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Abstract  

The aim of this study was to describe the experience from the hospital 
stay and time of recovery in patients admitted to intensive-care unit. 	

The method used had a qualitative approach. Data was collected through 
interviews with 11 patients who had received intensive-care from two 
hospitals in Sweden. Data was analyzed with qualitative content 
analysis. 	

The result was four categories and 14 subcategories. The category To feel 
secure included the subcategories: Good patient care, Receive 
information and The importance of support. The category Loss of 
control comprised of the subcategories: Lacking knowledge and 
understanding, Fragmented memories of the hospital stay, Experiences 
of unreality and To feel fear, pain and discomfort. The category 
Strengthen by their own resources included the subcategories: 
Importance of positive attitude, To hope and be driven by success and 
also Good physical conditions and activities as the driving force. The 
category Experience changes contained the subcategories: Feel physical 
weakness, Complications that affects your life, Wish to live as before and 
Thoughts about life.  	

The conclusion was that good nursing care included patient’s needs to be 
seen, treated with care and remember and understand what was 
happening. Understanding was based on information about their own 
illness, complications and recovery. These needs highlights the 
importance of basing nursing care on the patient and to integrate them 
in their own care and treatment. Health professionals should strive to 
strengthen the patient’s sense of coherence which implies that they are 
well versed in their illness, care and treatment and consequences of what 
they are going through. Person-centering is important for the patient’s 
sense of coherence and thus their health and quality of life during and 
after hospitalization.	

Key words: Experience, Intensive-care, Recovery, Health care quality, 
Sense of coherence, Nursing care.  	

 	

	

 



	
	

Intensivvårdspatientens upplevelse av  
vård- och återhämtningstiden  

- En intervjustudie 

Therese Gustafsson & Karin Fahlgren  

Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen från vård- och 
återhämtningstiden hos patienter som vårdats på 
intensivvårdsavdelning. 	

Metoden som används hade en kvalitativ ansats. Data samlades in via 
intervjuer med 11 patienter som vårdats på intensivvården från två 
sjukhus i Sverige. Materialet analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet blev fyra kategorier och 14 subkategorier. Kategorin Känna 
trygghet bestod av subkategorierna: Bli väl omhändertagen i vården, Få 
information och Vikten av stöd. Kategorin Förlust av kontroll 
innefattade: Sakna vetskap och förståelse, Fragmenterade minnen från 
vårdtiden, Overklighetsupplevelser samt Känna rädsla, obehag och 
smärta. Kategorin Stärkas av egna resurser inkluderade 
subkategorierna: Vikten av positiv inställning, Hoppas och drivas av 
framsteg samt Bra fysiska förutsättningar och intressen som drivkraft. 
Kategorin Erfara förändring bestod av subkategorierna: Känna fysisk 
svaghet, Komplikationer som påverkar ens tillvaro, Vilja leva som 
tidigare och Tankar kring livet.   

Slutsatsen var att god omvårdnad inkluderade patienters behov av att bli 
sedda, behandlade med omsorg samt minnas och förstå vad som sker. 
Förståelse bygger på information om den egna sjukdomsbilden, 
komplikationer och återhämtning. Dessa behov belyser vikten av att i 
omvårdnaden utgå från patienterna och att integrera dem i vården.   
Som vårdpersonal bör vi sträva efter att stärka patienters känsla av 
sammanhang vilket förutsätter att de är väl insatta i sin sjukdom, vård 
och behandling samt konsekvenser av det de går igenom.  
Personcentrering är viktigt för patienters känsla av sammanhang och 
därmed deras hälsa och livskvalité under och efter sjukhusvård. 

 

Nyckelord: Upplevelse, Intensivvård, Återhämtning, Vårdkvalité, Känsla 
av sammanhang, Omvårdnad 
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1. Introduktion 

På en intensivvårdsavdelning [IVA] vårdas kritiskt sjuka patienter som ofta är 
mycket vårdkrävande och många delar av vårdkedjan är inkopplade i vården 
(Hofhuis et al., 2008). Intensivvårdsavdelning har högre personaltäthet relaterat till 
andra vårdavdelningar och vården bedrivs i en högteknologisk miljö med patienter 
som behöver mer noggrann övervakning än vad som kan ges på en vanlig 
vårdavdelning (SIR, 2015). Det är patientens tillstånd, inte diagnos, som är 
avgörande för att vårdas på IVA (Stubberud, 2009, s.19).  

Intensivvården är avancerad och specialiserad på att behandla patienter med 
potentiellt reversibel svikt i ett eller flera organ i kroppen. Målgrupperna är de 
patienter som har eller kommer att hamna i en fysiologisk kris orsakad av skada eller 
sjukdom, de som behöver cirkulatoriskt och respiratoriskt stöd efter kirurgi och 
anestesi och patienter som är i behov av smärtlindring. Även patienter med kronisk 
sjukdom som får en följdsjukdom eller blir akut försämrad i sin sjukdom samt 
organdonatorer behandlas på intensivvårdsavdelning (Stubberud, 2012, s.19). 
Utifrån allvarlighetsgraden hos varje enskild patient görs en bedömning om 
patienten direkt ska läggas in på intensivvårdsavdelningen från hemmet eller först 
passera akutmottagningen för en första bedömning. Även patienter från 
vårdavdelning kommer till intensivvårdsavdelningen vid försämring enligt kriterier 
för intensivvård (Svensk förening för Anestesi och Intensivvård, 2015).   

Patienterna behandlas på intensivvårdsavdelningen på grund av sjukdomens eller 
skadans allvarlighetsgrad och gränsen mellan liv och död är väldigt liten. Trots 
patienternas olika diagnoser så har de en sak gemensamt; att de befinner sig i ett 
stress- och kristillstånd som påverkar dem psykiskt, fysiskt och socialt. Tillståndet 
påverkar i olika grader patienternas förmåga att vara närvarande och delaktiga i 
vården (Stubberud, 2009, s.19).  

Miljön på IVA präglas av avancerade behandlingar som kräver medicinteknisk 
utrustning och invasiva metoder (Lundberg, 2012, s.19). Mekanisk ventilation har 
under decennier varit en livräddande behandling och sedan slutet på 90-talet har 
många förbättringar genomförts i syfte att minska riskerna med invasiv 
ventilatorbehandling. Det anses positivt att undvika långa ventilatortider då detta 
minskar risken för infektioner samt de skador på lungorna som kan orsakas vid höga 
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andningsvolymer under längre tid. Ventilatorbehandling kräver sederande och 
smärtstillande läkemedel vilket i sin tur kan leda till sederingsrelaterade 
komplikationer i form av mag- och tarmproblematik, förvirring och behov av 
hjärtstärkande läkemedel. Ytterligare problem vid ventilatorbehandling är 
ventilatorassocierad pneumoni och pneumothorax. Målsättningen för intensivvården 
har varit att försöka korta tiden som patienter får ventilatorhjälp för att på så sätt 
minska vårdtiden och mortaliteten. Sedan 2008 har invasiv ventilatorbehandling 
minskat utan att non-invasiv behandling har ökat (SIR, 2014).   

Vården på IVA kan bidra till obehagliga upplevelser. De negativa effekterna av 
intensivvården kan påverka möjligheten att bli frisk. Hur lång tid patienter 
spenderar på en intensivvårdsavdelning varierar från dagar till månader. 
Gemensamt för de flesta är att de är nedsövda under större delen av vårdtiden och 
inte själva kan ta del av vården och vad den innebär. Vårdkvalitén blir därför väldigt 
viktig för patienterna som vårdas på IVA och påverkar deras livskvalité. 
Intensivvårdens målsättning är att optimera förutsättningarna för patienterna så att 
de senare ska återfå hälsa och känna livskvalité. Lundberg (2012, s.19) beskriver 
livskvalité i två skeenden - både livskvalité under intensivvårdsperioden och 
livskvalité efter intensivvård och sjukhusvistelse.  

Intensivvårdens målsättning är att vårda patienten till en bättre funktionsnivå för att 
senare kunna överflyttas till en vårdavdelning (Stubberud, 2009, s. 175). Livskvalitén 
efter utskrivning från intensivvården och sjukhus är mycket individuell och svår att 
mäta. Många patienter har kvarstående psykologiska besvär vilket påvisas i en studie 
gjord av Scragg, Jones & Fauvel (2001).    

I tidigare studier har det bland annat framkommit att patienterna har ett behov av 
att informeras samt känna medmänsklighet och tillgänglighet när de vårdas på IVA 
(Hofhuis et. al, 2008; Karlsson & Forsberg, 2008; Karlsson, 2011). Aareskjold 
(2006) har hos intensivvårdspatienter undersökt relationen mellan patienternas 
upplevelse av vårdkvalitén och deras känsla av sammanhang. Vårdkvalitén 
relaterades till medicinsk behandling, respekt från vårdpersonalen, delaktighet och 
information. Varken patienten fysiska hälsa eller psykiska välbefinnande kunde 
relateras till hur de upplevde vårdkvalitén. I studien framkom det också att mer 
forskning på området är av betydelse.  
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Tidigare studier fokuserar till stor del på patienternas upplevelse under själva 
intensivvårdstiden och lägger inget fokus på återhämtningstiden efter att ha vårdats 
på IVA.  Återhämtningstiden efter intensivvård är lång och krävande (Choi, 
Donahoe, Zullo & Hoffman, 2011) och därför utgör detta en viktig del i patientens 
upplevelse. Som intensivvårdssjuksköterska är det en del av omvårdnadsansvaret att 
stötta patienterna (Samuelson, 2011). För att kunna göra detta krävs kunskap om 
patienternas upplevelser, och då är både intensivvårdstiden och återhämtningen 
viktiga delar i patientens resa. Här fanns en kunskapslucka och därför är det 
betydelsefullt att studera intensivvårds- och återhämtningstiden i sin helhet ur 
patienters perspektiv. 

1.1. Syfte   

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen från vård- och 
återhämtningstiden hos patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning.  

2. Metod    

En kvalitativ ansats med intervjumetodik har använts för att undersöka patienternas 
upplevelse och därmed kunna besvara syftet. En kvalitativ ansats ger en fördjupad 
kunskap om människors upplevelse och därmed ökad förståelse för hur patienterna 
upplever sin situation (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45–47). Utformningen för 
arbetet utgår från tidskriften Applied Nursing Research.    

2.1. Kontext   

Intervjuer gjordes med patienter som vårdats på intensivvårdsavdelningar på två 
olika sjukhus, ett i mellersta och ett i norra Sverige. Intensivvårdsavdelningarna på 
respektive sjukhus var storleksmässigt lika. En del deltagare blev inlagda på IVA från 
hemmet och andra från vårdavdelningen. Intensivvården kunde för en del deltagare 
innebära överflyttningar mellan IVA på olika sjukhus. Hur länge deltagarna vårdades 
på IVA varierade och från IVA flyttades de till respektive vårdavdelning beroende på 
grundsjukdom. I vissa fall blev de överflyttade mellan olika vårdavdelningar och 
sjukhus innan utskrivning. Den totala vårdtiden varierade mellan deltagarna. En del 
av patienterna kunde återvända till hemmet och andra fick annat boende efter 
sjukhusvistelsen.  
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Att vården övergår i återhämtning är en succesiv process och återhämtning sker i 
många fall inledningsvis samtidigt som vården fortgår. För vissa påbörjas 
återhämtningen redan på IVA, för andra först på vårdavdelning. Vården kan fortgå 
även efter utskrivning eller ha övergått till ren återhämtning redan på vårdavdelning. 
Vi har därför valt att se vårdtid och återhämtning som en helhet i vår analys. 

2.2. Urval   

Urvalet skedde utifrån inklusions- och exklusionskriterier (Polit & Beck, 2012, 
s.274). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara över 18 år, haft behov av 
invasiv ventilatorbehandling samt behov av sederande läkemedel. 
Exklusionskriterierna var patienter som intensivvårdats efter hjärtstopp, patienter 
med kronisk ventilatorbehandling, neurologiska skador samt irreversibel sjukdom.   

I syfte att förbereda deltagarna skickades en enkät ut två månader, sex månader samt 
ett år efter utskrivning från sjukhuset. Enkäten gick ut på att deltagarna skulle 
berätta om deras sociala, psykiska och fysiska tillstånd innan och efter 
intensivvårdstiden, huruvida de upplevde drömmar, overklighetsupplevelser eller 
hallucinationer under vårdtiden samt frågor kring uppföljning efter vårdtiden. 
Svaren från enkäten är dock inte en del i denna studie. De 20 personer som svarade 
på sista enkäten fick en skriftlig förfrågan via brev om att delta i denna 
intervjustudie.  Totalt intervjuades 11 personer varav 9 män och 2 kvinnor mellan 
62–77 år, medelåldern var 70 år. Alla deltagare hade gått ut grundskolan, två 
avslutat gymnasiestudierna och två hade studerat på högskolan. Samtliga deltagare 
utom en levde ihop med någon.   

2.3. Datainsamling     

Utifrån en intervjuguide genomfördes intervjuerna med hjälp av öppna frågor vilket 
gav ett narrativt material. Öppna frågor gav deltagarna möjlighet att svara med egna 
ord och var en förutsättning för att få ett utförligt resultat vilket även Kvale och 
Brinkman (2014, s.194–196) belyser. Frågorna utgick från att patienterna fick 
berätta om sin resa från att de blivit allvarligt sjuka fram till nuläget. Fem hörnstenar 
i intervjuguiden var: insjuknandet, behandlingen och vården på IVA, 
hemgång/utskrivningen, återhämtningen och framtiden, se bilaga 1: Intervjuguide. 
Intervjuerna genomfördes av en universitetsadjunkt vid Umeå universitet under 
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2014. Hälften av intervjuerna skedde ansikte mot ansikte, resterande över telefon. De 
spelades in och varade mellan 20–60 minuter. 

2.4. Dataanalys  

Analysen gjordes utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att på 
bästa sätt svara på syftet med studien. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 
lämpar sig denna metod för att analysera intervjuer då dessa ger berättande svar. 
Målet med innehållsanalys är att beskriva upplevd erfarenhet i texten genom att 
kommunikationen analyseras på ett systematiskt och objektivt sätt.     

Analysen har gjorts enligt Graneheim och Lundmans (2004) process för en manifest 
innehållsanalys. Analysenheten utgörs av de intervjuer som beskrivits ovan vilka vi 
fick tillgång till hösten 2016. Inledningsvis lyssnades alla intervjuer igenom för att få 
en känsla för materialet innan de delades upp och transkriberades. Efteråt granskade 
vi varandras transkribering med utgångspunkt i intervjuerna för att undvika 
felskrivning.  Analysen genomfördes gemensamt och inleddes med att 
meningsbärande enheter plockades ut utifrån syftet. Meningsenheterna 
kondenserades till kortare meningar där kärnan bibehölls för att därefter abstraheras 
till koder. Utifrån koderna skapades gemensamt subkategorier och slutligen 
kategorier, vilket är den manifesta delen av analysen och svara på frågan "Vad?". 
Under analysens gång har formulering av subkategorier och kategorier varit en 
pågående process. För att säkerställa studiens trovärdighet (thrustworthiness) har vi 
vägt in och arbetat utifrån aspekterna tillförlitlighet (crediability), överförbarhet 
(transferability), bekräftbarhet (confirmability) och pålitlighet (dependability) 
genom hela processen enligt Graneheim och Lundman (2004). Efter analysen har 
intervjuerna åter granskats för att öka trovärdigheten samt minimera risken att data 
förlorats. Resultatet beskrivs med kategorier och subkategorier och styrks med citat.    

2.5. Etiska aspekter     

För att påbörja forskning inom hälso- sjukvård krävs ett etiskt tillstånd (Kvale och 
Brinkmann 2014, s. 100) vilket beviljades av regionala etikprövningsnämnden, Umeå 
2012-08-02, Dnr 2012-267-31M.     

Informerat samtycke fick deltagarna skriftligt hemskickat och de informerades 
utifrån autonomiprincipen att deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde 
dra sig ur studien (Kvale & Brinkmann, 2014, s.107). Att delta i en intervju en tid 
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efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelning kan framkalla jobbiga och påfrestande 
minnen. Det kan även kännas skönt och vara positivt för deltagarna att få prata om 
tiden på IVA (Hofhuis et al., 2008). Därför är forskarens roll av stor vikt, denne bör 
ha förståelse för hur deltagarna orkar med intervjun och dess frågor (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s.111–112).   

Vid transkribering och bearbetning har materialet avkodats för att skydda 
deltagarna. All data har hanterats konfidentiellt i enlighet med Kvale och Brinkmann 
(2014, s.109). Materialet hämtades personligen från den person som utfört 
intervjuerna och har förvarats inlåst.   

En kvalitativ studie ska syfta till att göra gott och minimera skada. Det är viktigt att 
överväga de konsekvenser studien kan få och inte enbart se till deltagarna utan även 
till övriga som de representerar (Kvale & Brinkmann, 2014, s.110).     

3. Resultat  

Den kvalitativa innehållsanalysen av intervjumaterialet resulterade i fyra kategorier 
och 14 subkategorier enligt Tabell 1: Kategorier och subkategorier. Resultatet 
presenteras i texten nedan med kategorierna som rubriker och subkategorierna som 
underrubriker till respektive kategori.    

Tabell 1: Kategorier och subkategorier   

KATEGORIER SUBKATEGORIER 

Känna trygghet 

Bli väl omhändertagen i vården 

Få information 

Vikten av stöd 

Stärkas av egna resurser 

Vikten av positiv inställning 

Hoppas och drivas av framsteg 

Bra fysiska förutsättningar och intressen som drivkraft 

Förlust av kontroll 

Sakna vetskap och förståelse 

Fragmenterade minnen av vårdtiden 

Overklighetsupplevelser 

Känna rädsla, obehag och smärta 

Erfara förändring 

Känna fysisk svaghet 

Komplikationer som påverkar ens tillvaro 

Vilja leva som tidigare 

Tankar kring livet 
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3.1. Känna trygghet   

Kategorin Känna trygghet består av tre subkategorier: Bli väl omhändertagen i 
vården, Få information samt Vikten av stöd.    

Känslan av trygghet var centralt i deltagarnas upplevelse och i subkategorierna 
sammanställs det som ansågs skapa trygghet och även det som sågs som ett hinder 
för att känna trygghet 

3.1.1. Bli väl omhändertagen i vården    

Deltagarna berättade om hur väl omhändertagna de blivit. De bar med sig att 
personalen var fantastisk, vänlig, brydde sig, skötte om dem och behandlade dem 
bra.       

jag var aldrig rädd, det var nog det proffsiga omhändertagandet, väldigt lugnt och 
sansat    

Vetskapen att det hela tiden fanns personal till hands och att de fick hjälp när de 
behövde det gav dem trygghet. Personalens duglighet och kunskap framhävdes som 
ett viktigt bidrag till en god vård. Positiv och humoristisk stämning bland personalen 
och gentemot deltagarna var en viktig faktor i omhändertagandet.    

Vikten av att bli omhändertagen i vården visade sig även i de situationer där 
deltagarna inte kände sig omhändertagna något som påverkade deras känsla av 
trygghet. Detta framkom i de situationer där de upplevde en brist på personal. Det 
gavs uttryck för att det var ont om personal både på IVA och vårdavdelningarna och 
att detta påverkade dem som patienter. Dels för att de inte fick vara kvar på IVA, dels 
för att de upplevde att läkarnas främsta uppgift var att tömma sjukhuset.       

då hände den där olyckan så de hade ingen plats för mig, så då slet de ut tracken 
och så åkte jag på avdelningen     

Bristen på personal på vårdavdelningen gjorde även att de inte fick den hjälp de 
behövde eller att de fick vänta på hjälp. Framför allt upplevdes en brist på 
sjuksköterskor vilket gjorde att exempelvis smärtlindring kunde dröja. Orsaken till 
att de drog sig för att be om hjälp var bland annat att de inte ville öka personalens 
arbetsbelastning och att de upplevde att andra behövde hjälpen bättre. Upplevelsen 
av personalbrist gjorde att de inte fick den vård eller hjälp de behövde vilket i sin tur 
skapade otrygghet vilket deltagarna kände som en kontrast till den trygghet det goda 
omhändertagandet skapade.  
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3.1.2. Få information   

Information var viktigt för att känna trygghet då det gav förståelse.  Det framkom att 
det var intressant att förstå kroppen och höra hur vård och behandling fungerade. 
Information kunde även vara jobbig att ta del av och att deltagarna ville själva styra 
över när de skulle få information.       

läkaren frågade om jag ville veta vad som hänt och jag sa nej jag vill inte veta 
någonting än, jag kände att jag inte klarade det, jag ville inte höra hur jävligt det 
var för jag förstod ju att det var det      

Även om de hade dimmiga minnen från delar av vårdtiden fick de på olika sätt 
information om vad som hänt i efterhand. Ett sätt att få information var att besöka 
IVA och ett annat genom återbesök till läkare. Det upplevdes som positivt när läkare 
tog sig tid och förklarade vad som hänt.  Att få en dagbok över tiden på IVA var bra 
då den gav en bild av det som hänt och de behandlingar de gått igenom. En fördel 
med dagboken var att de hade den kvar och därmed hade möjligheten att läsa när de 
kände sig mogna för informationen. Berättelser, bilder och filmmaterial från 
vårdtiden kunde vara jobbigt att ta del av men bidrog ändock till ökad förståelse och 
trygghet. Även anhöriga var en källa till information.     

3.1.3. Vikten av stöd   

Vikten av stöd framkom i intervjuerna genom att besök av anhöriga och även vänner 
och kollegor var ett stöd av stor betydelse för att känna trygghet. Besöken var 
stärkande, höll dem uppe och hjälpte till att skingra tankarna.      

det var viktigt att få besök, det bröt tankarna när man låg och tänkte, jag måste ha 
lämnat spår i alla fall eftersom de kommer upp och undrar hur det är med en och 
sitter där och pratar   

Deltagarna lyfter även att vårdpersonalen var ett stöd i återhämtningen då de 
uppmuntrade dem och såg till att träningen utfördes. Att få order om att träna och 
att uppföljning gjordes var viktigt för motivationen. Ett träningsprogram fick tiden 
att gå och det var positivt att kunna tänka framåt kring vad de skulle träna på nästa 
dag. Dock nämnde en av deltagarna att hen inte fick någon hjälp med träningen.   

Efter hemkomst var anhöriga viktiga för att behålla motivationen. Att ha någon att 
träna med gjorde det roligare och lättare att ta sig ut. Omgivningen var en viktig del i 
återhämtningen även när det gällde andra saker än träning. Anhöriga var till stor 
hjälp och möjliggjorde att de klarade sig i hemmet under återhämtningstiden genom 
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att ta hand om dem, sköta hushållet och finnas där som ett känslomässigt och socialt 
stöd. Framför allt lyftes deras partner fram som duktiga, att de gjort allt för dem och 
ofta fått dra hela lasset. Flera deltagare nämner även andra i omgivningen som ett 
stöd i och med att grannar och bekanta var vänliga och hjälpsamma.       

Vissa hade fått hjälp av vården även i hemmet. Anpassning av bostaden gav trygghet 
inför hemgång. Hemhjälp fungerade som ett stöd, vare sig de behövde hjälp någon 
gång i veckan eller flera gånger varje dag. Flera hade även kontakt med 
specialistmottagningar eller vårdcentralen, bland annat hade distriktssköterskor och 
fysioterapeuter stöttat i återhämtningen med att utbilda kring sårvård och träning.     

3.2. Stärkas av egna resurser  

Kategorin Stärkas av egna resurser består av tre subkategorier: Vikten av positiv 
inställning, Hoppas och drivas av framsteg samt Bra fysiska förutsättningar och 
intressen som drivkraft.   

Förekomsten av egna resurser var en betydelsefull del i intervjuerna som påverkade 
deltagarnas motivation samt hur de upplevde det som hänt. De lyfte själva fram 
resurser som varit positiva men även saker som påverkat deras resurser negativt 
vilket sammanställs i subkategorierna nedan.    

3.2.1. Vikten av positiv inställning   

Deltagarna upplevde att de hade en positiv inställning och att detta var en resurs som 
stärkte dem i återhämtningsprocessen.  Att vara positiv innefattade att vara på bra 
humör och att inte gräva ner sig i det som hänt eller oroa sig för hur det skulle bli.      

Deltagarna fick kämpa för att komma tillbaka och i detta hade envisheten och viljan 
att komma igång varit en styrka. De hade kämpat på och varit ihärdiga med 
träningen. Upplevelsen av att inte ha gett upp var tredelad, dels att de fortsatte 
kämpa och tänkte framåt även om de aldrig skulle bli helt återställda, dels handlade 
det om att de tog saker i sin egen takt, flöt med och jobbade på även om det kändes 
tungt ibland, dels hade de som målsättning att ta sig så långt det gick och vägrade 
acceptera att de inte kunde.       

jag var tjurig, direkt jag kom hem bestämde jag att jag vara skulle tillbaka dit jag 
var... om det finns någon chans ska jag komma tillbaka     
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Det gavs uttryck för att drivet att träna inte alltid fanns där. Smärta påverkade 
negativt och att ha ont medförde att de blev sittande. Att inte ha någon att träna med 
upplevdes även det som negativt för motivationen.    

Att vara positiv innebar att inte fokusera på begränsningar utan på vad de klarade av 
att göra. I jämförelse med hur dåliga de varit upplevde de sig som väldigt friska. 
Trots begränsningar gick dagarna att fylla och de kunde må bra ändå. 

kan inte bara tänka på att jag är sjuk, jag måste vara inne, jag är dålig och har 
bråck på magen...man får inte tänka så    

En annan aspekt av att vara positiv var att de inte hakade upp sig utan kom till ro 
med det som hänt och att de insåg och accepterade att det aldrig skulle bli som förr. 
De höll modet uppe genom att inte planera utan tog en dag i taget, de flöt med och 
tog dagen som den kom.      

Deltagarna uttryckte i intervjuerna att sjukdomen inte påverkat dem eller förändrat 
dem som person och att det inte hade varit känslomässigt jobbigt.     

3.2.2. Hoppas och drivas av framsteg   

Deltagarna upplevde att det drevs av framsteg och att framgångarna var en resurs 
som stärkte dem i återhämtningsprocessen. De blev glada för de framsteg de gjorde, 
det går, jag kan! Krafterna kom tillbaka succesivt och de klarade av mer och mer. Det 
var stärkande att klara av saker, att de fixade sådant de inte kunnat göra tidigare eller 
funderat på om det skulle gå att göra.   

det var som en kick att se från vecka till vecka att jag blev starkare och starkare   

De kände hopp under återhämtningen och hoppet var en stärkande resurs. De 
uttryckte att de var glada så länge de fick vara friska och hade hopp om framtiden 
trots komplikationer. Att kunna planera sågs som positivt och att ha planer var 
motiverande och ett sätt att se framåt, vare sig det handlade om små eller stora 
planer.        

Hoppet var centralt i upplevelsen och att de såg framåt och fokuserade på att det 
skulle bli bättre och bättre under återhämtningstiden var ett sätt att hålla hoppet 
uppe. De hoppades att de skulle fortsätta förbättras och bli helt återställda. De flesta 
deltagare hade komplikationer som begränsade dem och de hoppades att få dessa 
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åtgärdade. De som upplevde komplikationer som ett hinder i träningen hoppades på 
att kunna träna mer och mer och att detta skulle leda till att de blev bättre.      

Blir jag av med stomin så kommer jag att bli mer rörlig och kunna göra mer saker 
och ting som jag inte kan göra nu  

3.2.3. Bra fysiska förutsättningar och intressen som drivkraft   

I intervjuerna framkom att flera deltagare upplevde att deras fysiska förutsättningar 
hade varit en resurs. Det faktum att de innan insjuknandet varit i bra skick och haft 
bra grundkondition hade varit en bidragande orsak till att de överlevde och kunde 
återhämta sig.   

läkarna sa att hade jag inte varit i så bra kondition eller bra skick när jag kom in 
hade det aldrig gått vägen   

Deltagarna beskrev att de upplevde sina intressen som en resurs i återhämtningen. 
Intressen bidrog till känslor av välmående. Att kunna utföra sina intressen var en 
stark motivation till att fortsätta kämpa. Samtidigt var intressen ett sätt att fungera 
som vanligt. Genomgående var att deras intressen var viktiga för återhämtningen 
oavsett vad intressen bestod av. Det kunde vara att vistas i skogen eller vid havet, 
jaga, spela golf, promenera eller gå med hunden, handarbeta och sjunga.       

jag blev utskriven till midsommar och då sa jag bara jag är okej till älgjakten...då 
sa läkaren att älgjakten kan du glömma...men det gjorde jag inte, jag var med på 
älgjakten, jag vågade inte lyfta eller något men jag var med och jagade älg      

3.3. Förlust av kontroll   

Kategorin Förlust av kontroll består av fyra subkategorier: Sakna vetskap och 
förståelse, Fragmenterade minnen från vårdtiden, Overklighetsupplevelser samt 
Känna rädsla, obehag och smärta.    

Förlust av kontroll handlade om att inte vara i kontroll över den situation de befann 
sig i och var framträdande i upplevelsen. Subkategorierna nedan är en 
sammanställning av vad som orsakade känslan av att inte ha kontroll.     

3.3.1. Sakna vetskap och förståelse   

Deltagarna förstod inte vad som hände när de vårdades på IVA, ibland berodde detta 
på att de var förvirrade. Även efteråt visste flera av deltagarna inte vad som hade 
hänt och de flesta saknade förståelse för sjukdomsförloppet eller att de varit allvarligt 
sjuka. De uttryckte att det var underligt, konstigt och att de inte förstod hur det 
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hängde ihop. Att sakna vetskap och förståelse medförde att de upplevde en förlust av 
kontroll.     

det är väldigt konstigt att någonting kan gå sönder och sen laga sig själv, jag fattar 
inte, det är väldigt underligt men kroppen är konstig     

Det framkom även att de upplevde att de inte fick reda på någonting under vårdtiden 
och att ingen berättade så att de förstod. Att inte förstå skapade oro, obehag och 
osäkerhet.       

Intervjuerna visade på att de inte alltid visste var de befann sig och flera av 
deltagarna beskrev att det var otäckt att vakna och inte veta att de var på IVA. Flera 
hade minnen av att informeras att de befann sig på IVA.      

när jag vaknade efter fjorton dagar fick jag en mindre chock eftersom mitt sista 
minne var att jag var på toaletten och pinkade…att inte veta varför jag var där 
eller vad som hänt var den värsta upplevelsen i mitt liv…det var fruktansvärt       

Vissa utrycker att det under perioder var svårt att veta om det var dag eller natt, 
andra ansåg att dygnet inte var något problem att hålla reda på. En vanlig upplevelse 
var även att inte veta hur länge de vårdats på IVA samt inledningsvis att det vara 
svårt att hålla reda på dagar och i vilken ordning saker hänt.  Medicineringen då de 
vårdades i respirator nämns som en trolig orsak till desorienteringen. Att inte vara 
orienterad i tid och rum skapade en känsla av osäkerhet som bidrog till förlust av 
kontroll.     

De kände förlust av kontroll i samband med att de inte förstod sin situation. Bristen 
på förståelse tog sig uttryck i en besvikelse på vården då deltagare upplevde sig ha 
blivit felbehandlad, exempelvis att de hade blivit opererad för tidigt, att de blev 
sämre under vårdtiden eller utskrivna för tidigt. Det framkom även i en intervju ett 
önskemål om att få prata med någon inte resulterade i att hen fick träffa en psykolog 
utan enbart blev erbjuden läkemedel.      

3.3.2. Fragmenterade minnen av vårdtiden    

Alla deltagare utom en upplevde att de hade minnesluckor från tiden på IVA och 
många av de minnen de hade var fragmenterade. Medan vissa hade tydliga minnen 
från IVA, framför allt från senare delen av tiden där, hade andra enbart dimmiga och 
diffusa minnen eller inga minnen alls. Flera hade tydliga minnen först från 
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vårdavdelningen medan en av deltagarna inte hade några starka minnesbilder ens 
därifrån.      

jag var ganska neddrogad så jag har inte så mycket upplevelser från IVA, det är 
bara vissa fragment jag kommer ihåg     

Deltagarna uttryckte att avsaknaden av minnen var en upplevelse i sig som orsakade 
en känsla av kontrollförlust. Flera deltagare utryckte att de varit så borta att de inte 
hade något minne av undersökningar och behandlingar inklusive respiratorvården. 
Ungefär hälften av deltagarna saknade även minnen från hur de kom till IVA.        

De flesta hade minnesfragment från tiden på IVA och behandlingen där. Dessa 
minnen inkluderade att ha vårdats i respirator, haft slembildning och blivit sugna i 
luftvägarna, haft dränage och att ha blivit tappad, att madrassen pulserade, att det 
var galler runt sängen samt att de fick mycket läkemedel.       

jag vet att jag skickades iväg för att röntgas och på vägen tillbaka var det någon 
som tittade och sa att han skulle sätta en track, men sen vet jag inte mer...de satt 
tracken på IVA, men jag kommer inte ihåg     

Även positiva minnen exempelvis av att bli rakad eller få tänderna borstade återkom 
i intervjuerna.       

Flera av deltagarna hade minnen av andra patienter som avled eller var allvarligt 
skadade eller sjuka, mådde dåligt, skrek eller var ensamma och inte fick besök.       

 3.3.3. Overklighetsupplevelser    

Ett vanligt förekommande minne var att de drömt eller upplevt overkliga saker. En 
del beskrev denna upplevelse som drömmar eller mardrömmar, andra som 
overklighetsupplevelser eller hallucinationer, i denna text benämnt som drömmar. 
Drömmarna var ett framträdande minne som hängde kvar hos de flesta. För några 
var drömmarna det enda minnet de hade från tiden på IVA.  För vissa avtog 
drömmarna innan de lämnade IVA i samband med att de vaknade och dag var dag 
och natt var natt. Vissa hade drömmar även på vårdavdelning och andra inte. En av 
deltagarna upplevde inledningsvis drömmar även efter hemkomst. Två av deltagarna 
säger sig inte ha haft drömmar eller overklighetsupplevelser på IVA. När de drömde 
uppfattades drömmarna som verkliga. De drömde inte hela tiden utan hade även 
perioder då de upplevde att de var vakna. Drömmarna var omöjliga att undvika då de 
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tvingades tillbaka in i dem. Drömmarna skapade en känsla av att de förlorat 
kontrollen. 

Det framkom att när de hade drömmarna upplevdes det som fruktansvärt och jobbig. 
De flesta uppfattade drömmarna som obehagliga, otäcka och hemska och de 
orsakade känslor av olust, rädsla eller hjälplöshet. Dock säger några att drömmarna 
inte var hemska eller skrämmande.      

tiden på IVA var ett helvete för jag var med i ett interaktivt dataspel där jag själv 
var delaktig...i spelet skulle alla jag mötte ta död på mig och spelet var under 
vattnet och jag som inte kan simma...det var en pärs alltså     

En del hade en klar minnesbild av drömmarna och mindes hela drömmar, andra 
enbart fragment av drömmar. Det var vanligt att drömma om olyckor och död. De 
mindes drömmar om okända människor som var döda eller förolyckades och om 
anhöriga eller husdjur som råkade ut för olyckor och skadades eller avled. Andra 
drömmar handlade om att de själva avled eller att de befann sig på bårhus eller 
begravningsplatser tillsammans med andra som dött. I drömmarna mötte de folk 
som skulle skada eller döda dem och de drömde om hur de försökte skydda sig mot 
dem. De drömde även att sjukvårdspersonal försökte skada dem genom att ge fel 
behandling och att personalen stod lutade över dem och skakade på huvudet som att 
de inte ska klara sig. Deltagarna drömde även andra drömmar som var kopplade till 
vården på ett eller annat sätt. De drömde att de befann sig på sjukhuset, exempelvis 
betalade läkare svart för röntgen, centralhallen var ett badhus och alla apparater var 
vinster i ett lotteri. Andra drömde att de rullades runt i sängen till vinden eller på 
fest, att de var uppe och sprang omkring, inte fick stiga upp eller fångades i nät. 
Ytterligare drömmar var att anhöriga inte blev insläppta eller att anhöriga godkände 
en ny behandlingsmetod med massa rökelser.    

Drömmar i form av färger och mönster samt ormar, råttor och småkryp förkom. De 
flesta av deltagarna upplevde att de rörde på sig; de åkte helikopter, båt eller flygplan 
och befann sig på många olika ställen.      

jag var inte i ett hus utan i ett flygplan eller ett stort fartyg som hela tiden rörde sig, 
jag upplevde en rörelse hela tiden, att det flyttade på sig     

Vissa minns att de reflekterade över inslag i drömmarna. De berättade och frågade 
kring drömmarna som att de var verkliga samtidigt som de minns att de uppfattande 
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att något var konstigt och att de inte ville fråga för mycket. I efterhand beskrev de 
drömmarna som tokiga, konstiga och idiotiska.      

Vissa insåg att det hade drömmar redan på IVA, andra förstod detta först när de fått 
distans. Då drömmarna upplevdes som verkliga tog vissa saker lång tid att släppa. 
Samtidigt som drömmarna beskrevs som rena fantasier reflekterade deltagarna över 
orsaken till de drömmar de hade. Drömmarna kopplades ihop med medicineringen 
och de minns att drömmarna avtog när medicineringen minskades. En tanke som 
framkom i intervjuerna var att drömmarna skapades i det undermedvetna och 
influerades av det som hände runt dem, både miljön på IVA, behandlingen, 
sjukdomen och samtal som skedde runt dem.   

jag har börjat fundera på om det är kroppens kamp mot sjukdomen jag har 
upplevt.., jag menar att det på något sätt skulle vara så att du översätter 
kampen du utför, fast du är omedveten om det, till något annat     

Några exempel som deltagarna själva nämnde var att droppräknarna förvandlades 
till bilradioapparater som var vinster i ett lotteri, att ljudet av helikoptrar som 
landade vid sjukhuset framkallat drömmar om att flyga helikopter och en deltagare 
som riskerade att förlora ena benet drömde att hen byggde ett nytt ben åt sig själv.   

3.3.4. Känna rädsla, obehag och smärta   

Vården på IVA upplevdes stundtals som hemsk och otäck då de saknade kontroll 
över det som hände. Behandling med respirator, ventrikelsond, drän, provtagning 
och läkemedelstillförsel orsakade obehag. Slangar och nålar var otäcka och även 
känslor av törst, illamående och smärta bidrog till obehagskänslan.       

Miljön gjorde att det var jobbigt att ligga på IVA. Hos de som hade ont var minnet av 
smärtan dominerande och några beskrev en fruktansvärd smärta som tog över och 
fanns överallt.       

jag hade så ont att jag upplevde det som att jag inte ville vara med längre    

I intervjuerna framkom det även att då de inte kunde göra sig förstådda bidrog detta 
till en känsla av obehag och otrygghet. Att vårdas i respiratorn och 
läkemedelspåverkan angavs som orsaker till att de inte kunde göra sig förstådda.         

jag fick upp massor med slem och jag kunde inte använda händerna så det var bara 
att försöka ropa åt dem, om man kunde ropa på hjälp, det gick inte när man var så 
drogad       
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Några av deltagarna kände sig inte rädda när de låg på sjukhuset, de hade inga 
minnen av oro, obehag eller smärta. Bland de som opererats uttrycktes en rädsla för 
att behöva opereras igen i framtiden då denna sjukdom blev så allvarlig. De var 
rädda att dö till följd av att komplikationer i samband med en ny operation.     

3.4. Erfara förändring 

Kategorin Erfara förändring består av fyra subkategorier: Känna fysisk svaghet, 
Komplikationer som påverkar ens tillvaro, Att vilja leva som tidigare och Tankar 
kring livet.  

Deltagarna upplevde konsekvenser av att ha vårdats på IVA och subkategorierna 
nedan är en sammanställning av dessa och de förändringar de orsakade samt hur 
konsekvenserna påverkade deltagarna och vad de kände kring detta.    

3.4.1. Känna fysisk svaghet   

Efter att ha vårdats på IVA försvann muskelstyrkan och deltagarna uttryckte att de 
kände sig som ett kolli. Att inte kunna stiga upp var utelämnande och de kunde inte 
göra någonting själv utan behövde hjälp med allt. Att plötsligt vara vårdkrävande var 
jobbigt och de kände sig hjälplösa. De uttryckte att det kändes som att de var körda i 
botten och att de kände sig ynkliga och svaga. Att känna fysisk svaghet var en 
förändring de erfor i samband med allvarlig sjukdom som krävt intensivvård.       

För att komma igång var de tvungna att träna på allmän daglig livsföring (ADL). 
Inledningsvis handlade det om att komma upp ur sängen och sitta i en stol. Att resa 
sig första gången var ett stort framsteg.      

de började försöka ha upp mig och det var då man upptäckte hur liten man var, när 
man skulle upp på fötter, det fanns ingen kraft att ställa sig upp   

De tränade på basala uppgifter som att ta sig i och ur sängen, klä på sig, tvätta sig och 
gå på toaletten. Inledningsvis var det jobbigt bara att lyfta fötterna och de var 
tvungna att träna på att gå.      

Det var kämpigt att komma tillbaka då det länge var påfrestande och smärtsamt 
framför allt att träna. Det som upplevdes som allra jobbigast var att det tog så lång 
tid att återhämta sig.  Återhämtningen var successiv och vissa upplevde att det gick 
snabbt i början och sedan stannade det av, andra att det inledningsvis inte hände 
någonting för att sedan börja gå bättre. Utebliven förbättring medförde att de 
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tvivlade på sig själva och på om det någonsin skulle vända och bli bättre. De var 
medvetna om att det inte var säkert att de skulle komma tillbaka och att inte veta hur 
det skulle bli eller hur långt de skulle komma skapade en osäkerhet kring framtiden.  

från början gick det fort, från liggande till sittande, att få bort alla slangar och 
kunna färdas i korridoren och göra saker, det var stora framsteg...men sen tog det 
stopp, jag tycker det går så sakta allting, så jävla sakta     

I och med att återhämtningen gick framåt fick de krafterna och orken tillbaka vilket 
för flera var en förutsättning för att orka träna. Någon av deltagarna uttryckte att det 
var först då hen blev människa igen när det gick att börja träna.                   

3.4.2. Komplikationer som påverkar ens tillvaro    

Att ha drabbats av komplikationer beskrevs som tråkigt och att inte veta om det 
skulle bli bättre eller om det gick att åtgärda orsakade känslor av osäkerhet. En av 
deltagarna riskerade att förlora ena benet till följd av komplikationer och uttryckte 
att det inte var kul att höra att hen eventuellt kommer att få en protes även om 
smärtan i benen kan leda till invaliditet.   

Komplikationer efter att ha vårdats på IVA orsakade förändringar i livet. Tidigare 
aktiva personer kunde inte längre utöva aktiviteter som tidigare. De beskrev hur de 
inte kunde orientera, idrotta, vara ute i skogen, plocka bär och svamp, spela golf, 
fiska eller vistas i fritidshuset. Hur stor omställningen blev varierade utifrån hur väl 
de återhämtade sig. Omställningen kunde upplevas som enorm, framför allt hos en 
av deltagarna som inte kunde återvända hem. Denne uttryckte att det nya livet inte 
kunde liknas vid det gamla.  

jag har på något sätt kastats från det ena livet till det andra och det har gjort det 
lite svårt för mig i min vanliga situation    

Fysiska komplikationer så som balansproblem, problem med motorik och känsel, 
försämrad kondition, slembildning, känselbortfall och myrkrypningar hade orsakat 
fysiska begränsningar. Även svårläkta sår, ärrbråck, stomier och avföringsproblem 
orsakade obehag och fysisk begränsning samt att utseendet förändrades. 
Komplikationer och återinsjuknande hade förlängt återhämtningstiden och väntan 
på återbesök för att åtgärda komplikationer bidrog till att de inte ville boka upp sig.      



19	
	

Det fysiska upplevdes som ett problem och i vissa fall hade komplikationer bidragit 
till att de inte vågade ta i eller inte kunde träna som de ville. Begränsningen i träning 
hade ibland orsakat ytterligare fysiska problem som begränsade återhämtningen.      

Andra komplikationer som nämndes var problem med minnet och sömnsvårigheter. 
Flera av deltagarna hade även påverkats emotionellt och upplevde att de fått lättare 
för att gråta och lättare blev arga.      

Sjukdomsbilden orsakade trötthet som satt i länge efteråt. De sov mycket, la sig 
tidigt, sov länge på morgonen och var tvungna att sova på dagen. Återhämtningen 
tog på krafterna. Dålig ork påverkade förmågan att göra saker och bidrog till 
nedstämdhet.    

Flera av deltagarna upplevde att de inte kunde eller orkade äta, antingen till följd av 
magproblem eller på grund av dålig aptit. Maten smakade inte gott och även 
favoritmaten växte i munnen.     

jag kunde inte äta trots att min fru gjorde iordning allting...jag mådde illa när jag 
satt i ett annat rum och hörde hur hon skramlade med kastrullerna    

Flera hade behov av näringsdropp eller sondmat till följd av dålig aptit. Den dåliga 
matlusten i kombination med sjukdomen orsakade ofrivillig viktnedgång. Då det tog 
tid innan aptiten kom tillbaka påverkades det sociala livet.      

3.4.3. Att vilja leva som tidigare  

I intervjuerna framkom att det var viktigt att leva ett normalt liv, så nära innan som 
möjligt även om sjukdomen lett till förändringar. Det var betydelsefullt att bli 
behandlad som vanligt för att de inte skulle känna sig som en patient hemma. Att 
kunna klara sig själv var viktigt för självkänslan och därför var det av betydelse att 
tillåtas prova själv. Deltagarna uttryckte att de inte ville behöva hjälp då de var vana 
att klara sig själv och alltid har gjort det. Det kändes inte bekvämt om någon skulle 
behöva sköta om dem. Det förekom en vilja att de inte skulle behöva åka hem från 
sjukhuset förrän de klarade att sköta sig själva. Det framkom att det fanns en rädsla 
att bli till besvär hemma och vissa deltagare skämdes över att de behövde hjälp och 
hade dåligt samvete för att anhöriga varit tvungna att ställa upp. Andra deltagare 
uttryckte att de inte kände sig belastande och att de inte hade haft skamkänslor över 
sitt behov av hjälp. Det kunde vara jobbigt att inte ha förmågan att göra sysslor i 
hemmet och några nämner att de ville kunna bidra mer till hushållet.     
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Deltagarna ville kunna mer än de klarade av.      

när man började kunna sitta upp i sängen och i rullstolen och det gick framåt då 
började jag tänka att det räckte inte att jag var tacksam för att jag lever...jag 
skämdes inom mig, jag skulle vara tacksam att jag lever, men det räcker inte...det 
räcker inte att vara vid liv, jag vill göra mera, jag ville upp och gå, jag ville ut i 
skogen, fiska, köra bil...livet ska ha innehåll också, det kommer inte förrän du 
kommer upp i sittande ställning, då börjar kraven komma och du vill göra mer     

En vilja att vara som andra existerade, även då de aldrig skulle bli helt återställda. De 
ville hänga med, klarade andra det så skulle de också klara det, även om det kanske 
tog lite längre tid. De vill vara som alla andra och inte stoppas i ett annat fack. Denna 
vilja kom till uttryck även om ingen hade behandlat dem annorlunda.   

Att bli påminda om saker de inte kan göra, som de ville göra och längtade efter att 
göra var jobbigt.       

de fattar inte att när jag hör hur det brusar från älven då vill jag dit med spöet, inte 
sitta och titta     

3.4.4. Tankar kring livet 

Deltagarna var väldigt dåliga då de låg på IVA men alla utom en uttryckte att de inte 
insåg att det var allvarligt förrän efteråt. Ingen nämnde att de haft tankar om liv och 
död under IVA tiden. Under vårdtiden var det ingen som trodde att de skulle dö även 
om de i efterhand uttrycker att de varit nära döden. Huruvida det i efterhand hade 
väckts existentiella tankar varierade från person till person. De hade tankar kring det 
liv de levt, både bra och dåliga saker de gjort. Att de upplevde tankar kring livet var 
en förändring de erfor till följd av att ha varit allvarligt sjuka.                

I intervjuerna framkom att deltagarna kände tacksamhet och glädje över att ha 
överlevt. Det var en ynnest att få leva och de gladdes åt varje dag. Att ha varit nära 
döden hade medfört att tidigare självklara saker nu var rena upplevelser.      

efter att det här hände har naturliga saker blivit skoj, sånt som var naturligt förut, 
som man var less på...nu är det ett lyft att åka ner och handla    

Tankar som att det inte var självklart att vara en del av livet samt att det skulle gå lika 
bra utan dem, kanske rentav bättre, framkom i intervjuerna.       

man har sina funderingar, allt som sker omkring mig, allt jag ser när vi är ute, det 
skulle se ut och vara precis så, men det är inte sagt att jag skulle fått se det för jag 
skulle inte ha varit med     
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4. Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva upplevelse från vård- och återhämtningstiden hos 
patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. Detta resulterade i fyra kategorier 
med 14 subkategorier. Kategorin Känna trygghet innefattade subkategorierna: Bli väl 
omhändertagen i vården, Få information, och Vikten av stöd. Kategorin Stärkas av 
egna resurser bestod av subkategorierna: Vikten av positiv inställning, Hoppas och 
drivas av framsteg samt Bra fysiska förutsättningar och intressen som drivkraft. 
Kategorin Förlust av kontroll bestod av subkategorierna: Sakna vetskap och 
förståelse, Fragmenterade minnen från vårdtiden, Overklighetsupplevelser, Känna 
rädsla, obehag och smärta. Sista Kategorin Erfara förändring bestod av 
subkategorierna: Känna svaghet, Komplikationer som påverkar ens tillvaro, Vilja 
leva som tidigare och Tankar kring livet.   	

Vi valde att diskutera resultatet utifrån Aron Antonovskys teori (Antonovsky, 2005) 
Känsla av sammanhang [KASAM] då vårt resultat överensstämmer med de 
komponenter han lyfter som viktiga för att uppnå KASAM. Antonovskys teori går ut 
på att vår motståndskraft till de påfrestningar vi utsätts för påverkas av i vilken 
utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar, de tre 
komponenterna i KASAM. Begriplighet syftar till att det som händer i världen både 
inuti och utanför individen är begripligt, strukturerat och går att förutse. 
Hanterbarhet handlar om i vilken grad vi har resurser till förfogande för att möta 
omgivningens krav. Meningsfullhet innebär att de utmaningar vi ställs inför är värda 
att engagera sig i. Komponenterna i KASAM är sammanflätade och samtidigt som en 
person kan placera sig högt i en komponent och lågt i en annan är alla 
komponenterna viktiga för en hög känsla av sammanhang. I olika livssituationer kan 
nivån av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ändras hos varje enskild 
individ. KASAM är en viktig faktor i att förstå ohälsa- hälsa och kunna sträva mot 
den friska delen och därmed uppleva hälsa (Antonovsky, 2005, s. 42–50).      

Diskussionen kommer att föras utifrån dessa tre komponenter för att slutligen knyta 
samman i begreppet personcentrering.     

I vår studie framkom att förståelse och vetskap var viktigt för känslan av kontroll och 
i att känna trygghet, vilket enligt Antonovskys komponent begriplighet (2005, s. 42–
50) handlar om att de upplever inre och yttre stimuli som begriplig och förståelig. 
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Resultatet visade att det är vanligt med minnesluckor från tiden på IVA något som 
hos deltagarna bidrog till en förlust av kontroll. Detta medförde att de inte visste vad 
som hänt och därför hade svårt att relatera till och hantera den upplevelse de varit 
med om. Att inte vara orienterad i tid och rum skapade en känsla av osäkerhet som 
bidrog till förlust av kontroll. Detta resulterade i att förståelsen för 
sjukdomsförloppet och att det varit allvarligt sjuka uteblev. Vi tolkade detta som att 
förståelse var avgörande för att kunna uppnå en känsla av sammanhang och därmed 
uppnå hälsa och i förlängningen livskvalité. För att väga upp för de minnesluckor 
deltagarna hade ser vi utifrån resultatet att det är viktigt med information kring det 
som hänt. Att få information framkom som avgörande för att känna trygghet och 
resultatet belyste att informationen borde vara individanpassad och ges med hänsyn 
till att den kunde vara både intressant och jobbigt att ta del av. Flera studier 
(Engström, Grip & Hamrén, 2009; Karlsson & Forsberg, 2008; Gjengedal, Storli, 
Holme & Eskerud, 2010) påvisade att det var viktigt med minnen från tiden i 
respirator och även att i efterhand få information om tiden på IVA, exempelvis i form 
av att läsa dagbok. Karlsson och Forsberg (2008) beskrev att minnen från 
intensivvårdstiden är viktiga för att inte förtränga det som hänt och därmed tappa 
kontrollen över sitt eget liv. För att inte tappa kontrollen var det även viktigt att som 
patient vara delaktig i vården trots intensivvård och respiratorbehandling. I denna 
studie och i studier av Samuelsson (2011) samt Torheim och Kvangarsnes (2014) 
framkom att trygghet skapades när patienterna självkänsla stärktes till följd av att de 
gavs möjlighet att vara delaktiga i vården.  

Det framkom att väldigt många deltagare hade overklighetsupplevelser i form av 
drömmar och hallucinationer på IVA vilka till stor del handlade om döden, olyckor, 
vården och dess behandling. I drömmarnas innehåll sågs ett samband med vad som 
pågick runtomkring dem. Drömmarna handlade bland annat om att de åkte 
helikopter och att de rörde sig vilket kan härröra till helikopteranknytning vid IVA 
och intensivvårdssängar vilka är i rörelse. I vårt resultat framgår det också att 
drömmarna upplevdes som verkliga och svåra att släppa. Vi tolkade detta som att 
intensivvårdssjuksköterskan i enlighet med Hofhuis et. al, (2008) måste ta 
patienterna på allvar och försöka sätta sig in i deras upplevelse och skapa förståelse. 
Förståelse skapas genom att ge information så att tillvaron i enlighet med 
Antonovsky (2005, s. 42–50) blir begriplig. I en annan studie av Samuelson, (2011) 
utifrån 250 intervjuer beskriver de hur patienter upplever drömmar och 
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hallucinationer som hemska och kopplade till deras egen kropp och känslan av att 
inte känna igen sina egna närstående.   	

Resultatet indikerar att förståelse är viktigt för hur upplevelsen av att vårdas på IVA 
och efterföljande återhämtning hanteras vilket även Antonovsky (2005, s. 42–50) 
teori beskriver i och med att vår känsla av sammanhang påverkas av huruvida vi 
upplever omgivningen som begriplig. Hofhuis et. al, (2008) belyste vikten av att 
informera och förklara för allvarligt sjuka då detta gjorde att de kände sig mindre 
stressade och mer avslappnade. Det var viktigt att få information om sin sjukdom 
och att få ta del av hela sanningen, ärlighet från vårdpersonalens sida var en viktig 
faktor. Att under tiden i respirator få information när förändringar i vård och 
behandling skulle ske gjorde att de kände sig lugnare vilket motverkade rädsla och 
osäkerhet. Det var en lättnad för patienterna då vårdpersonalen förklarade så att de 
inte oroade sig för vad som skulle kunna hända i vården. Vi tolkade resultatet som att 
minnen och information var viktiga delar i att kunna greppa det som hänt och att 
detta var avgörande för att kunna bearbeta upplevelsen och därmed främja hälsa och 
livskvalité. Vården bör därför stötta patienterna i att bearbeta sin upplevelse och i 
resultatet framkom en besvikelse över att inte ha fått prata med någon. I studien av 
Karlsson och Forsberg (2008) framkom att det fanns ett behov av att få prata med en 
kurator efter vårdtiden för att inte förtränga det som hänt. Antonovsky (2005, s. 42–
50) ansåg att människor vilka har varit med om något oförutsägbart, såsom att ha 
varit nära döden, kan uppleva omvärlden som kaotisk och oordnad. När de återfår 
förmågan att bedöma verkligheten återfår de även begripligheten och kan inse sina 
behov och förstå och förklara de påfrestningar de ställs inför.   	

Antonovsky (2005, s. 42–50) lyfter fram meningsfullhet som den allra viktigaste 
inslaget i KASAM. Meningsfullhet gör att de krav vi möter i livet är utmaningar, 
värda investering och engagemang och syftar till att se en mening med livet. I vår 
studie såg vi att IVA vistelsen och återhämtningstiden var påfrestande för deltagarna 
ändock klarade de av dem bra. Enligt Antonovsky (2005, s. 42–50) skulle detta 
härledas inte enbart till att de har resurser att hantera situationen utan ännu 
viktigare till att meningsfullhet ger dem motivation.   	

Precis som i Maddox, Dunn & Pretty's (2001) studie framkom i vårt resultat en vilja 
att leva ett liv så nära innan sjukdomen som möjligt. Detta inkluderade att kunna 
mer än de klarar av, vara som alla andra och inte vilja behöva hjälp. Denna vilja 
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tillsammans med intressen var en viktig del i återhämtningen helt i enlighet med 
Antonovskys (2005, s. 42–50) teori om meningsfullhet som en del av KASAM. 
Samtidigt såg vi även att det upplevdes som negativt att bli påmind om det de inte 
kunde göra och att det fanns en rädsla att bli till besvär. I vår studie framkom att 
kraven på innehåll i livet kom först när de kommit upp till sittande position, innan 
dess fokuserade de enbart på att de överlevt. Detta tolkade vi som att kraven ökade 
då de grundläggande behoven var tillfredsställda något som var i enlighet med 
Jackson et.al (2014) som har gjort en studie där de ser på intensivvården utifrån 
Maslows behovstrappa.    	

Under tiden på IVA var det ingen av deltagarna som hade tankar på liv och död men 
existentiella tankar kunde framträda efter tiden på IVA vilket relaterades till att de 
inte var medvetna om allvaret förrän efteråt. Utifrån Antonovskys (2005, s. 42–50) 
tankar runt meningsfullhet tolkade vi det som att detta även kunde bero på en inre 
drivkraft som fokuserar på att överleva. Meningsfullhet handlar om att livet har en 
känslomässig innebörd och är värt att investera energi i. Frånvaron av existentiella 
tankar i vårt resultat är en kontrast jämfört med Samuelson (2011) som i sin studie 
pratade om existentiell ångest då den akuta situationen att bli allvarligt sjuk 
upplevdes som skrämmande, ett hot mot ens existens och framkallade en rädsla att 
dö redan på IVA.   	

Antonovsky (2005, s. 42–50) lyfter fram hanterbarhet som en del i KASAM. 
Hanterbarhet innebär att uppleva att vi har de resurser som behövs för att möta de 
krav vi ställs inför. I vårt resultat framkom att deltagarna stärktes av egna resurser 
och att detta påverkade hur de klarade sig igenom upplevelsen. Att vara positiv, 
hoppas och ha intressen som drivkraft är alla faktorer som stärker deltagarnas 
hanterbarhet. I vår studie upplevde deltagarna svaghet i direkt anslutning till 
intensivvården då de plötsligt fann sig oförmögna att göra något utan hjälp vilket gav 
en känsla av att vara utlämnad och hjälplös.  Återhämtningen var succesiv och tog 
lång tid och under återhämtningstiden upplevde de komplikationer som förändrade 
deras tillvaro. Trots detta stärktes de av sina egna resurser och hanterade situationen 
bra något som enligt Antonovskys (2005, s. 42–50) bygger på att motgångar ses som 
en utmaning och inte som ett hinder. Antonovsky hävdar att framgångsrik hantering 
av stressorer har positiva hälsoeffekter, något vi också såg i vårt resultat där 
deltagarna stärktes av framgångar. I en studie av Maddox, Dunn och Pretty (2001) 
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beskrev deltagarna hur de ville kunna gå vidare och normalisera sitt liv, återgå till 
sina vanliga rutiner och att lämna IVA vistelsen bakom sig. De faktorer som 
inverkade på möjligheten att göra detta var bland annat deltagarnas individuella 
attityder vilket kan jämföras med de egna resurser som framkom i vår studie. 
Maddox, Dunn och Pretty (2001) påvisar även att IVA upplevelsen och tidigare 
upplevelser påverkade möjligheten att gå vidare. Det senare är något som även 
Antonovsky (2005, s. 42–50) hävdar i och med att KASAM formas av de erfarenheter 
vi gör.   	

En annan faktor som framkom i Maddox, Dunn och Prettys (2001) studie som viktig 
för att kunna återgå till ens vanliga liv var stöd från närstående och vänner. 
Antonovsky (2005, s. 42–50) hävdar att resurser kan finnas även hos behöriga 
andra. I vårt resultat framkom att sådana personer fanns i deltagarnas omgivning, 
framför allt då deras partner, som stöttade både på ett känslomässigt plan och rent 
praktiskt. Enligt Samuelson (2011) kunde närvaro av släktingar skapade känsla av 
emotionell trygghet. Vårt resultat tydde även på att vården kunde fylla rollen av 
behörig andra detta utifrån att vårdpersonal fanns till hands som en resurs i att 
hantera situationen.  	

Karlsson och Forsberg (2008) belyser vikten av att vårdpersonalen sätter sig in i 
patienternas situation för att kunna bedriva god omvårdnad. Utifrån vårt resultat vill 
vi lyfta fram begreppet personcentrering som viktigt för detta. Då patienten befinner 
sig i en utsatt situation och intensivvården reducerar patienternas möjlighet till 
delaktighet och medbestämmande blir vårdpersonalens agerande och förmåga att se 
personen bakom patienten mitt i denna hektiska miljö avgörande för patientens 
upplevelse. Tundlind, Granström och Engström (2014) drar i sin studie slutsatsen att 
den avancerade vården på en intensivvårdsavdelning inte skulle fungera utan 
högteknologisk utrustning samtidigt som omvårdnad inte kan utföras utan kunnig 
interpersonellt samarbete och upprätthållande av basal omvårdnad. Teknologin ses 
som ett verktyg och samtidigt som ett hinder för personcentrerad vård.  	

Personcentrering innebär enligt Ekman et al. (2011) att individanpassa vården 
genom att involvera patienten som en aktiv partner i hens vård och behandling och 
på så sätt skapa en bättre samstämmighet mellan vårdgivare och patient vilket ger ett 
bättre hälsoutfall och ökar patientens tillfredsställelse med vården. Personcentrerad 
vård sätter personen i centrum för vården och lyfter fram personen bakom patienten 
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och fokuserar på vem personen är utifrån dennes kontext, historia och närstående 
samt individuella styrkor och svagheter.    	

Vi tolkade resultatet att det som patient var viktigt att bli sedd. Vårdpersonalen 
visade genom sin attityd och bemötande att de fanns tillgängliga som resurs och 
skapade därmed trygghet hos deltagarna. Personalen beskrevs i vår studie som 
vänliga, fantastiska och omtänksamma och det framkom att en positiv och 
humoristisk stämning från personalens sida var viktig i återhämtningen. Hofhuis et 
al. (2008) poängterade att ett personligt förhållningssätt från sjuksköterskans sida 
skapade trygghet samt att humor var viktigt för att uppmuntra patienterna. Även 
Samuelson (2011) beskrev vikten av en positiv atmosfär och att personalen hade en 
trevlig personlighet, attityd och förfarande. I denna studie beskrevs personalen med 
samma ord som i vår. De nämner även att negativ attityd eller nedsättande 
kommentarer från sjuksköterskornas sida framkallade obehag och rädsla.  	

 Att vårdpersonalen fanns till hands, stöttade och hjälpte dem bekräftade att de fanns 
där för dem medans brist på personal bidrog till det motsatta. Hofhuis et al. (2008) 
kom i sin artikel fram till att den viktigaste aspekten i omvårdnaden var stöd, ett 
exempel som gavs var att om patienter fick vänta efter att ha påkallat hjälp orsakade 
känslor av hjälplöshet, sårbarhet, maktlöshet och beroende. Samuelson (2011) kom 
precis som i vårt resultat fram till att patienterna blev lugna av att veta att IVA 
personalen alltid var närvarande och hade allt under kontroll. I denna studie nämnde 
de även att det faktum att personalen ständigt var fysiskt närvarande kunde skapa en 
känsla av att inte bli uppmärksammad. Karlsson och Forsberg (2008) drog det hela 
ett steg längre och påtalade att trygghet skapades genom att personalen arbetade 
patientnära. Trygghet kunde skapas genom att någon höll handen, vilket även 
Hofhuis et al. (2008) kom fram till och Samuelson (2011) menade på att trygghet 
skapades genom att höra lugnande röster. Att ge stöd innebär enligt Samuelson 
(2011) att trösta och uppfylla patienternas behov vilket medförde att de kände sig 
unika och mänskliga något som var viktigt för att kunna gå vidare. Enligt Hofhuis et. 
al, (2008) var det inte enbart den tekniska delen och den expertis som 
sjuksköterskan besatt som var viktig för patienterna utan även medmänsklighet, 
uppmuntran, lindra rädsla och skapa trygghet var en stor del i omvårdnaden.  	

Vår studie visade att miljön på IVA upplevdes som skrämmande och obehaglig. 
Vårdprocedurer som respirator, v-sond, drän och läkemedelstillförsel resulterade i 
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obehag och många patienter upplevde svår smärta. I Samuelson (2011) framkom att 
obehagliga procedurer, intensivvårdsinsatser och dagliga rutiner utfördes av 
personalen, samtidigt som de precis som i vår studie även kom fram till att 
vårdmoment där patienten får omsorg och ömhet som att tvätta och raka sig var 
positiva för upplevelsen. I studien av Samuelson (2011) låg orsaken till obehaget 
delvis i att personalen utförde moment utan att de uppmärksammade dem, inte tog 
hänsyn till deras önskemål eller hanterade dem på ett onödigt grovt och skyndsamt 
sätt.  	

Vårt resultat är viktigt även ur ett samhälleligt och ekonomiskt perspektiv då det kan 
bidra till att effektivisera vården genom teamarbete och personcentrerad vård. 
Genom att främja patienternas känsla av sammanhang kan intensivvårds-
sjuksköterskan minska lidande och främja hälsa vilket i förlängningen kan leda till 
ökad livskvalité. En effektivare vård bygger på dessa koncept. GRCC – centrum för 
personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (2016) lyfter att vården idag lätt 
missar helhetsbilden av patienten och dennes perspektiv, erfarenheter, kunskap och 
medverkan saknas. Genom att arbeta personcentrerat kan lidande förebyggas och 
minskas och vården effektiviseras. Därmed kan samhällets resurser användas mer 
effektivt; vårdtiden blir mindre, patienten känner sig tryggare och medicinska 
komplikationer minskar.  	

När det gäller forskning om personcentrerad vård specifikt på intensivvårds-
avdelningar har Ross, Tod och Clarke (2014) studerat hur intensivvårds-
sjuksköterskor ser på personcentrering och kommit fram till att intensivvårds-
sjuksköterskor i sitt arbete har en klar uppfattning av personcentrerad vård. De 
erkände vikten av relationer, personliga egenskaper och att respektera principerna 
för personcentrerad vård då de strävar efter att tillhandahålla en säker högkvalitativ 
personcentrerad vård. Jakimowicz och Perry (2015) kom fram till att 
personcentrerad omvårdnad innebär att intensivvårdssjuksköterskor i utövandet av 
medicinsk expertis agerar medmänskligt och professionellt. Fördelar med att arbeta 
personcentrerat är att patienterna får en positiv upplevelse av vården och att deras 
tillfredsställelse med vården ökar.   	

Personcentrerad vård och teamarbete med dagliga mål för vården är viktigt för att 
minska vårdtiden samt risken för återinläggningar på IVA (Pronovost, 2003). 
Campbell, Cook, Adey och Cuthbertson (2008) samt Lee et. al. (2009) belyser att det 
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utifrån kostnader för intensivvården är viktigt ur samhällsekonomiskt perspektiv att 
minimera återinläggningar på IVA. Ibland kan patienter skrivas ut för tidigt vilket 
kan medföra återinläggning och därmed förlängd vårdtid samt ökad risk för 
mortalitet.    	

4.1. Klinisk implikation   

Utifrån det resultat vi fått fram föreslår vi några åtgärder som kan hjälpa 
intensivvårdssjuksköterskan i sitt arbete med att tillgodose intensivvårds-
patienternas behov och stötta dem i deras upplevelse. Dessa åtgärder bygger på att 
stärka patienternas minnen och förståelse kring det de gått igenom och samtidigt 
förberedda dem för den återhämtningstid som kommer. Detta för att; skapa 
trygghet; förebygga, hantera och dämpa känslan av förlust av kontroll; hjälpa 
patienterna att hantera de förändringar de upplever i samband med allvarlig 
sjukdom oavsett vad dessa är; samt stärka patienternas egna resurser så att de kan 
hantera sin upplevelse. Kärnan i det hela är att gynna patienternas begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet och därmed deras känsla av sammanhang med 
målsättningen att de ska uppnå hälsa och god livskvalité.    

Den första åtgärden kan vara att en dagbok följer med patienten under hela 
vårdförloppet för att få en helhet på intensivvården oavsett om patienten måste 
överflyttas mellan olika sjukhus. I dagsläget finns dagböcker för patienter på IVA 
men i många fall överflyttas de mellan olika sjukhus vilket medför att en ny dagbok 
startas på respektive IVA. Det andra kan vara att epikriser bör skrivas riktade till 
patienterna med fokus på att informera och öka förståelsen kring deras vistelse i 
vården. Det tredje kan vara att det på varje IVA borde finnas en samordnande 
intensivvårdssjuksköterska som arbetar med patienter vilka ska överflyttas från IVA 
till vårdavdelning. Den samordnande intensivvårdssjuksköterskan kan följa upp 
patienten på vårdavdelningen och fungera som ett stöd för patienten, 
vårdavdelningen och närstående. Även när patienten lämnar vårdavdelningen och 
återgår till ordinarie boende kan den samordnande intensivvårdssjuksköterskan följa 
upp patienten och vid behov boka in återbesök på IVA. Deacon, (2012) beskriver att 
några deltagare önskade att det fanns en namngiven anställd att kontakta då de 
kände att de behövde tala med någon om sin tid på IVA och om sin återhämtning.    
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4.2. Metoddiskussion 

Då det gäller principen att göra gott och inte skada ser vi att vårt resultat gynnar 
deltagarna samt övriga patienter då det bidrar till att ge intensivvårdssjuksköterskan 
verktyg i sitt arbete med att kunna tillgodose patienternas behov och stötta dem i 
deras upplevelse. Risken att resultat skulle skada deltagarna samt övriga patienter är 
minimal då det inte framkommit något som kan vändas mot dem samt att 
deltagandet var frivilligt och att de fått information om att de när som helst under 
studiens gång kan dra sig ur utan att ange orsak till detta.   

Tillförlitlighet handlar om att vi valt lämpliga metoder för urval, datainsamling och 
dataanalys samt om att utförandet har varit strukturerat och systematiskt i enlighet 
med Graneheim och Lundman (2004). Försök att garantera detta har gjorts genom 
att data hämtats från redan utförda intervjuer och analyserats genom en kvalitativ 
innehållsanalys, metoder som lämpar sig utifrån syftet med studien som var att 
belysa intensivvårdspatienters upplevelser av vård- och återhämtningstiden. Även 
urvalet har gjorts med syftet i åtanke. Inklusions- och exklusionskriterierna bidrog 
till att ge en bra beskrivning av fenomenet som studerats. När det gäller 
genomförandet av analysen har tillförlitlighet säkerställts genom noggrannhet i den 
process vi genomfört enligt Graneheim och Lundman (2004). Meningsenheter har 
plockats ut noggrant för att säkerställa att informationens innebörd inte gått förlorad 
vid kondensering och abstraktion. Vi har säkerställt att ingen relevant data har 
uteslutit och att resultatet överensstämmer med den insamlad data och vi har hela 
tiden gått tillbaka till tidigare steg och jämfört, med utgångspunkt i originaltexten 
(Graneheim & Lundman, 2004). Vi anser att studien har en hög tillförlitlighet och 
genom att illustrera meningsenheter och hur de kondenserats och abstraherats i 
Bilaga 2: Exempel på analysprocessen, möjliggörs en bedömning av detta i resultatet 
även för läsaren enligt vad Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör deltagarna ha varierande kön och ålder 
då detta bidrar till en rikare beskrivning av fenomenet som studeras eftersom 
deltagare med olika erfarenheter ökar möjligheten att få med flera aspekter. Studien 
inkluderade nio män och två kvinnor vilket inte är en jämn könsfördelning men detta 
ser vi vara beroende på att utfallet av deltagare i studien är kopplat till 
exklusionskriterierna. I en studie av Banck et. al. (2014) påvisades att män vårdas i 
högre grad på IVA relaterat till kvinnor samt att män har en längre vårdtid i 
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jämförelse med kvinnor. Vi ser det därför som naturligt att flera av deltagarna är 
män än kvinnor. Deltagarna var mellan 65–75 år, i en studie av Aareskjold (2006) 
skattade patienter under 65 år vårdkvalitén lägre än patienter över 65 år. Det är 
därför troligt att en studie med yngre deltagare skulle utfallet blivit ett annat. 
Vårdkvalitén hänger direkt ihop med upplevelsen av vården. Även andra faktorer 
bidrog till att deltagarna hade olika erfarenheter så som varierande utbildningsnivå 
samt geografisk spridning. Deltagarnas utbildningsnivå varierar från genomförd 
grundskola till genomförd universitetsutbildning, spridningen ökar trovärdigheten i 
resultatet. Aareskjold (2006) såg att utbildningsnivå påverkade hur patienterna 
skattade vårdkvalitén. De med högre utbildningsnivå skattade vårdkvalitén lägre och 
omvänt. Intervjuerna har genomförts på två olika sjukhus vilket är positivt för 
studien då upplevelser från olika sjukhus i olika delar av Sverige bidrar till resultatets 
mångfaldhet. I urvalet har ingen hänsyn tagits till vilken konsekvens IVA vistelsen 
fått hos deltagarna i form av komplikationer och möjlighet att återgå till sitt tidigare 
liv vilket medför att detta skiljer mellan deltagarna något som även det stärker 
resultatet.   

Enligt dem (Graneheim och Lundman (2004) garanterar en detaljerad presentation 
av resultatet med lämpliga citat tillsammans med en tydlig beskrivning av urval, 
datainsamling och analysprocess även studiens överförbarhet och pålitlighet. 
Överförbarhet handlar om att resultatet ska kunna överföras till ett annat 
sammanhang och pålitlighet om att data ska vara konsistent vilket enligt Polit och 
Beck (2012, s.180, 585) innebär detta att resultatet ska vara stabilt även om samma 
studie upprepas med liknande deltagare i ett liknande sammanhang. Något som 
skulle kunna påverka dessa två begrepp är att enbart elva intervjuer genomfördes, 
här ser vi dock variationen i urvalet som en styrka samt att andra studier har styrkt 
vårt resultat. Av de 20 patienter som tillfrågades att delta i studien var det 11 stycken 
som valde att delta och vi är medvetna om att bortfallet kan ha påverkat resultatet. 
Men vi anser att resultatet definitivt speglar patienters upplevelse utifrån syftet men 
då inte sagt att ett större urval eller ett mindre bortfall inte hade lyft fram fler 
aspekter av det hela. Vi upplevde dock att den data vi hade var tillräcklig i enlighet 
med Graneheim och Lundman (2004). Huruvida resultatet är överförbart till andra 
kulturer är oklart då samtliga deltagare hade likande kulturell bakgrund. Efter att ha 
vägt in de styrkor och svagheter som nämnts ovan anser vi anser att vårt resultat är 
både pålitligt och överförbart till liknande sammanhang.  
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Den sista aspekten av trovärdighet är bekräftbarhet vilket i enlighet Polit och Beck 
(2012, s. 175, 585) handlar om att försäkra att resultatet speglar den insamlade data 
genom att minimera bias. Bias minimeras genom att hantera förförståelse. Enligt 
Graneheim och Lundman (2004) tolkar vi en text subjektivt och för att förhindra 
bias har vi i enlighet med Polit och Beck (2012, s. 176) reflekterat över känslor, 
värderingar, attityder och fördomar som skulle kunna påverka tolkningen i 
analysprocessen och därmed färga resultatet. Detta tycker vi att vi lyckats bra med. 
Däremot har vi använt material från intervjuer som någon annan genomfört. Vi 
anser att det kan ha varit till fördel att använda någon annans material då vi inte 
hade några förutfattande meningar utifrån att ha träffat deltagarna och därmed 
kunde fokusera på vad de faktiskt berättade i intervjuerna.   

Gällande bias hos den som utfört intervjuerna kan vi enbart utgå från den 
intervjuguide som följts och hur intervjuerna genomförts. Intervjuguiden bygger på 
öppna frågor vilket garanterar att deltagarna får berätta med egna ord samtidigt som 
det möjliggör att fokusera på ett visst ämne. Det är viktigt att inte ställa ledande 
frågor samt vänta in deltagarnas svar genom att tillåta tystnad och låta dem berätta i 
sin egen takt (Polit & Beck 2012, s. 542–543). Det märks att den som utfört 
intervjuerna haft vissa specifika områden i åtanke när hen genomfört intervjuerna 
och det förekom att hen pratar i munnen på deltagarna, fyller i deras svar och ställer 
ledande frågor. Överlag är dock de insamlade intervjuerna bra och risken för bias i 
själva genomförandet ser vi som liten. Resultatet bedöms därmed spegla deltagarnas 
upplevelse.   

5. Slutsats  

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen från vård- och återhämtningstiden 
hos patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning. Resultatet visade att 
deltagarna upplevde en känsla av trygghet men också en förlust av kontroll, de erfor 
förändringar som en konsekvens av vårdtiden och deras egna resurser upplevdes 
som en styrka. Med utgångspunkt i detta framträder att god omvårdnad borde 
inkludera att se patienters behov av att bli sedda, att de borde behandlas med 
omsorg samt att det är viktigt för patienten att minnas och förstå vad som skett. 
Förståelse bygger på information om den egna sjukdomsbilden, komplikationer och 
återhämtning. Förståelse kring hur sjukdom och intensivvård påverkar dem är viktig 
för att de ska kunna hantera sin upplevelse. De behov hos deltagarna som resultatet 
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påvisade belyser vikten av att i omvårdnaden borde utgå från patienterna själva och 
att de integreras i vården. Som vårdpersonal bör vi sträva efter att stärka patientens 
känsla av sammanhang vilket förutsätter att de är väl insatta i sin sjukdom, vård och 
behandling samt de konsekvenser som detta kan få. 

Resultatet styrker vår tanke om vikten av att se patientens hela vårdtid, inklusive 
intensivvården, och återhämtningen som en helhet. Denna insikt är relevant för att 
vårdpersonalen ska kunna stötta patienten i deras upplevelse och förbereda dem på 
tiden efter IVA. Hur patienter skattar vårdkvalitén hänger direkt ihop med deras 
upplevelse av vården. Att arbeta personcentrerat är viktigt för att patienterna ska få 
en god upplevelse av vården. Att patienter upplever god omvårdnad är viktig för att 
främja deras känsla av sammanhang som i sin tur är avgörande för att de ska kunna 
uppnå hälsa. Genom att ge god omvårdnad och stötta patienter i deras upplevelser, 
kan intensivvårdssjuksköterskan bidra till bättre livskvalité både under och efter 
IVA-tiden. För att kunna hjälpa patienter med ovanstående bör intensivvårds-
sjuksköterskan ha förståelse för helheten kring patienternas upplevelse och inte 
enbart tiden på IVA och det är här vår studie kan bidra med att skapa förståelse kring 
vad intensivvården har inneburit för patientens under dennes fortsatta vård- och 
återhämtningstid.   

Vidare forskning krävs kring hur intensivvårdstiden påverkar återhämtningstiden. 
Även vidare forskning kring hur olika personcentrerade interventioner påverkar 
patienters känsla av sammanhang och därmed deras hälsa och livskvalité är av vikt.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Inledande fråga: Jag är väldigt intresserad av att höra dig berätta om den här ”resan” 
som du har gjort från att ha blivit allvarligt sjuk och vårdats i respirator på IVA fram 
till idag. 

Insjuknandet 

Allvaret, känslor existentiella frågor tankar 

  

Behandlingen vården på IVA                         

Minnena, känslor, rädslor, overklighets känslor inga minnen, desorientering 

  

Hemgången/utskrivning  

Stöd/socialt, strategier/möjligheter, förutsättningar/problem 

  

Återhämtningen 

Egna resurser, socialt stöd, styrkor/problem hinder  

Fysiskt/psykiskt/socialt, existentiellt, emotionellt 

  

Framtiden 

Synen på framtiden, planering, hopp 
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Bilaga 2: Exemplen på analysprocessen  
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

det bestående minnet är en 
fantastisk personal, en fantastisk 

vård 

fantastisk 
personal och vård 

Bli väl 
omhändertagen 

i vården 

Känna 
trygghet 

personalen på vårdavdelningen 
var också helt underbar, de kom 

in och prova och testa 

personal som 
pröva igen var 

underbar 
IVA tiden var 100% service jag 

var dålig då men 100% även när 
jag vaknade 

100% service när 
dålig och när 

vaknade 
jag skulle säga till när jag kände 
för det så skulle han tala om vad 

som hade hänt 

säga till när vill 
veta 

Få information 

jag kommer inte ihåg men dom 
har skrivit dagbok 

kommer inte ihåg 
men har 

dagboken 
Vi fick se hur allting funka, det 
var väldigt intressant att få se 
hur jag hade blivit behandlad 

med allt, ett helt maskineri som 
de visade på datorn för mig och 

min fru 

intressant att se 
hur man blivit 
behandlad och 

hur allt fungerade 

stämningen gjorde att det var 
roligt när kom och vi hade gå 

träning 

stämningen 
gjorde det roligt 

att träna 

Vikten av stöd 

han kom sedan varje dag och 
frågade om jag hade varit ute 
och gått och det hade jag inte 
gjort, då sa han att imorgon 

måste du gå och sen började jag 
gå 

hade inte gått, 
han sa i morgon 
ska du gå och då 

gick jag 

jag inser hur mycket det betyder 
hur man har det hemma, med 

dem som ställer upp 
runtomkring en 

de ställer upp 
hemma 

runtomkring 
betyder mycket 

 

  

 

 




