin tur ledde till att det blev svårare för patienterna att 

återhämta sig (Chiang 2011). 

3.4 Kvalitetsgranskning av den metodologiska aspekten urval och bortfall 

De 14 kvalitativa artiklar som valdes ut till föreliggande litteraturstudie 

kvalitetsgranskades av författarna i aspekten urval utifrån Forsberg & Wengströms 

(2013) granskningsmall för kvalitativa artiklar. Enligt Forsberg & Wengström (2013) 

involverar detta en granskning av artiklarnas urvalsmetod och beskrivningar för var, när, 

och hur undersökningsgruppen kontaktades. En presentation av urval från samtliga 

artiklar görs i tabell 3 (bilaga 3). 

Vilken typ av urvalsmetoder som användes i studierna var tydligt och ordagrant 

beskrivna i tio av artiklarna (Maddox et al. 2001, Adamson et al. 2004, Löf et al. 2006, 

Löf et al. 2008, Cox et al. 2009, Söderström et al. 2009, Chiang 2011, Samuelson 2011, 

Deacon 2012, Ågård et al. 2012). Adamson et al. (2004) och Maddox et al. (2001) 

tillämpade strategiskt urval. Cox et al. (2009), Löf et al. (2006), Löf et al. (2008), 

Samuelson (2011) och Söderström et al. (2009) tillämpade alla ett konsekutivt urval. 

Vidare tillämpade Chiang (2011) ett teoretiskt-, Deacon (2012) ett självselekterat- och 

Ågård et al. (2012) ett bekvämlighetsurval. Bortfall beskrevs i alla dessa studier utom i 

studien av Chiang (2011) och Maddox et al. (2001).  
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I de resterande fyra artiklarna (Corrigan et al. 2007, Storli et al. 2008, Williams et al. 

2008, Ewens et al. 2013) förekom ingen tydlig specificering över typ av urvalmetod. 

Bortfall beskrevs i alla dessa utom i studien av Williams (2009). 

Var och när undersökningsgruppen kontaktats beskrevs i samtliga 14 artiklar. Hur 

gruppen kontaktats beskrevs i alla studier utom fem (Maddox et al. 2001, Adamson et al. 

2004, Löf et al. 2006, Löf et al. 2008, Ågård et al. 2012). 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Patienterna upplevde sin livskvalitet som försämrad när de kommit hem från IVA men 

den blev vanligtvis successivt förbättrad ju längre tiden gick. Faktorer som förbättrade 

livskvaliteten var att ha egna personligt stärkande copingstrategier. Livskvalitet och 

copingstrategier relaterades till de tre huvudkategorierna fysiskt, psykiskt och 

psykosocialt. Framträdande copingstrategier som spände över alla huvudkategorier var att 

söka förståelse och återta kontrollen. IVA-dagboken användes som ett verktyg som 

underlättade patienternas coping. 

Patienternas upplevda livskvalitet relaterat till fysisk funktion var förknippat med 

sömnstörningar och svaghet, som gjorde att de inte klarade sin egen ADL. 

Copingstrategierna handlade om strävan att återgå till tidigare fysisk funktion och därmed 

inte vara till en belastning för andra. Upplevelser relaterat till psykiskt välbefinnande som 

försämrade livskvaliteten var att inte ha en sammanhängande livsberättelse. Äkta minnen 

från vad som hade hänt blandades med hallucinationer och drömmar som tidigare hade 

känts verkliga. Genom att identifiera vad som egentligen hade hänt och få en 

sammanhängande berättelse kunde patienterna återta kontrollen över sina liv. Rädslan för 

att bli sjuk igen kunde också ha en inverkan på livskvaliteten. En copingstrategi i det 

psykologiska tillfrisknandet var att relatera till tidigare erfarenheter.  

Det psykosociala livet anser författarna hade mest inflytande på livskvaliteten i 

föreliggande studie. Relationer kunde både förbättra och försämra livskvaliteten. 

Livskvaliteten stärktes av nära relationer, att ha någon att dela situationen med, och 

någon som följt med i händelseförloppet. Detta kunde leda till starkare tillhörighet och 

känslan att vara någon i ett sammanhang, någon att leva vidare för. Försämrande för 

livskvaliteten kunde vara underlägsenhet och turbulens i de sociala rollerna. 

Copingstrategier innefattade anpassning till den nya situationen. 
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Patienterna upplevde att människor i deras omgivning inte kunde förstå den psykiska 

påfrestningen, att de förväntades vara samma person som innan de blev sjuk så fort 

kroppen återhämtat sig. Patienterna önskade därför mer information till både sig själva 

och deras närstående om vad som kunde förväntas tiden efter utskrivning från sjukhuset. 

Beträffande urvalet i de inkluderade artiklarna beskrev två artiklar strategiskt urval, fem 

konsekutivt urval, en teoretiskt urval, en självselektionsurval och en bekvämlighetsurval. 

I resterande fyra artiklar beskrevs inte typen av urvalsmetod men en beskrivning fanns av 

hur de kontaktats. Var undersökningsgrupperna kontaktats beskrevs i samtliga artiklar 

och när i tre artiklar. Bortfall beskrevs i elva av de inkluderade artiklarna. 

4.2 Resultatdiskussion 

Vid analys av de vetenskapliga artiklarnas resultat så framkom tre huvudkategorier, vilka 

författarna menar överensstämmer med begreppsdefinitionen av “livskvalitet”. 

Dessa kategorier presenteras under egna rubriker med underrubriker för att ge 

överskådlighet. Det bör emellertid beaktas att livskvalitet är komplext och de tre 

huvudkategorierna samspelar nära med varandra och är därför ibland svåra att särskilja 

vilket även Mandzuk & McMillan (2005) kommit fram till i sin konceptanalys av 

livskvalitet. 

4.2.1 Patienters upplevelser av livskvalitet relaterat till fysiska funktioner 

Det framträdande i patienters beskrivningar av fysisk funktion, var att i största möjliga 

mån komma åter till hälsotillståndet innan sjukdom (Maddox et al. 2001, Ågård et al. 

2012) samt frustrationer över att inte klara sin egen ADL (Cox et al. 2009, Ågård et al. 

2012). Ringdals et al. (2008) forskning ger likvärdiga beskrivningar genom att förklara 

patienternas känslor av misslyckande när de fysiska funktionerna inte förbättrades så att 

de kunde utföra ADL.  

Deacon (2012) beskrev att målet med återhämtningen var att slippa vara en belastning för 

andra. De funktionsnedsättningar patienterna upplevde gällande de fysiska funktionerna 

var främst smärtor, skakningar och sömnstörningar (Maddox et al. 2001, Corrigan et al. 

2007, Cox et al. 2009, Deacon 2012). Sömnstörningar på lång sikt kan enligt Edberg et 

al. (2009) leda till ökad risk att utveckla följdsjukdomar som metabolt syndrom, diabetes 

och hjärt-kärl sjukdomar, vilket Edberg et al. menar kan ytterligare försämra 

livskvaliteten. Svaghet var det som var problematiskt för att klara ADL och störde såväl 

återhämtning som livskvalitet (Cox et al. 2009, Ågård et al. 2012). Viljan kunde finnas 

där till att utföra fysiska arbetsuppgifter, men kroppen sa ifrån (Maddox et al. 2001). 
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Corrigan et al. (2007) skrev att en del upplevde att det var frustrerande när vissa fysiska 

svårigheter kom utan anledning.  

Plummer & Molzahn (2009) beskrev att forskare inom hälsovetenskap förknippar termen 

hälsorelaterad livskvalitet till en individs förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Även om 

den formella definitionen av hälsa ofta är bred och allomfattande så anser många 

individer att hälsa huvudsakligen avser ett välfungerande fysiskt tillstånd. Det finns en 

brist på klarhet avseende skillnaderna mellan hälsa och livskvalitet och förhållandet 

mellan de två begreppen inom omvårdnadsteoretisk litteratur. Samtidigt som starka 

samband har konstaterats mellan de två begreppen i empiriska studier, så anses de i 

allmänhet ha starka avgränsningar och det har visat sig att den fysiska hälsan påverkar 

livskvaliteten. Peplau var en av flera inom omvårdandsteorin som bekräftade att det 

existerar en relation mellan begreppen hälsa och livskvalitet.  

4.2.2 Patienters coping och upplevelser av livskvalitet relaterat till psykiskt  

         välbefinnande 

Peplau (1994) beskrev livskvalitet som synonymt till välbefinnande och psykisk hälsa. 

Livskvalitet speglar en känsla av kontroll över sitt öde. Hon menade att förmågan att 

komma i balans igen efter chocken av en livshotande händelse var nyckeln till 

välbefinnande. 

Det framkom i föreliggande litteraturstudies inkluderade artiklar att erfarenheterna från 

IVA blev en belastning på det psykiska välbefinnandet (Maddox et al. 2001, Adamson et 

al. 2004, Löf et al. 2006, Corrigan et al. 2007, Löf et al. 2008, Storli et al. 2008, Cox et 

al. 2009, Samuelson 2011, Ewens et al. 2013). Patienterna visade att tiden efter IVA 

innefattade att söka förståelse och återta kontrollen över sina liv. Detta gjorde de genom 

att bearbeta sina upplevelser från IVA (Adamson et al. 2004, Corrigan et al. 2007, Storli 

et al. 2008, Williams 2009, Ewens et al. 2013) vilket överensstämmer med Peplaus 

(1994) teori om livskvalitet, att komma i balans. Att söka förståelse innefattade att 

identifiera minnen av mardrömmar, ångest och rädslor (Maddox et al. 2001, Storli et al. 

2008, Samuelson 2011, Ewens et al. 2013). Storli et al. (2008) nämner emellertid vissa 

patienters rädsla över att möta obehagliga känslor. Dessa patienter undvek att få 

förståelse och tillämpade då en undvikande copingstrategi. Samuelsson & Corrigan 

(2009) beskrev att det finns risk att utveckla PTSD om inte stressfulla minnen bearbetas 

enligt forskning på patienter som överlevt sepsis, akut ARDS och hjärtkirurgi. 

I de fall patienten hade några behagliga minnen från IVA så kunde de lindra de stressande 

minnena och istället förebygga PTSD (Samuelson 2011). 
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Förståelse och bearbetning av händelser visade sig vara en viktig komponent i patienters 

coping och återhämtning (Ewens et al. 2013). 

Ett verktyg som visade sig vara av stor vikt för förståelse och bearbetning var patienters 

IVA-dagbok som både sjuksköterskor och närstående skrev i under vistelsen på IVA. 

Diffusa och obehagliga minnen kunde relateras till händelser som varit beskrivna i 

dagboken och därmed skapa en bättre förståelse. Även i Williams et al. (2008) studie 

beskrevs dagboken som ett stöd till psykiskt välbefinnande hos patienterna efter IVA där 

dagboken gav patienterna en klar bild av händelseförloppet med både text och bild. 

Johnston (2011) stödjer resultatet i studien då hon beskrev patienternas behov av att 

erhålla detaljerad information om dagliga aktiviteter och medicinsk fakta från IVA, för att 

förstå och erhålla en känsla av sammanhang för vad som hade hänt. Även Williams 

(2009) beskrev vikten av att ha en sammanhängande berättelse och förståelse för det som 

hänt. Innehållet i IVA-dagboken behövde vara kronologisk för att kunna följa processen 

och bilderna var en viktig del. Patienterna läste IVA-dagboken upprepade gånger under 

återhämtningen och det hjälpte dem att fylla i de minnesluckor som fanns. (Johnston 

2011). 

Peplau (1994) beskrev att patientens jämförelser mellan nuvarande och tidigare 

erfarenheter ger inverkan på livskvaliteten. Maddox et al. (2001) beskrev beslutsamhet 

och tidigare erfarenheter som några faktorer som inverkade på hur patienterna hanterade 

sin återhämtning. Om patienten redan hade sjukdomserfarenhet innan IVA så fanns redan 

grunden till coping.  

Cox et al. (2009) beskrev patienternas anpassningsförmåga och förväntningar som 

inflytelserika faktorer för patienternas copingstrategier. Enligt Edberg et al. (2009) finns 

ett samband mellan KASAM och förmågan till att anpassa sig till sjukdomssituationen. 

Patienterna har olika sätt att hantera sin situation utifrån graden av KASAM vilket ger 

positiv eller negativ verkan på upplevd hälsa och livskvalitet. 

4.2.3 Patienters coping och upplevelser av livskvalitet relaterat till det psykosociala 

              livet 

Peplau (1994) skrev att livskvalitet innefattar känslan av att ha ett syfte och att ha en 

tillhörighet. Vidare skrev hon om människors beroendeförhållande av varandra i tider av 

kriser, att alla människor någon gång i livet är beroende av andra. 

Att ha en närstående nära sig beskrevs av Storli et al. (2008) som en uppmuntran, och de 

närståendes närhet förhindrade nedstämdhet. Ewens et al. (2013) beskrev att det skapades 

en starkare tillhörighet mellan patienter och deras närstående efter att ha överlevt en 



 

22 
 

kritisk sjukdom, och att behovet att få vara nära sina närstående ökade. Söderström et al. 

(2009) beskrev hur närståendes anteckningar i dagboken fungerade som en copingstrategi 

när patienterna läste anteckningarna som visade hur mycket deras relationer värdesattes, 

patienterna kände sig värdefulla. Detta ställs mot Cox et al. (2009) studie som visade att 

situationen hade en del negativa effekter i samband med förändring i relationerna och att 

patienterna kände sig underordnade alla andra på grund av sina nya behov. 

Patienterna tyckte det var jobbigt att vara i behov av andra och se sina närståendes 

lidande och oro. En copingstrategi som hjälpte var att återgå i största möjliga mån till 

tidigare rutiner och positioner och att både patienter och omgivning kunde anpassa sig till 

den nya situationen (Söderström et al. 2009). 

Att vara sjuk men se frisk ut på utsidan upplevdes besvärande då de närstående inte 

förstod vad patienterna gick igenom, vilket fick patienterna att känna sig som en 

belastning för sina närstående (Cox et al. 2009). Patienter ville inte belasta sina närmaste 

enligt Ågård et al. (2012) och det önskades information och utbildning till närstående 

(Deacon 2012), vilket ytterligare påpekas av Chiang (2011) som beskrev att patienter 

uttryckte att en välmående familj ökar chanserna till en välmående patient som känner 

tillhörighet. 

Att en familjemedlem blir kritiskt sjuk är något som skapar turbulens i de normala sociala 

rollerna i familjekonstellationer och vänskapskretsar, beroendet av andra människor för 

att klara vardagliga sysslor blir en jobbig omställning, från att ha rollen som stark och 

drivande familjemedlem till rollen som sjuk.  Familjen tappar fotfästet och greppet om 

verkligheten (Söderström et al. 2009). Det positiva för patienten i att ha nära och kära 

kring sig handlade i Storlis et al. (2008) studie om familjens förförståelse för patientens 

situation. Beroendet av närstående minskade i takt med att patienten återhämtade sig 

(Chiang 2011). Ewens et al. (2013) beskrev att gemensamt för patient och familj var 

rädslan för återfall. Situationen var inte bara en belastning för familjen, enligt Ewens 

studie kunde den livsomvälvande sjukdomen föra familjen och vännerna närmare och 

patienterna kände en större samhörighet med sina nära och kära vilket överensstämmer 

med Peplaus (1994) konstaterande att relationer ger socialt stöd som leder till att minska 

stress. 

Chiang (2011) beskrev att patienter söker fysiskt och psykiskt oberoende men att behovet 

av närstående minskade i takt med att individen återhämtade sig. Peplau (1994) ansåg 

däremot att mellanmänskliga relationer är grunden för livskvaliteten. Alla är i viss mån 

beroende av någon annan någon gång i livet. Självständighet (frihet från kontroll av andra 
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och självstyrande) är relativa kvaliteter av att leva, vilket ses på ensamheten hos en 

isolerad och ensam människa. 

Mellanmänskliga relationer menade Peplau (1994) påverkar livskvaliteten inom familjen, 

arbetet och i sociala grupper. Ingen av dessa är statisk, utan snarare har varje situation en 

föränderlig dynamik som påverkas av personligheter, humör, oro, behov, personliga 

värderingar och åsikter som en person sätter i varje mellanmänskligt möte. 

 

En problematik som patienter vidtalade var att närståendes åsikter kunde påverka 

patienternas livskvalitet. Patienterna önskade utbilda och upplysa närstående om 

patienternas hälsotillstånd, att de var sjukare än vad de såg ut vid anblicken och att de var 

helt förstörda inuti (Cox et al. 2009, Chiang 2011, Deacon 2012). 

4.2.4 Kvalitetsgranskning av den metodologiska aspekten urval 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) används inte kvalitativa ansatser i undersökningar 

för att generalisera resultatet till andra likvärdiga områden utan att istället för att öka 

möjligheten att beskriva, förklara och förstå problemområdet som studeras. Vilken 

urvalsmetod som forskaren sedan väljer har stor betydelse för studiens resultat. 

Ett strategiskt urval beskrivs av Polit & Beck (2012) som ett sätt att välja ut den 

undersökningsgrupp som gagnar studien mest genom att förbättra forskarens förståelse 

för det fenomen som ska studeras. Detta urval tillämpades av Adamson et al. (2004) och 

Maddox et al. (2001) genom att välja ut patienter som vårdats på IVA för att bäst kunna 

undersöka minnen och upplevelser respektive undersökning av psykologisk återhämtning 

efter att ha varit kritiskt sjuk. Författarna anser att detta strategiska urval var ett bra val då 

det är förenligt med studiernas syften. 

Studierna av Cox et al. (2009), Löf et al. (2006), Löf et al. (2008), Samuelson (2011) och 

Söderström et al. (2009) var enligt författarna även de i grunden strategiska urval med 

inslag av forskarnas beskrivna konsekutiva urval. 

Forsberg & Wengström (2013) förklarar ett konsekutivt urval som icke slumpmässigt 

men systematiskt, och en metod där  personer inkluderas i den ordning de blir aktuella. 

Detta urval är oftast den enda rimliga urvalsprincipen men det finns risker att resultatet 

blir felaktigt då de i följd valda deltagarna möjligen inte är de som bäst passar in i den 

typiska grupp som skulle ingå i studien. 

I Chiangs (2011) studie tillämpades ett teoretiskt urval som beskrivs av Polit & Beck 

(2012) samt Forsberg & Wengström (2013) som ett urval som har till avsikt att finna 

deltagare som har olika upplevelser av fenomenet för att de belyser det ur olika 
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synvinklar. Enligt författarna var detta urval lämpligt eftersom forskarna i dessa studier 

hade till avsikt att göra en teoretisk analys och i resultatet framkom en teori om samspelet 

mellan olika individer. 

I Deacons (2012) studie tillämpades ett självselektionsurval där enkäter lades ut på 

webbplatser vars syfte var att ge stöd till patienter som vårdats på IVA. Polit & Beck 

(2012) beskriver att webbaserade enkäter genom dess aktiva funktioner, gör att de som 

svarar både kan få och ge information vilket ger en ökad motivation till att deltaga. 

Deacon (2012) beskrev att de önskade svar från de patienter som med glädje ville berätta 

om sina upplevelser från IVA. Författarna anser att detta är ett tankesätt som kan utgöra 

en mindre bredd i resultatet då det kan exkludera undersökningspersoner som har 

negativa upplevelser och inte är benägna att svara. Det exkluderar i det här fallet även 

patienter som har svårt att uttrycka sig i skrift . 

Ågård et al. (2012) tillämpade ett bekvämlighetsurval i studien där syftet var att beskriva 

patienters oro och copingstrategier efter att ha kommit hem från IVA och undersöka vilka 

utmaningar de står inför. Någon förklaring och vidare beskrivning vad gäller detta urval 

görs inte vilket författarna saknar för att få en klarhet i urvalsprocessen. Enligt Polit & 

Beck (2012) är ett bekvämlighetsurval den svagaste typen av urval som ofta tillämpas vid 

insamling genom enkätundersökningar, tidningar och internet. De beskriver vidare att 

risken för bias är stor dvs, risken för något inverkar på studien och därav förvränger 

resultatet och försvagar validiteten i studien. Detta gäller emellertid heterogena grupper. 

 

I Deacons (2012) studie avslutade inte alla deltagarna enkäten och fick då ett bortfall på 

19 av de 54 som startade enkäten. Enligt Forsberg och Wengström (2013) har 

enkätundersökningar en tendens att få stora bortfall om det brister i rutinerna. Vidare 

förklarar de att ett resultat ska kunna generaliseras krävs att forskaren väljer rätt 

urvalsprocedur för val av deltagare till studien och att bortfallet blir så litet som möjligt. 

Av (n=14) artiklar som inkluderades i studien var det 3 som inte presenterade något 

bortfall alls. 

För att värdera kvaliteten i en kvalitativ studie ska uppmärksamhet läggas på huruvida 

urvalsstrategin är trovärdig och tydlig beskriven (Forsberg & Wengström 2013). Tio av 

fjorton studier gav enligt författarna tydliga beskrivningar om vilken typ av urvalsmetod 

som tillämpats. De övriga fyra gav inte någon specificering över urvalsmetoden men 

förklarade ändå i texten var när och hur undersökningsgruppen kontaktats. 

 



 

25 
 

4.3 Metoddiskussion   

För att få ett brett och övergripande perspektiv på hur patienter upplever livskvalitet och 

använder copingstrategier efter att ha kommit hem från att ha vårdats på IVA, så valde 

författarna att göra en litteraturstudie med en kvalitativ ansats och deskriptiv design. De 

artiklar som sammanställdes i studien valdes att vara kvalitativa då denna ansats passar 

bra ihop med studiens syfte, att beskriva patienters upplevelser i dagliga livet. Enligt 

Forsberg & Wengström (2013) betonas kvalitativ forskning av förståelse för människans 

upplevelser. Polit & Beck (2012) noterar att forskare i beskrivande kvalitativa studier inte 

tenderar att analysera data med något djup i tolkningen utan gör istället fullständiga 

sammanfattningar av ett fenomen eller händelser i vardagssituationer. Kvalitativa studier 

har däremot begränsningar då de är undersökningar av subjektiv karaktär där människan 

ses som ett redskap till att samla in information. Informationen som en skicklig forskare 

får en analytisk insikt i, kan för en mindre skicklig forskare ge obetydliga slutsatser. 

Ännu en begränsning är att eftersom studierna ofta görs på relativt små 

undersökningsgrupper så kan möjligheten till generalisering ifrågasättas. 

Under den systematiska litteratursökningen hittades en del artiklar med kvantitativ ansats 

som exkluderades. Somliga av dessa mätte patienters livskvalitet med standardiserade 

frågeformulär (Health Related Quality of Life). Att kombinera kvalitativ och kvantitativ 

ansats och göra en studie med jämförelser mellan kvantitativ och kvalitativ data hade 

kunnat vara en metod att höja trovärdigheten i föreliggande studie. 

Cinahl, PubMed och PsykINFO var de databaser som användes för litteratursökningen. 

Enligt Polit & Beck (2012) är dessa tre databaser användbara resurser för forskning inom 

omvårdnad och framför allt utpekas Cinahl som en extremt viktig databas. Cinahl var den 

sökmotor som gav flest valda källor till föreliggande litteraturstudie. Att sökning gjordes 

även i PsycINFO ses av författarna som en styrka då både livskvalitet och coping är 

viktiga begrepp inom både omvårdnad och psykologi. Om någon av databaserna inte 

hade använts skulle bredden i föreliggande litteraturstudie blivit mindre. 

Användandet av MeSH-termer underlättade arbetet med systematisk sökning genom att 

begränsa till huvudbegreppen livskvalitet och intensivvård. Att bara söka med MeSH-

termer gav ett smalt utfall, varför författarna såg en styrka i att kombinera MeSH-termer 

med fritextsökning och den booleanska operatorn AND vilket gav ett bredare och 

innehållsrikare utfall. Dessutom kunde dessa MeSH-termer bara sökas i separat sökfält 

via en av databaserna (PubMed). Att inkludera artiklar via manuell sökning i artiklars 
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referenslistor sågs även det som en styrka då det gav ett bredare sökresultat och förstärkte 

resultat från de artiklar som tidigare sökts fram. 

Användandet av begränsningar i sökningarna upplevdes positivt av författarna då det var 

tidsbesparande. Dock sågs det varken som en nackdel eller fördel för själva resultatet. 

Vid kontroll av sökning utan begränsningarna tillkom inga artiklar som skulle ha kunnat 

inkluderats, istället blev det en betydligt större mängd titlar att läsa. De 

språkbegränsningar som sattes gav visserligen en utsortering av artiklar på språk som 

författarna inte behärskade, men kvar blev ändock bara engelska artiklar. Detta sågs som 

en svaghet då ingen av författarna har engelska som modersmål, vilket kan ha haft 

inverkan på förståelse och tolkning av text. En ständig dialog och diskussion mellan 

författarna om texternas mening var en styrka då det gav samstämmighet i tolkningarna 

av det engelska språket. En del studier kan även ha missats från delar av världen som inte 

publicerar på engelska, vilket sågs som en svaghet då författarna önskade erhålla så bred 

internationell bild som möjligt. 

Tidsbegränsningarna på artiklarnas publiceringsdatum såg författarna som en styrka då 

det endast gav utfall på relativt aktuell forskning. Att ställa in ett fast datum istället för 

“senaste x antal år” bör dessutom göra det enklare att återskapa sökningen vid ett senare 

tillfälle. 

Inklusionskriterien att inkludera endast fritt tillgängliga artiklar ser författarna som en 

svaghet då det innebär att artiklar eventuellt relevanta för syfte och frågeställningar inte 

belysts. Exklusion gjordes av artiklar vars studier involverade specifika sjukdomstillstånd 

för att få ett så generellt perspektiv som möjligt, vilket författarna ser som en styrka. 

Att redan tidigt i arbetet sträva efter att analysera och bearbeta materialet objektivt var 

enligt författarna en styrka. Forsberg & Wengström (2013) påpekar dock att “i 

verkligheten måste alla forskare se sig själva som en potentiell risk för att påverka 

resultaten, och att ett helt objektivt förhållningssätt är omöjligt. I en studie med kvalitativ 

ansats är forskarens roll att se sig själv och deltagarna som subjekt som påverkar 

datainsamlingen” (s. 57).  

4.4 Allmän diskussion 

I resultatet i föreliggande litteraturstudie identifierades tre huvudkategorier av betydelse 

för hur patienter upplever sin livskvalitet när de kommit hem från IVA. Inom dessa 

kategorier kunde också beskrivningar av patienters copingstrategier urskiljas. 
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Observeringar gjordes att livskvaliteten hos överlevare av kritisk sjukdom är försämrad 

mot innan de blev sjuka men att den sakta blir bättre med tiden och kan förbättras 

avsevärt med för varje enkild persons lämpliga copingstrategier och erfarenheter. Även i 

en studie av Dowdy et al. (2005) sågs att livskvaliteten är lägre hos dem som överlevt 

kritisk sjukdom mot en kontrollgrupp i normalbefolkningen. Efter utskrivning blev 

livskvaliteten sakta bättre, men fortsätter vara lägre än hos normalpopulationen. 

Copingstrategier var starkt förknippade med det psykosociala, att finna stöd hos sina 

närstående och familj gav en snabbare återhämtning och högre livskvalitet. 

4.4.1 Praktisk/klinisk betydelse 

Författarna anser att allmänsjuksköterskan behöver ha kunskap i patienters upplevda 

livskvalitet och copingstrategier efter IVA. Det är allmänsjuksköterskan som träffar dessa 

patienter på avdelning när patienterna har flyttats från IVA. Dessutom kan 

allmänsjuksköterskan komma i kontakt med denna patientgrupp inom skilda 

verksamheter inom vården. Allmänsjuksköterskan ska arbeta holistiskt och 

hälsofrämjande, och kan enligt författarna arbeta med att stödja patienter att förbättra sin 

livskvalitet samt redan på avdelning förebygga senare upplevd låg livskvalitet. Nationella 

folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsofrämjande arbete som en process som 

hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Faktorer som kan begränsa dessa upplevelser är stress, socialt stöd 

och nätverk, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro samt framtidstro 

(Socialdepartemenetet 2000). 

Patienterna i föreliggande litteraturstudie hade inte de fysiska funktionerna i fokus när de 

beskrev sin livskvalitet tiden efter IVA, vilket enligt författarna kan bero på att de fysiska 

funktionerna är som sämst när patienterna fortfarande är på sjukhuset. De fysiska 

komplikationer som dock fortfarande var problematiska och inverkade på ADL var 

svaghet och sömnstörningar (Cox et al. 2009, Ågård et al. 2012). Sömnstörningar kan på 

lång sikt utveckla följdsjukdomar som metabolt syndrom, diabetes och hjärt-

kärlsjukdomar (Edberg et al. 2009) och patientgruppen kommer då i kontakt med 

allmänsjuksköterskan. 

Även om inga direkta copingstrategier kunde urskiljas i resultatet gällande fysisk hälsa, 

anser författarna att själva strävan efter oberoende och att inte vara till en belastning för 

andra kan ses som en copingstrategi. Att sträva mot oberoende eller acceptera de fysiska 

begränsningar som uppstått och se dem i ett sammanhang är ett sätt att anpassa sig till 
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situationen. Fok (2005) beskrev coping som ett konstruktivt sätt att anpassa sig till sin 

situation. 

Gällande psykiskt välbefinnande ansåg bland annat deltagarna i Deacons (2012) studie att 

de upplevde att de behövde mer information om vad som hade hänt dem och vad de hade 

att förvänta sig under återhämtningen. Här anser författarna att sjuksköterskan kan arbeta 

förebyggande och informera både patienter och deras närstående om vad som kan 

förväntas bli besvärligt för alla parter. Till exempel har föreliggande studie visat att både  

patienter och deras närstående är rädda att patienterna ska bli sjuka igen (Löf et al. 2008, 

Söderström et al. 2009, Ewens et al. 2013). Ett sätt att informera, bearbeta minnen och 

förebygga PTSD är enligt författarna att uppmuntra patienterna att läsa sin IVA-dagbok. 

 

Den kliniska betydelsen i aspekten psykosocialt, anser författarna handlar om att 

sjuksköterskor bör ha en förståelse för relationers betydelse för upplevd livskvalitet. Det 

har i föreliggande studie visat sig att familjer utan tradition att prata öppet med varandra 

om känslor fick svårt att förstå hur patienterna led (Söderström et al. 2009). Här anser 

författarna att allmänsjuksköterskan har en viktig roll att fungera som en mellanmänsklig 

länk för att förebygga känslor av ensamhet och isolering. Peplau (1994) beskrev 

omvårdnad som en interaktion mellan individer motiverade att komma samman med en 

strävan om ett gemensamt mål. I föreliggande studie framkom att patienterna önskar att 

deras närstående fått information om att de är sjuka på insidan även om de ser friska ut, 

vilket ger ett förebyggande arbete för allmänsjuksköterskan att hjälpa till med att få en 

fungerande familj. Bristen på uppföljningsstöd i samhället var enligt Chiang (2011) något 

som negativt påverkade både patient och familj. Författarna anser att 

allmänsjuksköterskor tydligt bör framföra budskapet till både patienter och närstående att 

det är en lång återhämtningsprocess och att förväntningar på återhämtningen bör vara 

realistiska. Ökad börda för närstående kan leda till en ond cirkel som har inverkan på 

patientens livskvalitet. 

Peplau (1988) talade om omvårdnadens olika faser, och nämner orienteringsfasen där 

patient och sjuksköterskor möts och lägger ihop sina olika bakgrunder, kunskaper och 

livsupplevelser. Under arbetsfasen bestämmer sjuksköterskan vilken roll hon ska anta, till 

exempel kurator, lärare eller resursperson. Med dessa faser i beaktande anser författarna 

att sjuksköterskor kan stödja patienters livskvalitet genom att hjälpa till som samtalspart i 

de familjer som har svårt att tala om känslor. Wadensten & Carlsson (2003) skriver att 

Peplau och många andra omvårdnadsforskare sagt att alla patienter upplever och reagerar 
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på händelser olika beroende på vad de har för tidigare erfarenheter att relatera till. 

Författarna anser att sjuksköterskan därför måste se varje patient som unik och 

sjuksköterskan får inte låta sig påverkas av sina egna erfarenheter och förutfattade 

meningar i arbetet med patienter. 

Slutligen har författarna funnit att IVA-dagboken är ett verktyg som spänner över alla 

huvudkategoerier av livskvalitet samt används som redskap i coping, och kan användas 

kliniskt i eftervården många år efter IVA-vistelsen. 

4.4.2 Förslag till framtida forskning 

Efter genomgång av litteraturen till föreliggande litteraturstudie anser författarna att det 

finns betydligt mer kvantitativa studier inom ämnet livskvalitet hos IVA-patienter. 

Livskvalitet är enligt författarna intressant att studera kvalitativt för att ge en djupare 

beskrivande bild av patienters upplevelser. Vidare anser författarna att mer forskning 

krävs inom det psykosociala området, då det huvudsakligen var de närstående som hade 

störst inverkan på patienternas coping och livskvalitet. Det som tidigare forskats på var 

mestadels i de närståendes perspektiv och saknar insikt i hur patienterna upplever de 

psykosociala rollernas inverkan på livskvaliteten.  

De kan även vara av vikt att jämföra patienternas upplevelser i denna aspekt med de 

närståendes upplevelser. 

Ytterligare förslag på forskning är att närmare undersöka hur upplevd livskvalitet skiljer 

sig mellan olika åldersgrupper samt ur ett genusperspektiv. 

4.5 Slutsats 

Mellanmänskliga relationer, samspel mellan patienter och deras närstående var 

betydelsefulla copingstrategier med inverkan för hur patienterna upplevde sin livskvalitet. 

Relationer och copingstrategier beskrevs som betydelsefullt för en bra livskvalitet. 

Patienternas beskrivningar av omvårdnaden visade på en avsaknad av information och 

hjälp till realistiska förväntningar. Författarna anser därmed att mer information och stöd 

kan behövas till närstående och patienter angående vad de har att vänta när de kommer 

hem efter att ha vårdats på IVA för att öka förståelsen för vad de varit med om och återta 

kontrollen över sina liv. Detta bör göras både muntligt och skriftligt av någon instans som 

tar över vården efter IVA. Författarna anser vidare att patienterna bör få personligt 

uppföljningsstöd av en egen kontaktperson som arbetar holistiskt, exempelvis av en 

allmänsjuksköterska i öppenvården. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Utfall av databassökning 

 

Databas Sökord med booleanska termen (AND) Utfall Valda källor 

(exklusive 

dubbletter) 

Cinahl patients experience  

AND intensive care  

AND after discharge 

40 2 

Cinahl patients coping  

AND after ICU 

4 2 

Cinahl quality of life 

AND post ICU 

12 1 

Pubmed patients coping  

AND after ICU 

39 2 

Pubmed (patients experience)  

AND intensive care [MeSH]  

AND quality of life [MeSH] 

20 1 

PsycINFO (patients experience) 

AND intensive care  

AND after discharge 

15 1 

PsycINFO Intensive care  

AND memories 

20 1 

Manuell sökning i artiklars referenslistor Relevans för syfte och frågeställningar 25 4 

Totalt  175 14 
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Bilaga 2 

Tabell 2. Översiktstabell författare år & titel, syfte och resultat 

 

Författare, år & titel Syfte Resultat 

Adamson, H., Murgo, M., Boyle, M., 

Kerr, S., Crawford, M. & Elliott, D. 

(2004). 

 

Memories of intensive care and 

experiences of survivors of a critical 

illness: an interview study. 

Att undersöka deltagarnas minnen av intensivvård och 

sjukhusvistelse 6 månader efter utskrivning, samt att 

undersöka vilken inverkan den kritiska sjukdomen haft på 

deras återhämtning. 

Studiens deltagare kom ihåg känslan av att ha varit allvarligt sjuka, några kom ihåg 

hemska drömmar och hallucinationer. De önskade att de kom ihåg mer av vad som 

hade hänt. 

Reaktioner som acceptans, undvikande, oro, kraftlöshet, ångest och depression. Rädsla 

för att sjukdomen ska komma tillbaks, maktlöshet inför framtiden vilket påverkar 

familjen och det psykosociala negativt. 

Chiang, V., C.L. (2011).  

 

Surviving a critical illness through 

mutually being there with each other: 

A grounded theory study. 

Att genomföra en teoretisk analys 

av kritiskt sjuka patienters upplevelser av effekterna av 

informellt stöd och omsorg från deras närståendevårdare 

under tiden för sin vistelse på IVA och därefter. 

En teori framkom om insatser och samverkan mellan svårt sjuka patienter och deras 

närståendevårdare under återhämtningsprocessen. Tre kategorier hittades 1) “vara där” 

och “vara med” som beskrev den glädje och nytta patienterna hade av att alltid ha 

närståendevårdare med sig under hela processen, vilket jämfördes med termen 

“närvarande”. Att vara närvarande hade positiv verkan både för patienterna och 

närstående. 2) Coping, beskrev copingstrategier som att anpassa sig till den nya 

situationen. 3) Oberoende, beskrev svårigheter med att patienterna var beroende av 

sina närståendevårdare och de närståendes känslor av att alltid finnas till hands för 

patienten. 

Corrigan, I., Samuelson, K., Fridlund, 

B. & Thomé, B. (2007). 

 

The meaning of posttraumatic stress-

reactions following critical illness or 

injury and intensive care treatment. 

Att beskriva innebörden av posttraumatiska 

stressreaktioner som upplevts av patienter efter allvarlig 

sjukdom, skada och intensivvård. 

Det väsentliga i fenomenet posttraumatiska stressreaktioner kom att uppfattas som att 

övergå till en livssituation utan kontroll där de traumatiska upplevelserna hade en djup 

inverkan och var ständigt närvarande. 

Stressreaktionerna gav sig till uttryck genom behovet av att förstå sig på sina 

traumatiska minnen, av att fly undan traumat som förföljde dem, ångest och 

påfrestningar i livssituationen, personlighetsförändring, och samspel med andra. 

Cox, C.E., Docherty, S.L., Brandon, 

D.H., Whaley, C., Attix, D.K., Clay, 

A.S., Dore, D.V., Hough, C.L., White, 

D.B. & Tulsky, J.A. (2009).  

 

Surviving critical illness: acute 

respiratory distress syndrome as 

experienced by patients and their 

caregivers. 

Att känneteckna vilken inverkan kritisk sjukdom haft i 

det dagliga livet hos patienter som överlevt acute 

respiratory distress syndrome (ARDS). 

Fem nyckelfaktorer framkom av ARDS-överlevarnas erfarenheter. Känslomässiga 

minnen av IVA, daglig inverkan av de nya funktionsnedsättningarna, kritisk sjukdom 

begränsade självkänslan, belastning och förändringar i relationer och förmågan att 

klara av sina funktionsnedsättningar. 



 

III 
 

Deacon, K.S. (2012). 

 

Re-building life after ICU: a 

qualitative study of the patients' 

perspective. 

Att undersöka tidigare intensivvårdspatienters syn på vad 

som var de viktigaste komponenterna som bör ingå i 

rehabiliteringsprogram efter IVA-vård. 

Deltagarna kände att de behövde mer information om vad som hade hänt dem och vad 

de kunde förvänta sig under återhämtningen. Många av deltagarna  hade svaga eller 

inga minnen av vad som hade hänt dem, de förstod inte hur sjuk de hade varit under 

IVA-vistelsen. De ville ha en förståelse för vad som var “normalt”. Deltagarna kände 

att även närstående behövde få mer information, och upplevde att närstående 

förväntade sig en snabb återhämtning tidigt efter utskrivning. 

Ewens, B., Chapman, R., Tulloch, A. 

& Hendricks, J.M. (in press). 

 

ICU survivors' utilisation of diaries 

post discharge: A qualitative 

descriptive study.  

Att undersöka hur patienter som överlevt IVA använde 

IVA-dagbok som ett verktyg för återhämtning efter 

utskrivning. 

Att läsa dagböckerna var en emotionell erfarenhet för alla deltagare och även om det 

kändes negativt så ansåg de inte att det gav en skadlig effekt utan att det tjänat till att 

stärka deras erfarenheter. Det rapporterades om både positiva och negativa känslor 

men trots detta hade patienterna utvecklat en insikt om hur allvarligt sjuk de hade varit 

och hur mycket deras familj och IVA-personalen hade brytt sig om dem. 

Dagboken gav deltagarna en verklighetsförankring, hjälpte dem att fylla i minnes- och 

medvetandeluckor. Den visade vad som hade hänt och gav patienterna en känsla av 

logik för vad de kom ihåg och upplevde som konstiga händelser. 

Löf, L., Berggren, L. & Ahlström, G. 

(2008). 

 

ICU patients' recall of emotional 

reactions in the trajectory from falling 

critically ill to hospital discharge: 

follow-ups after 3 and 12 months. 

1) Att beskriva respiratorbehandlade 

intensivvårdspatienters minnen av känslor de upplevt 

från att ha blivit kritiskt sjuka till att de blivit utskrivna 

från sjukhuset, och hur dessa minnen förändrats över 

tiden.  

2) Att beskriva patienternas minnen av hur de hanterade 

sina känslor med hänsyn till vistelsen på IVA och på den 

allmänna avdelningen. 

Patienternas minnen av sina känslomässiga reaktioner varierade omfattande både 3 

månader och 12 månader efter IVA. Minnena uttrycktes genom en kombination av 

obehagliga känslor i relation till hemska overkliga upplevelser, vissa faktiska 

händelser och känslor av att vara nära döden. 

Patienternas minnen av hur de hanterade sina känslor visade att de strävade efter att 

skaffa sig information och därmed en större förståelse, vilket gav dem kontroll över 

situationen. 

Löf, L., Berggren, L. & Ahlström, G. 

(2006).  

 

Severely ill ICU patients recall of 

factual events and unreal experiences 

of hospital admission and ICU stay -3 

and 12 months after discharge. 

Att beskriva respiratorbehandlade patienters minnen av 

både faktiska händelser och overkliga händelser i 

samband med kritisk sjukdom 3 och 12 månader efter 

utskrivning från IVA. 

Patienterna hade mer minnen av overkliga händelser än de faktiska. De faktiska 

händelserna kom patienterna ihåg likvärdigt efter både 3 och 12 månader. De 

overkliga händelserna som de inbillat sig kom de fortfarande ihåg, men inte med 

samma starka uttryck och känsla vid 12 månader som efter 3 månader. 

Maddox, M., Dunn, S.V. & Pretty, 

L.E. (2001).  

 

Psychosocial recovery following ICU: 

experiences and influences upon 

discharge to the community. 

1) Att undersöka deltagarnas uppfattning av 

återhämtningsperioden efter utskrivning till hemmet från 

IVA. 

2) Att identifiera de faktorer som har inflytande på 

deltagarnas uppfattning av återhämtningsperioden. 

3) Fastställa deltagarnas uppfattning om vilken roll 

samhällstjänster har, samt vilka faktorer som verkar för 

att dessa ska användas under återhämtningsperioden. 

Patienternas återhämtningsperiod präglades av fokus på fysisk återhämtning med 

huvudteman som: att ”gå vidare”, normalisera sitt liv, återgå till sina vanliga rutiner 

och att lämna IVA vistelsen bakom sig. De faktorer som inverkade var: patienternas 

individuella attityder, tidigare upplevelser, IVA-upplevelsen och stöd från närstående 

och vänner. 

Samhällstjänsterna användes vanligtvis inte. Patienterna upplevde ett utanförskap som 

föranledde till att de inte bad om professionellt stöd. 



 

IV 
 

Samuelson, K.A. (2011).  

 

Unpleasant and pleasant memories of 

intensive care in adult mechanically 

ventilated patients--findings from 250 

interviews. 

Att beskriva obehagliga och behagliga minnen från IVA 

för att få en förståelse för patienternas välbefinnande 

under och efter att ha blivit mekaniskt ventilerade. 

Av de intervjuade 250 patienterna mindes 81%  IVA, 71%  beskrev obehagliga 

minnen och 59% trevliga. Tio kategorier framkom ur innehållsanalyserna (fem från 

obehagliga och fem från trevliga minnen), och dessa var i kontrast med varandra. 

Fysisk nöd och lindring av fysisk nöd, känslomässigt lidande och känslomässigt 

välbefinnande, perceptuella svårigheter och perceptuellt välmående, miljörelaterad 

stress och miljörelaterat lugn och stressframkallande omsorg och vårdservice. 

Storli, S.L., Lindseth, A. & Asplund, 

K. (2008). 

 

A journey in quest of meaning: a 

hermeneutic-phenomenological study 

on living with memories from 

intensive care. 

Att undersöka innebörden av att leva med minnen från 

intensivvård10 år efter utskrivning. 

Minnen av starka kroppsliga känslor visade sig finnas kvar under lång tid. Minnena 

gömda i kroppen kunde vakna till liv utan att ha triggats med vilja och detta var en 

viktig del av alla minnen. 

Panikattacker och ångest hade en stark koppling till dessa minnen och upplevdes som 

skrämmande. 

Minnen från IVA gav konsekvenser i dagliga livet under alla åren och fortfarande 

efter 10 år. 

Söderström, I.K., Saveman, B., 

Hagberg, M.S. & Benzein, E.G. 

(2009). 

 

Family adaptation in relation to a 

family member's stay in ICU. 

Att beskriva och tolka familjens anpassning under IVA-

vistelse och upp till 18 månader efter utskrivning. 

Resultatet presenterades i tre teman: strävan efter uthärdande, strävan efter 

välbefinnande och strävan efter att bygga upp livet under nya förutsättningar. 

Familjens anpassningsförmåga startade i början av den kritiska händelsen och fortsatte 

under vistelse på IVA och efter utskrivning. 

Williams, S.L. (2009).  

 

Recovering from the psychological 

impact of intensive care: how 

constructing a story helps. 

Att undersöka de svårigheter intensivvårdspatienter har 

med att konstruera sammanhängande berättelser om 

erfarenheterna av sin sjukdom och betydelsen av dessa 

svårigheter för psykologisk återhämtning efter kritisk 

sjukdom. 

Vissa patienter som vistats på IVA visade sig ha svårigheter med att utföra den 

grundläggande mänskliga uppgiften att konstruera en berättelse om sina erfarenheter. 

Hos patienterna fanns en vilja att förstå och få en sammanhängande berättelse för vad 

som hänt under tiden på IVA. Patienternas välmående påverkades positivt av att ha 

fått en sammangängand berättelse ett år efter utskrivning men var i beroende av i 

vilken utsträckning svårigheterna med att skapa den kunde övervinnas. 

Ågård, A.S., Egerod, I., Tønnesen, E. 

& Lomborg, K. (2012).  

 

Struggling for independence: A 

grounded theory study on 

convalescence of ICU survivors 12 

months post ICU discharge. 

1) Att undersöka de utmaningar som IVA-överlevare 

med samboende make/maka eller partner står inför. 

2) Att förklara patienternas oro och copingstrategier 

under de första 12 månaderna efter utskrivning från IVA. 

De som överlevt vården på IVA kämpade för själständighet och fokuserade främst på 

att återfå sin fysiska styrka och sina funktionsförmågor samt att återuppta sin 

familjeroll.  

Återhämtningen under det första året utvecklades i tre faser och kännetecknades av 

träning, uthållighet och fortsatt hopp för återhämtning. 

Patienterna verkar inte oroa sig för de traumatiska upplevelserna. Snarare låg fokus på 

att bli frisk. 
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Bilaga 3 
Tabell 3. Artikelöversikt 

 

Författare, år & land Titel Urval / Undersökningsgrupp / Bortfall Design / datainsamlingsmetod Dataanalys 

Adamson, H., Murgo, 

M., Boyle, M., Kerr, S., 

Crawford, M. & Elliott, 

D. (2004). 

 

Australien. 

Memories of intensive care 

and experiences of survivors 

of a critical illness: an 

interview study. 

Strategiskt urval. / Undersökningsgruppen bestod av 

(n=40) patienter som skrivits ut från IVA på ett 

sjukhus i Sidney. Deltagarna var överlevare av kritisk 

sjukdom, engelsktalande, minst inlagda 48h och var 

bosatta lokalt kring sjukhuset. / Bortfall 30 (20 

svarade inte vid tidpunkt för intervju och 10 ansåg sig 

för sjuka för att genomföra intervjun). 

Undersökande design. / 

Semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys med 

utgångspunkt av Boyatzis (1998) 

samt Strauss & Corbin (1998). 

Chiang, V., C.L. (2011). 

 

Kina. 

 

 

 

Surviving a critical illness 

through mutually being 

there with each other: A 

grounded theory study. 

Teoretiskt urval/ Undersökningsgruppen bestod av 

(n=11) patienter som varit nedsövda och icke 

nedsövda samt vistats på IVA i 

minst 48 timmar. / Inget bortfall beskrivet. 

Utforskande design. / Grounded 

theory med observationer av, 

och ansikte mot ansikte-

intervjuer med patienter och 

deras närståendevårdare.  

Två intervjuer med var och en 

av dessa två  

undersökningsgrupper. 

Grounded theory. 

Corrigan, I., Samuelson, 

K., Fridlund, B. & 

Thomé, B. (2007). 

 

Sverige. 

 

 

The meaning of 

posttraumatic stress-

reactions following critical 

illness or injury and 

intensive care treatment. 

Typ av urvalsmetod ej preciserat. 

Informanterna beskrevs dock som rekryterade från en 

annan studie, (Samuelson et al. 2007). / 

Underökningsgruppen bestod av (n=14) mekaniskt 

ventilerade IVA-patienter som behandlats på IVA i 

minst 24 timmar. Elva var kvinnor och tre män. 

Medianåldern: 52år. Intervall: 42-74år. / Bortfall: 6 

Beskrivande fenomenologisk 

design. / Pilotintervjuer. 

Fenomenologisk innehållsanalys i 

enlighet med Giorgi’s (1997) 

principer. 



 

VI 
 

Cox, C.E., Docherty, 

S.L., Brandon, D.H., 

Whaley, C., Attix, D.K., 

Clay, A.S., Dore, D.V., 

Hough, C.L., White, 

D.B. & Tulsky, J.A. 

(2009). 

 

Storbritannien. 

Surviving critical illness: 

acute respiratory distress 

syndrome as experienced by 

patients and their caregivers. 

Konsekutivt urval med screening av medicinsk och 

kirurgisk IVA dagligen under ett år vid Duke 

University och Durham Regional Hospital. 

/ Undersökningsgruppen bestod av (n=23) patienter 

som haft behov av respiratorvård och diagnostiserats 

med ARDS. / Bortfall: (n=133). (Av 156 screenade 

var 119 olämpliga och 6 avråddes från att delta av 

vårdgivare). 

Beskrivande design / 

Semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys i enlighet 

med Colaizzi’s (1978) metod. 

Deacon, K.S. (2012). 

 

Storbritannien. 

Re-building life after ICU: a 

qualitative study of the 

patients' perspective. 

Självselektionsurval där sökning gjordes på websidor 

där stöd erbjöds till personer som vårdats på IVA. / 

Undersökningsgruppen ej beskriven men bestod av 

(n= 35) personer från USA, UK, Kanada & 

Australien. 30 var kvinnor och 5 män som fick 

tillgång till studien via websida och valde att delta. 

Medianåldern: 40år. Intervall: 22-70år. / Bortfall: 19. 

(Avslutade ej undersökningen). 

Kvalitativ utforskande design / 

Nätbaserade enkäter. 

Svaren analyserades med hjälp av en 

tematisk strategi vägledd  

av principerna för grounded theory 

(Strauss & Corbin 1998). 

Ewens, B., Chapman, R., 

Tulloch, A. & 

Hendricks, J.M. (in 

press). 

 

Australien. 

ICU survivors' utilisation of 

diaries post discharge: A 

qualitative descriptive study. 

Typ av urvalsmetod ej preciserat men beskrivning 

görs av att närstående till lämpliga patienter 

kontaktades av vårdpersonal på IVA för att få 

medgivande till att påbörja en dagbok och det gavs en 

muntlig redogörelse av studien till den anhörige / 

Undersökningsgruppen var (n=18) överlevande från 

IVA varav 9 var män och 9 var kvinnor. 

Åldersintervall: 34 och 84 år. / Bortfall:14 (4 svarade 

nej och 10 drog sig ur efter att de tidigare erbjudit sig 

att delta). 

Kvalitativ deskriptiv design / 

Enkätundersökningar 3, 6 och 

12 månader efter utskrivning 

från sjukhuset. 

Undersökningar analyserades med 

hjälp av standardiserade processer för 

kvalitativ analys enligt principer av 

Streuberts et al. (2008) kodning och 

kategorisering, sammanföring och 

identifiering av mönster och dess 

betydelser. 

Löf, L., Berggren, L. & 

Ahlström, G. (2008). 

 

Sverige. 

ICU patients' recall of 

emotional reactions in the 

trajectory from falling 

critically ill to hospital 

discharge: follow-ups after 3 

and 12 months. 

Konsekutivt urval / Undersökningsgruppen bestod av 

(n=9) patienter som vårdats på IVA och varit 

respiratorbehandlade  > 3 dagar. 3 var kvinnor och 6 

var män. Medianåldern: 63,7 år. Intervall: 42-77 år / 

Bortfall: 3 (2 nekade och 1 ansåg sig inte ha energin 

till att delta.) 

 

Beskrivande design. /  

Semistrukturerade intervjuer. 

Manifest och latent innehållsanalys 

genomfördes enligt Patton (1990) och 

Graneheim & Lundman (2004). 



 

VII 
 

Löf, L., Berggren, L. & 

Ahlström, G. (2006). 

 

Sverige. 

 

 

Severely ill ICU patients 

recall of factual events and 

unreal experiences of 

hospital admission and 

ICU stay--3 and 12 months 

after discharge. 

Konsekutivt urval / Undersökningsgruppen bestod av 

(n=9) patienter som vårdats på IVA och var 

respiratorbehandlade mer än tre dagar. 3 var kvinnor 

och 6 var män. Medianåldern: 63,7 år. Intervall: 42-

77år / Bortfall: 3 (2 nekade och 1 ansåg sig inte ha 

energin till att delta). 

Beskrivande design /  

Semistrukturerade intervjuer. 

Innehållsanalys genomfördes enligt 

Berelson (1971), Patton (1990) och 

Graneheim & Lundman (2004). 

Maddox, M., Dunn, S.V. 

& Pretty, L.E. (2001). 

 

Australien. 

 

 

Psychosocial recovery 

following ICU: experiences 

and influences upon 

discharge to the community. 

Strategiskt urval / Undersökningsgruppen bestod av 

(n=5) patienter som vårdats på IVA och skrivits ut 

från sjukhuset. (n=4) partners till dessa deltog också i 

studien. / Inget bortfall beskrivet. 

Beskrivande och tolkande 

design / 

Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys genomfördes med 

konstant jämförande metod i enhet 

med Strauss & Corbin (1990). 

Samuelson, K.A. (2011). 

 

Sverige. 

Unpleasant and pleasant 

memories of intensive care 

in adult mechanically 

ventilated patients--findings 

from 250 interviews. 

Konsekutivt urval / Undersökningsgruppen bestod 

efter konsekutivt urval av (n=250) patienter som varit 

intuberade >24h och var lämpliga för studien. 51% 

var män. Medianåldern: 63 år. / Bortfall: 63. 

Beskrivande design / 

Semistrukturerade intervjuer.  

Innehållsanalys av manifest innehåll 

enligt Graneheim & Lundman (2004). 

Storli, S.L., Lindseth, A. 

& Asplund, K. (2008). 

 

Norge. 

 

 

 

A journey in quest of 

meaning: a hermeneutic-

phenomenological study on 

living with memories from 

intensive care. 

Typ av urvalsmetod ej preciserat / 

Undersökningsgruppen bestod av (n=10) f.d. IVA 

patienter som vårdats och varit respiratorbehandlade 

> 4 dagar. Medianålder: 46 år. Intervall: 28-70 år. 

Bortfall: 5 (Endast 10 svarade och lämnade samtycke 

till studien). 

Beskrivande fenomenologisk 

design / Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys enligt van Manen 

(1997). 



 

VIII 
 

Söderström, I.K., 

Saveman, B., Hagberg, 

M.S. & Benzein, E.G. 

(2009). 

 

Sverige. 

Family adaptation in 

relation to a family 

member's stay in ICU. 

Konsekutivt urval / Undersökningsgruppen i första 

studien bestod av (n=20) närstående från åtta familjer 

till patienter som vårdats på IVA. I studie två 

(>18mån efter utskrivning) bestod 

undersökningsgruppen av (n=27) familjemedlemmar 

varav 6 var fd. patienter. Patienternas medianålder: 

52 år. Intervall:16 -68 år / Bortfall i studie två: 2. 

(Avlidna). 

Beskrivande design. /  

Intervju 1: Semistrukturerade 

Intervju 2: Semistrukturerade 

intervjuer med probing. 

Alla intervjuer förenades och 

analyserades som en gemensam text 

enligt Knafl & Breitmayer (1991). En 

hermeneutisk analys enligt Ödman 

(1992) för att tolka och förstå 

innebörden av familjernas 

anpassningsförmåga. 

Williams, S.L. (2009). 

 

Storbritannien. 

Recovering from the 

psychological impact of 

intensive care: how 

constructing a story helps. 

Typ av urvalsmetod ej preciserat men utskrivna 

patienter valdes ut ur IVA-journaler / 

Undersökningsgruppen bestod av (n=11) patienter 

som vårdats på IVA och sedan skrivits ut. / Inget 

bortfall beskrivet. 

Undersökande-utforskande 

design. / Ostrukturerade 

intervjuer. 

Data analyserades genom 

färgkodning av olika språkformer 

(språk som analyserades var rikt på 

diskurs). Diskursivt och 

fenomenologiskt berättande.  

Ågård, A.S., Egerod, I., 

Tønnesen, E. & 

Lomborg, K. (2012). 

 

Danmark. 

Struggling for 

independence: A grounded 

theory study on 

convalescence of ICU 

survivors 12 months post 

ICU discharge. 

Bekvämlighetsurval / Undersökningsgruppen bestod 

av patienter som varit intuberade på IVA längre än 

96h och deras partners (n = 18 + 18) och vid senare 

tillfälle (n = 17 + 16) vid 3 och 12 mån efter 

utskrivning. Ytterligare fokusgruppsstudier gjordes 

senare. Två med bara pat. (n = 3 and n = 7) och två 

med bara partners (n = 2 och n = 7). 

Åldersintervall hos pat.: 35-70 år. Bortfall efter 3-

mån.studien: 3 (Ett par och en partner drog sig ur). 

Undersökande-utforskande 

design. Longitudinell studie. / 

Grounded theory. 

Semistrukturerade  intervjuer. 

Grounded theory. 

 

 

 

 

 


