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Sammanfattning 

Bakgrund: Studier visar att 65 % av patienter som har vårdats på en intensivvårdsavdelning (IVA) har 

nedsatt fysisk styrka och 50 % har nedsatt psykisk funktion. Skrivandet av patientdagbok och 

uppföljning av patienter kan minska möjliga komplikationer efter vårdtiden. För att kunna bidra till 

bättre välbefinnande och minskat antal komplikationer hos patienter som är vårdade på IVA i Södertälje 

sjukhus AB infördes skrivande av patientdagbok och erbjudande av uppföljning via post-IVA 

mottagning. 

Syfte: Belysa patienternas upplevelser av post-IVA mottagning samt patientdagbok och identifiera 

underlättande och hindrande faktorer vad gäller uppföljningssamtal och patientdagbok bland 

patienterna och personalen. 

Metod: Fokusgruppsintervjuer, patientintervjuer. Kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Fokusgruppsintervjuerna med personalen visade att de saknade kunskap för 

dagboksskrivandet. Återkopplingen från patienterna var viktigt för personalens arbete. 

Patientintervjuerna visade att uppföljning och dagbok var uppskattad och att nästan alla hade behov av 

vidare vård som fysioterapi eller kurator och att även närstående önskade stöd efter IVA-tiden. 

Slutsats: Post-IVA mottagning är en viktig funktion vad gäller att låta patienterna berätta om sina 

upplevelser samt fånga upp de patienter som behöver stöd efter IVA-vården. Mottagningsarbetet kan 

även bidra för ökad kvalitet och kunskapsutbyte mellan patienter och personal där patientdagbok är ett 

värdefullt verktyg. 

 
Nyckelord: Intensivvård, post-IVA mottagning, patientdagbok, förbättringskunskap 
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Summary 

Background: Studies show that patients who have been cared for at an intensive care unit (ICU) have 

impaired physical strength and mental function. Writing diaries and following up on patients can reduce  

complications after the care period. In order to contribute towards better wellbeing and a reduction in 

the number of complications in patients cared for at the ICU at Södertälje Sjukhus AB, writing patient 

diaries and offering follow-up via post-intensive care clinics were introduced. 

Aim: To illustrate patients’ experiences of post-intensive care clinics and diaries, and to identify 

facilitating and hindering factors in relation to follow-up discussions and diaries among patients and 

staff. 

Method: Focusgroup interviews, patient interviews. Qualitative content analysis. 

Results: The focusgroup interviews with staff showed that they lacked knowledge in writing diaries. 

The patient interviews showed that follow-up and diaries were appreciated, that almost all of them had 

a need for further care. 

Conclusion: Post-intensive care clinics perform an important function in terms of allowing patients to 

describe their experiences and identifying those patients who need support following intensive care. 

These clinics can also contribute towards improved quality and sharing knowledge between patients and 

staff. 

  
Keywords: Intensive care, post-intensive care clinic, patient diaries, improvement knowledge 
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Inledning 

 

Enligt Svenska hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982) ska vården medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vårdgivaren har en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 
vilket bland annat innebär att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls (Patientsäkerhetslagen, 
2010). 

 

Intensivvård 
 
Intensivvård tillämpades första gången under Krimkriget 1853 när Florence Nightingale etablerade en 
särskild avdelning för de svårast sjuka och skadade, så att de kunde övervakas mer eller mindre 
kontinuerligt. Men det var först under polioepidemierna på 1950-talet som intensivvårdsavdelningar 
(IVA) inrättades både i Europa och i Nordamerika. Skandinavien intog en framträdande plats i detta 
sammanhang när anestesiologen Ibsen föreslog trakeotomi med handventilation till patienterna som 
”drunknade i sitt slem” (Larsson & Rubertsson, 2005). 
 
Svenskt intensivvårdsregister (SIR) beskriver intensivvården som följer: “På IVA där det är högre 
personaltäthet och en högteknologisk miljö vårdas patienter som behöver ha mer noggrann övervakning 
än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning. Det är en av de mest resurskrävande formerna av 
sjukvården. På IVA arbetar specialistutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 
Intensivvårdsavdelningarna är skapade och utrustade för att ge patienter med svikt i kroppens viktigaste 
funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande maximal möjlighet till överlevnad”. 

På IVA vårdas patienter som är kritiskt sjuka. Gulbrandsen och Stubberud (2009) beskriver 
patienterna som vårdas på IVA som patienter som har eller har en risk att utveckla en svikt i vitala 
funktioner. Vården på IVA är inriktad på att ersätta eller understödja viktiga organfunktioner, när 
dessa är otillräckliga i förhållande till patientens behov. Det kan vara lungor, hjärta, cirkulation, 
njurar, hjärna och/eller lever som har hotande eller manifest svikt. 

På grund av svikt eller risk för svikt är patienterna uppkopplade till kontinuerlig monitorering av vitala 
funktioner samt medicinsk utrustning som respirator, mätning av hemodynamik, hemodialys och så 
vidare. Patienterna har behov av avancerad övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad på 
grund av en olycka, sjukdom eller livshotande tillstånd. Även mer avancerad vård efter en operation 
kan kräva intensivvård (SIR – svenska intensivvårdsregister).  

De här kritiskt sjuka patienterna på IVA upplever ofta stress som sedan längre fram kan leda till 
fysiska och psykiska problem (Deacon, 2012). De vanligaste psykiska problemen efter IVA-vård är 
depression, ångest eller minnesförlust och upp till 25 % av patienterna som har flera olika psykiska 
problem efter IVA-vård riskerar att få post-traumatisk stress syndrom (PTSD) (Bäckman, Orwelius, 
Sjöberg, Fredrikson & Walther, 2010). Vad gäller fysiska problem eller begränsningar efter IVA-vård 
är muskelsvaghet, trötthet och utmattning de vanligaste problemen (Åkerman, 2012). Man har också 
sett att 50 % av patienterna som vårdats på IVA inte har återfått sin normala fysiska funktion sex 
månader efter att ha lämnat IVA (Åkerman, Fridlund, Ersson & Granberg-Axell, 2009).   Schandl et al. 
(2011) fann att 65 % av alla IVA-vårdade patienter har nedsatt fysisk hälsa och har behov av 
träningsråd eller sjukgymnastik samt att 50 % har nedsatt psykisk hälsa varav 35 % blir remitterade till 
psykiatrin. De fysiska problemen beror oftast på förlorad muskelmassa. När patienten blir liggande i 
sin säng förlorar hen upp till 2 % muskelmassa dagligen (Åkerman. 2012).  

Enligt Hatch, McKechnie och Griffits (2011) finns det vissa faktorer som minskar patienternas 
psykiska besvär som är relaterade till IVA-vård. En av de viktigaste faktorerna är att vårdpersonalen 
har förmåga att lindra patientens rädsla och oro genom att visa omtanke för patienten samt vårda hen 
med omsorg. De andra faktorerna handlar om att minimera sömn störningar, ge optimal 
smärtlindring, ha en bra sederings-strategi och att minska delirium. De tar även upp vikten av en 
patientdagbok för patienternas återhämtning. För att minska de fysiska besvären har tidig 
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mobilisering en viktig funktion. Det kan minska patientens funktionella begränsningar efter IVA–vård, 
samt minska tiden i ventilator vilket i sin tur minskar risken för dödlighet (Barber et al. 2015). 

Lokalt problem 
 
IVA Södertälje vårdar årligen cirka 60 patienter som uppfyller kraven för uppföljning. Kraven för 
uppföljning är att patienten är respiratorbehandlad 48 timmar eller längre. Av dessa 60 patienter faller 
cirka 30 stycken bort årligen på grund av dödsfall eller ett sjukdomstillstånd, vilket gör att patienten 
inte är adekvat eller har men efter sin svåra sjukdom vilket gör att hen inte kan uttrycka sig. De flesta 
patienterna är över 60 år och den vanligaste diagnosen är sepsis med multiorgansvikt. Andra tillstånd 
som förekommer ofta är andningssvikt och cirkulationssvikt. 
 
Innan förbättringsarbetet startades saknades det en mottagningsverksamhet där IVA-patienterna kan 
följas upp efter utskrivning. Om patienterna hade några besvär relaterade till IVA-vården behövde de 
söka sig till öppenvården för att få hjälp. Öppenvården kan inte riktigt möta deras behov då det ofta 
saknas kunskap om vilka besvär patienterna kan ha relaterat till sin tid på IVA (Schandl et al. 2011).  
 
Trots kunskap om dagbokens betydelse för återhämtning skrevs inte dagbok till alla patienter. Dagboken 
blev framtagen och skriven till patienterna vissa gånger, men det hände slumpmässigt. De patienter som 
fick sin dagbok läste den själva eller tillsammans med sina närstående men fick ingen återkoppling eller 
förklaring av personalen. 

Post-IVA mottagningar 

Evidensen stödjer rekommendationerna för uppföljning av IVA-patienter. Uppföljningen handlar om 
att låta patienten uttrycka och diskutera om sina erfarenheter och problem efter IVA–vård. För att 
skaffa så mycket kunskap som möjligt om uppföljningen är det viktigt att låta patienten beskriva hur 
hen upplever uppföljningen (Haraldsson, Christensson, Conlon & Henricson, 2015). 

Hur uppföljning av IVA–patienter ser ut runt om i världen finns det lite information om. I 
Storbritannien finns några enheter som erbjuder uppföljning till IVA-patienter (Deacon, 2012). 
Däremot vill de flesta patienterna i Storbritannien inte ha uppföljning efter IVA-vård (Griffiths, 
Barber, Cuthbertson & Young, 2006). Litteratursökning gjordes i databaserna PubMed, Medline, 

SveMed+ och Cochrane. Sökord som användes var; intensive care, critical care, follow-up, 
psychological function, patients diary, uppföljning och PICS. De flesta artiklarna som kommer fram är 
skrivna i Skandinavien, mestadels Norge och Sverige. 

Drygt hälften av sjukhusen i Sverige följer upp sina IVA-patienter på post-IVA mottagningar. Enligt SIR 
finns det 48 IVA-avdelningar i Sverige som följer upp sina patienter (2014) av de 77 IVA-avdelningar 
som finns med i SIR. Totalt i Sverige finns det 84 IVA-avdelningar. Forskning visar att patienten får en 
realistisk och uppriktigt bild på sin tid på IVA under uppföljningen, vilket kan hjälpa patienten att förstå 
sina upplevelser från IVA-tiden (Samuelson & Corrigan, 2009).  De här uppföljningarna går ut på att 
besvara frågor från patienten och dennes närstående och att låta patienten berätta om sin tid på IVA 
(Engström, Andersson & Söderberg, 2008). Däremot finns begränsad information om de komponenter 
som gör att de positiva effekterna uppstår. Det finns även olika uppgifter om vilka IVA-patienter och när 
i tiden efter IVA-vård de ska följas upp. Patienterna som Engström et al. (2008) har följt erbjöds en 
första uppföljning 6 månader efter utskrivning från IVA men patienterna som Haraldsson et al. (2015) 
skriver om följdes upp 2 månader efter utskrivning från IVA. Svenska intensivvårdsregistret 
rekommenderar i sin tur den första uppföljningen 3 månader efter utskrivningen.   De patienter som 
har följts upp på mottagningar har blivit vårdade i respirator i minst 72-96 timmar (Löf, Berggren & 
Ahlström, 2007; Ågard, Lomborg, Tonnesen & Egerod, 2014). Varför man har valt just 72 eller 96 
timmar som minsta vårdtid i respirator framgår inte. Inte heller varför man har uteslutit patienter som 
bara är vårdade 48 timmar i respirator. Rekommendationen från svenska intensivvårdsregistret är att 
patienterna som är vårdade över 72 timmar ska följas upp (Mårdh, 2016). Däremot finns det ingen 
motivering till den tid som har angetts. I Södertälje har vi valt följa upp patienterna som är 
respiratorbehandlade i 48 timmar eller mer. Urvalet gjordes för att kunna återge tiden på IVA även till 
dem som hade vårdats bara 48 timmar i respirator. 
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Patientdagbok 
 
En viktig komponent för att kunna återge tiden på IVA till patienten och ge denne en realistisk och 
uppriktig bild på sin tid på IVA är en patientdagbok. En patientdagbok med fotografier som beskriver 
vårdtiden kan vara ett hjälpmedel för patienten att fylla i minnesluckor samt få förståelse för hur sjuka 
de varit och behovet av tid för återhämtning (Sung, 2015). Studier har visat att dagboken kan förhindra 
utveckling av post intensive care syndrom (PICS) genom att minska ångest, depression och symtom på 
PTSD (Harvey & Davidson, 2016; Garrouste-Orgeas et al., 2012; Melhorn et al., 2014; Petrinic, Mazanec, 
Burant, Hoffer & Daly, 2015). PICS framkommer redan hos patienterna när de vårdas på IVA och kan 
finnas kvar när de blir utskrivna till hemmet. Symptomen liknar symptomen för PTSD (Society of 
Critical Care Medicine, 2013).  
 
IVA-avdelningar i Sverige som följer upp sina patienter använder patientdagbok. Den första IVA-
dagboken skrevs i Danmark 1980 och därifrån har det spridit sig i Skandinavien (Phillips, 2011). I 
dagboken skriver personalen och patientens närstående ned dagens händelser, behandlingar och 
ändringar i patientens tillstånd med ”vanligt” och förståeligt språk (Bäckman et al. 2010).  
 
Dagboken är en viktig komponent när patienten kommer till post-IVA besöket. Åkerman (2012) har i 
sin avhandling sett att det har bättre effekt för patientens tillfrisknande när hen får sin tid återberättad 
av personalen som har vårdat hen, trots att närstående har läst dagboken tillsammans med patienten 
och beskrivit hur dagarna var. Därför är det viktigt att patienten får möjlighet att gå igenom sin dagbok 
tillsammans med personalen. Dagboken innehåller även bilder som föreställer patientens vårdtid 
(Bäckman & Walther, 1999). Dessa bilder läggs längst bak i dagboken så att patienten kan välja om och 
när de vill se dem.  
 
Förbättringskunskap 
 
Batalden och Davidoff (2007) beskriver att ett lyckat förbättringsarbete innebär att alla aktörer inom 
hälso- och sjukvården engagerar sig i förbättringsarbetet. För att möjliggöra förbättringar som leder till 
i bättre hälsa, professionell utveckling och bättre prestanda från systemet innebär det att patienten, 
närstående och professionen gemensamt bidrar till förbättringen. I detta arbete är patientens inverkan 
en viktig komponent för att kunna nå slutresultat som riktar sig just till patienternas behov. 
 
Deming identifierade fyra olika kunskapsområden som tillsammans formar förbättringskunskap 
och/eller så kallad ”system of profound knowledge” (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 
Förståelse för variation; Variation finns i alla verksamheter och därför behövs det begrepp, arbetssätt 
och verktyg som kan beskriva och hantera variation. På post-IVA mottagningen syns variation i varje 
patientbesök. Det beror på att varje patient är unik och de som träffar patienten måste kunna anpassa 
sig efter patiens behov. Det finns en samtalsmall att följa men ibland vill patienten prata på något helt 
annat än det som finns i mallen. Att ha förståelse att det kan hända gör det lättare att hantera 
situationen. Mottagning finns för patienterna och personalen anpassar sig efter deras behov. 
 
Psykologi; Det handlar om att vi måste ha en grundläggande förståelse vad det är som driver, engagerar 
och motiverar människor att arbeta tillsammans och göra sitt bästa. Deming pratar om vinna vinna-
principen vilket innebär att båda sidorna kan få ut något av relationen. I detta förbättringsarbete handlar 
det om att patienten får det hen behöver genom att få utrymme att utrycka det och att personalen också 
får feedback om deras arbete och kan förändra/utveckla sina arbetssätt efter patienternas önskemål. 
 
Kunskapsteori; Förbättringscykeln som används vid framtida förbättringar och ökar vår förståelse. Vi 
ska ha förståelse för att alla som arbetar med förbättringar har olika förförståelse och därför kommer vi 
att tolka vår verklighet olika. Förbättringscykeln (PDSA) har använts flitig i detta förbättringsarbete. 
Efter varje mottagningsbesök har besöket analyserats och små justeringar har gjorts utifrån det som har 
kommit fram och testas sedan vid nästa tillfälle. 
 
Systemförståelse; Att kunna hantera och förstå de komplexa system vi jobbar i är en viktig punkt i 
förbättringsarbete.  
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Experience-based co-design 
 
I förbättringsarbetet har delar av experience-based co-design (EBCD) använts. Detta är användbart när 
man fokuserar på upplevelsen av en tjänst. Syftet är att skapa mänskliga erfarenheter och inte processer 
eller ett system (Bate & Robert, 2007). Tanken med EBCD är att vården designas så att den blir mer 
patient -centrerad genom att införliva patienternas och vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser. 
Det är en bra metod för att ta vara på patienternas och deras närståendes perspektiv (Russ, Phillips, 
Brzozowicz, Chafetz, Plsek, Blackmore & Kaplan, 2013). 
 
Modellen har skapats utifrån ett quality improvement-projekt (QI) vid National Health Services (NHS) 
i England. EBCD formas av teorier och modeller från tjänstedesign och användarnas erfarenheter och 
upplevelser. Stora företag använder modellen i sina utvecklingsarbeten då de ser kunden som den 
viktigaste källan till kunskap ( Bate & Robert, 2007). 
 
Utgångspunkten i denna studie var att patientens upplevelser är mycket viktiga för att kunna forma 
mottagningsarbetet efter deras behov och därför är deras inflytande lika viktig som personalens. Målet 
var att använda ett gemensamt skapande, co-design. 
 
EBCD modellen går ut på att samla erfarenheter från alla berörda i projektet och genom co-design 
hitta vilka touch points (Bate & Robert, 2007) som borde prioriteras. Den bygger på att man kommer 
på hur man kan förbättra upplevelsen genom att se vilka touch points som har prioriterats. Genom att 
identifiera de viktigaste delarna och platserna (sanningens stunder eller touch points) där människor 
kommer i kontakt med tjänsten (vården) och där deras subjektiva erfarenheter är formade och tas 
tillvara kan man börja designa erfarenheter hellre än processer. Vårdens uppgift är att hålla de 
identifierade touch points levande under förbättringsarbetet(Bate & Robert, 2007).  
 
 
 

 
Figure 1 Continuum of patient influence (Bate & Robert, 2006). 
 
 
Kunskapsläge gällande studien av förbättringsarbete 
 
I studiedelen av detta förbättringsarbete kartlades patientens upplevelse av dagbok och 
uppföljningssamtal. Det finns olika information om kunskapsläget kring dagbokens betydelse för 
patienten och minskad risk för PTSD. Jensen, Overgaard, Bestle, Christensen och Egeröds (2016) studie 
visade att fotografier och samtal var ett stöd när patienterna har ett behov av att skapa en berättelse av 
vårdtiden på IVA. Fotografier är en del av dagboken men hur stor betydelse texten som finns skriven i 
dagboken har framkommer inte.  Bäckman et al. (2010) studie visar att patienter som har dagbok från 
IVA-tiden har högre hälsorelaterad livskvalitet efter 6 månader än patienter som inte har haft dagbok. 
De menar också att de som hade dagbok återhämtade sig bättre mentalt än de andra. Men de tar inte 
heller upp vilka komponenter i dagboken som ökar patientens livskvalitet. Vad gäller PTSD menar 
Harvey och Davidson (2016) att dagboken kan minska PTSD medan Ullman et al. (2014) menar att 
evidensen är liten för om dagboken minskar risken för PTSD. Därför är det viktigt att få mer kunskap 
om hur patienterna själva upplever dagbok och uppföljningen samt vilka önskemål och möjligheter de 
ser för att kunna utveckla dagbok och uppföljningssamtal eller andra behov de har. Vidare saknas det 
kunskap om personalens upplevelse av att skriva dagbok och genomföra uppföljningssamtal. 
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Syfte för förbättringsarbetet och studien 

Syftet med förbättringsarbete 
 
Det övergripande syftet med förbättringsarbetet var att tillgodose patienternas behov och minska 
risken för komplikationer efter vårdtiden på IVA genom att erbjuda patienterna uppföljning. 
Det specifika syftet var att införa en patientdagbok samt öppna en post-IVA mottagning. 
 
Syftet med studien 
 
Att belysa individens upplevelse av patientdagbok och uppföljningssamtal för patienter som har vårdats 
på IVA och att belysa personalens upplevelse av införandet av dessa två interventioner. 
 
Specifika frågeställningar: 

1. Hur upplevde patienter patientdagbok och post-IVA mottagning? 

2. Vilka hindrande och underlättande faktorer upplevde personalen för att skriva patientdagbok? 

Vilka idéer har de för att förbättra skrivandet? 

Metod och studiemiljö 

 

Studiemiljö 
 
Södertälje sjukhus AB är ett mellan stort sjukhus i Stockholms läns landsting (SLL). På sjukhuset finns 
160 vårdplatser men för närvarande är 150 vårdplatser öppna på grund av personalbrist. Det finns både 
medicinska och kirurgiska vårdavdelningar med olika inriktningar. På medicinsidan finns en avdelning 
för hjärt- neurologi- lung och infektionssjukdomar. På kirurgsidan finns en avdelning för elektiv kirurgi, 
en för dagkirurgi. Utöver det finns tre geriatriska avdelningar,  förlossning, BB, anestesi, operation och 
IVA. 
 
IVA är ett eget mikrosystem i Södertälje sjukhus AB. Ett mikrosystem beskrivs som ett team av 
människor som arbetar ihop och vårdar patienter. Det är den minsta enheten och det är där var 
värdeskapandet sker, där personalen och patienten möts. I ett mikrosystem arbetar alla yrkeskategorier 
tillsammans med patienten mot ett gemensamt mål. Mikrosystem är en del av större system som 
inkluderar både meso- och makrosystem (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). 
 
Ett mikrosystem kan beskrivas med hjälp av 5P. Det är en strukturerad metod som utforskar 
mikrosystemets ”anatomi”. Komplexa, adaptiva system med struktur, process, mönster och resultat kan 
analyseras med hjälp av 5P-ramverk. De fem P:na står för purpose, patients, professionals, processes 
och patterns (Nelson, Batalden & Godfrey, 2017; Godfrey, 2003). 
 
Förbättringsarbete har utförts på IVA på Södertälje sjukhus AB. Kartläggning av mikrosystemet (IVA) 
gjordes 2014 med hjälp av 5P (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007) tillsammans med hela 
personalgruppen. 
 
Purpose 
Ta hand om de mest sjuka patienterna, ha patienten i centrum, bota, lindra och trösta både patienter 
och närstående. 
 
Patients 
IVA på Södertälje sjukhus AB är en allmän IVA vilket innebär att det vårdas patienter med både 
medicinska och kirurgiska diagnoser. Den vanligaste diagnosen är en sepsis med multiorgansvikt. Det 
innebär att flera av patientens organ sviktar och behöver stöd i form av olika läkemedel och 
behandlingar. De har också behov av kontinuerlig övervakning och tillgång till personal.  För nuvarande 
finns det sju patientplatser varav tre är rena intensivvårdsplatser. Som intensivvårdsplats räknas en 
plats med möjlighet till respirator samt dialysbehandling. Resten av platserna är till patienter som 
behöver övervakning eller behandling i högre nivå som inte kan ges på vårdavdelning eller stabilisering 
efter större operationer. De flesta patienterna är över 65 år och flera av dem har redan någon medicinsk 
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diagnos. Cirka 60 patienter årligen är så sjuka att de behöver respiratorbehandling och stöd av inotropa 
droger. En mindre del, cirka 6 stycken årligen har även behov av dialysbehandling.  
 
People/professionals 
Just nu finns cirka 40 medarbetare. Det finns en chefsjuksköterska och en biträdande chefsjuksköterska 
som arbetar 60 % administrativt och 40 % kliniskt. På IVA arbetar en grupp av specialistsjuksköterskor 
inom intensivvård (14 st), sjuksköterskor (2 st) och undersköterskor (22 st). Det finns även två 
anestesiologer på dagtid, en på jourtid, och en fysioterapeut som är anknuten till IVA. Utöver det finns 
det tillgång till dietist, kuratorer och sjukhuspräst. Det förekommer samarbete med kirurger och 
medicinare då de är patientansvariga för patienter som vårdas på IVA. Det krävs en specialistutbildning 
för att kunna vårda de kritiskt sjuka patienterna, förstå och kunna hantera medicinteknisk utrustning 
samt hantera potenta läkemedel. 
Varje patient vårdas individuellt efter sina medicinska behov. Det medicinska behovet styr även 
omvårdnaden. Om patienten till exempel är väldigt instabil måste det övervägas om hen ska vändas eller 
inte. Anestesiologen ansvarar för den medicinska behandlingen och ordinerar den. Sjuksköterskan 
ansvarar för att den medicinska behandlingen blir genomförd tillsammans med anestesiologen samt för 
omvårdnaden tillsammans med undersköterskan. För att vården ska vara verksam dygnet runt och på 
grund av att patienternas tillstånd kan variera snabbt under dygnet rondas patienterna tre gånger 
dagligen för att säkerställa att de individuella behoven blir uppfyllda. Arbetsgruppen består av en 
blandning av erfarna och mindre erfarna sjuksköterskor. Samarbete mellan yrkeskategorier är 
välutvecklat och arbetet planeras utifrån patientens behov. Trots att miljön ibland kan vara stressande 
tar personalen hjälp av varandra och löser problem tillsammans. 
 
Processes 
Sjukhuset stödjer och uppmanar till förbättringsarbete på alla nivåer i organisationen.  Kontinuerliga 
förbättringar är en del av sjukhusets LEAN hus. Leans filosofiska bakgrund och värderingsmodeller är 
att alltid ha kundens/patientens fokus i centrum, sträva efter ständiga förbättringar samt att arbeta och 
planera verksamheten enligt flöden. Genom att identifiera slöseri eller flaskhalsar i flödena kan man 
också tydliggöra och eliminera dem, enligt Leans arbetssätt och metoder. Södertälje sjukhus arbetar 
kontinuerligt med att sprida arbetssättet med Lean över sjukhuset (Södertälje Sjukhus AB, 2011, 2015).   
Sedan 2010 har sjukhuset använt LEAN på olika avdelningar och i olika projekt. Det används i 
kombination med olika förbättringsarbeten på alla nivåer i organisationen och de flesta av 
medarbetarna på sjukhuset har fått LEAN presenterat för sig i olika sammanhang. På IVA har 
förbättringsarbetet varit i gång sedan 2012. Det finns sju olika förbättringsområden som personalen 
jobbar med efter sitt intresse. De här grupperna som arbetar med förbättringsarbeten kallas för 
utvecklingsgrupper (UG). Hur varje UG arbetar skiljer sig åt ganska mycket och vissa grupper är mer 
aktiva än andra. Vad det beror på är svårt att säga utan att det blir spekulationer.  
Att vårda en kritisk sjuk patient handlar om samarbete över klinikgränserna. En förutsättning för 
kompetent vårdande är att både medicinare och kirurger blir inblandade i patientens vård. Detta är två 
stödjande processer som kan vara livsviktiga för patienten. Genom att arbeta över klinikgränserna sker 
även lärande och kunskapsutbyte. Det är viktigt att diskutera tillsammans vad som är bäst för patienten 
och dra lärdom av sådant som inte har fungerat bra. 
 
Patterns 
Ett dygn på IVA kostar cirka 40 000 kronor och medelvårdtiden är cirka fyra dygn. De som jobbar på 
IVA trivs med varandra och gillar att jobba i team. Eftersom många patienter inte överlever är det viktigt 
att personalen stödjer varandra och ställer upp för varandra. Det är personalen väldigt bra på när något 
oväntat händer eller om det har varit ett tungt arbetspass. Nära samarbete innebär också att alla i teamet 
påverkar varandra, både positivt och negativt. En person kan med sitt beteende sänka eller lyfta teamet. 
På IVA finns en överenskommelse om att det är bra om någon som inte mår bra säger det. Hen behöver 
inte berätta vad det handlar om utan göra team-kollegorna medvetna om att hen kan ha tankarna någon 
annanstans så att de andra teammedlemmarna kan ge stöd.  
 
 
Interventioner  
 
Tre interventioner har gjorts inom ramen för förbättringsarbetet: 
 

1. Skriva dagbok till alla patienter som är vårdade i respirator 48 timmar eller längre från och med 

juli 2016.  
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2. Erbjuda uppföljningssamtal till alla de patienterna som uppfyller kriterierna för 

dagboksskrivandet.  

3. Erbjuda behandling/omvårdnad till de patienter som har besvär relaterade till IVA-vården.  

Projektgruppen 
 
Projektgruppen vid förbättringsarbetet bestod av två specialistsjuksköterskor, en anestesiolog och en 
fysioterapeut. Projektgruppen grundades efter att all personal hade fått information om projektet och 
kunde anmäla sitt intresse för att få vara med i projektet. De fanns flera sjuksköterskor som var 
intresserade av att vara med men som tackade nej på grund av tidsbrist. I de fallen handlade det om att 
de hade sina egna UG sedan tidigare som de jobbade med och ville inte riskera att få mindre tid till det 
arbetet. Författaren till denna masteruppsats var projektledare och fick stöd av chefsjuksköterskan på 
IVA att arbeta med förbättringsarbetet. 
Författaren till denna masteruppsats har varit en aktiv del av projektgruppen och har också genomfört 
studien av förbättringsarbetet.  
De sjuksköterskor som ingick i projektgruppen och tog emot patienter på mottagningen jobbade övrig 
tid på IVA. De hade en dag/månad schemalagd för mottagningsarbete. 
 
Personalgruppen har fått information av sjuksköterskan på IVA-mottagningen om vikten av att skriva 
dagbok. Detta har skett på torsdagar då det finns avsatt tid till utbildning. Det har inte enbart varit ett 
informationstillfälle utan ett diskussionstillfälle för personalen. Personalen har haft bra idéer som har 
tagits med när mottagningsarbetet har utformats. Sjuksköterskan på mottagningen kan se vilka 
patienter som är lämpliga för uppföljning med hjälp av SIR:s register för post-IVA uppföljning och då 
borde inga patienter missas. När patienten har lämnat IVA går sjuksköterskan och träffar patienten på 
vårdavdelningen 2 – 3 dagar senare. Hen tar med sig patientens dagbok och går igenom den tillsammans 
med patienten samt informerar om möjligheten till uppföljning. Om det har missats att skriva dagbok 
till patienten under vårdtiden på IVA pratar sjuksköterskan bara allmänt med patienten om IVA–tiden.  
 
Under hösten 2016 tog projektgruppen fram en samtalsmall som används med patienterna som kommer 
till mottagningen. Den har hittills reviderats två gånger efter patienternas synpunkter. Patienterna 
skattar sin fysiska och psykiska livskavlitet enligt RAND-36 (bilaga 1) vilket används i 
förbättringsarbetet. Patienten fyller i den när hen kommer till mottagningen första, andra och tredje 
gången och det kan ge information om huruvida de åtgärder patienten har blivit erbjuden har varit till 
hjälp.  
 
Projektgruppen hade totalt 13 projektgruppsmöten under augusti – december 2016. Projektledaren var 
sammankallande. Vid varje projektgruppsmöte bestämdes ett nytt mötesdatum samt vem som skulle 
göra vad till nästa gång. Projektgruppen gjorde även studiebesök på andra post-IVA mottagningar i SLL. 
Skillnaden mellan dessa IVA-avdelningar och IVA i Södertälje var storleken, både patient- och 
personalmässigt, och typen av IVA-patienter. Studiebesöken var lärorika men på grund av olika 
förutsättningar behövde projektgruppen skräddarsy en egen form av post-IVA mottagning i Södertälje. 
 
Förbättringsarbetet 
 
För att kunna genomföra förbättringsarbetet har olika förbättringsverktyg använts. Projektet har drivits 
av projektgruppen med en projektledare men patienternas synpunkter har haft stor betydelse för hur 
arbetet på mottagningen har formats. Patienternas synpunkter inhämtades vid post-IVA besöket. 
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Figur 2. Tidslinje 
 
 
Nolans förbättringsmodell och PDSA-hjul 
Projektgruppen har utgått från Nolans förbättringsmodell med PDSA–hjul (Nelson, Batalden & 
Godfrey, 2007). Nolans modell om vad vill vi åstadkomma, hur vet vi att förändring är en förbättring 
och vilka förändringar kan vi göra som leder till en förändring (Langley et al., 2009) har varit de frågor 
projektgruppen haft med sig under projektets gång och försökt svara på. PDSA-hjulet beskriver hur vi 
planerar P, gör D, studerar S och agerar A under förbättringsarbetets gång (Nelson, Batalden & Godfrey, 
2007). Det viktiga har varit att studera det vi har erbjudit och agera efter det som har framkommit i 
samtal med patienterna. 
 
Projektgruppen har gjort flertal PDSA-hjul. Fokus har varit på det som har framkommit under post-
IVA-mottagnings-besöket. Projektgruppen har gjort separata PDSA-hjul om samtalsmallen, utformning 
av mottagningsarbetet och tidsåtgången per patient. 
 
Även framtagandet av patientdagbok följde Nolans förbättringsmodell. Med återkommande feedback 
om patienternas upplevelser av dagboken gjordes personalgruppen delaktig i förändringen. Samtidigt 
blev alla påminda om hur viktigt det är för patienten att dagboken blir skriven. 
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Ishikawadiagram 
Under våren 2016 gjorde projektgruppen ett Ishikawadiagram för att få fram möjliga orsaker som kan 
leda till problem. Diagrammet ger ett underlag för den fortsätta problemlösningen och ger svar på vilka 
orsaker kan ligga bakom den variation man kan iaktta (Bergman & Klefsjö, 2012) (bilaga 2). Vi använde 
Ishikawadiagrammet när vi ville få fram orsaker till varför dagbok inte skrevs till patienter som fyller 
kriterierna för uppföljning. Diagrammet kan även användas för att ge en överblick och strukturering av 
ett system eller ämnesområde (Bergman & Klefsjö, 2012).  
 
SWOT-analys 
En SWOT – analys (bilaga 3) gjordes för att kunna analysera den interna och externa miljön kring 
mikrosystemet och ta fram styrkor, svagheter, möjligheter och hot i förbättringsarbetet.  En SWOT – 
analys används för att kartlägga vilka förutsättningar som finns för att kunna genomföra projektet och 
nå målet att öppna en post-IVA mottagning (Tonnquist, 2014).  
 
Intressentanalys och kommunikationsplan 
Våren och sommaren 2016 gjorde projektgruppen en litteratursökning om området och tog reda på 
kunskapsläget inom området. En intressentanalys med identifierade kärn-, primär och 
sekundärintressenter (Tonnquist, 2014) togs fram och en kommunikationsplan gjordes under våren 
2016. Kommunikationsplanen är verktyget för att säkerställa att rätt målgrupp får rätt information i rätt 
tid och på rätt plats (Tonnquist, 2014). Kommunikationsplanen uppdaterades senare på hösten 2016 
när brister upptäcktes i den första versionen.  
 
Urval 
Patienterna som är respiratorbehandlade 48 timmar eller längre på Södertälje sjukhus IVA samt en del 
av personalgruppen. Urvalet av personalen var både strategiskt och randomiserat. Strategiskt ur det 
hänseendet att personalen kan ge informationsrika beskrivningar av det som ska tas fram eftersom alla 
är kunniga på området och randomiserat eftersom dagen för fokusgruppsintervjuer valdes 
slumpmässigt och de som jobbade den dagen blev inkluderade i studien. 
 
Mätningar i förbättringsarbete 
För att kunna ta reda på om en förändring var en förbättring behövdes det som var kopplat till syftet 
med förbättringsarbetet mätas. Det som mättes var antalet skrivna patientdagböcker/antalet patienter 
samt antal erbjudna uppföljningssamtal/patienter som borde bli uppföljda. 
 
För att få fram patientens fysiska och psykiska livskvalitet används RAND -36 (bilaga 1). RAND-36 
speglar WHO:s hälsodefinition som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro 
av sjukdom. Instrumentet består av 36 frågor fördelade på åtta skalor, vilka valts ut bland annat för sin 
starka korrelation till sjukdom. Respondenten svarar på de 36 frågorna om sitt hälsotillstånd de senaste 
fyra veckorna (standardversionen) eller den senaste veckan (akutversionen) som med hjälp av en 
speciell beräkningsalgoritm, förs samman i åtta olika skalor: fysisk funktion, rollfunktion – fysisk, 
kroppslig smärta, allmän hälsoupplevelse, vitalitet, social funktion, rollfunktion – emotionell och 
psykiskt välbefinnande. RAND-36 finns översatt och validerad till svenska (www.rcso.se).  
 
Tanken med RAND-36 är att patienten lämnar in den vid varje mottagningstillfälle och tillsammans 
med sjuksköterskan går igenom den för att se om några områden har blivit bättre/sämre/är samma 
sedan förra besöket. Om patienten visar tecken som begränsar hens dagliga aktiviteter ska åtgärder och 
behandlingar sättas in på mottagningen. 
 
RAND-36 valdes då SIR rekommenderar det. Det finns rekommendationer att använda PTSS-10, ett 
mätinstrument för screening av PTSD som komplement till RAND-36 (SIR). PTSS-10 är ett 
frågeformulär med två delar. Den första delen handlar om frågor om patientens minnesbilder från IVA-
tiden. Den andra delen handlar om hur patienten har mått senaste dagarna och hur ofta hen har mått 
så. Vad gäller att mäta kognitiv funktion hos IVA-patienter saknas det ett översatt validerad instrument. 
De instrumenten som nämns är Cognitive Failure Questionnaire (CFQ) (Broadbent, Cooper,FitzGerald 
& Parkes, 1982) och Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Nasreddine et al., 2005). 
 
Med hjälp av SIR:s register kontrollerades om alla de patienter som fyller kriterierna för uppföljning har 
fått erbjudande för uppföljning och om de har en dagbok. 
 

http://www.rcso.se/
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Sedan augusti 2016 har IVA-patienterna följts upp i Södertälje sjukhus AB. Införandet av post-IVA 
mottagning innebär att patienterna följs upp vid tre olika tillfällen, 2, 6 och 12 månader efter utskrivning 
från IVA. 
 
Vad man går igenom vid första besöket på mottagningen (2 månader efter utskrivning från IVA): 

- Samtal med patient innehållande information om vårdtid, behandling och återhämtning. Tid för 

patienten att ställa frågor, få förklaringar och råd. Om så behövs remitteras patienten vidare till 

sjukgymnastik, kurator, psykolog, smärtmottagning eller annat. 

- Frågor gällande dagbok, eventuellt genomgång av den om det inte gjorts i samband med besöket på 

vårdavdelning. 

- Patienten erbjuds besöka IVA. 

- Mätning av hälsorelaterad livskvalitet med RAND- 36. 

- Identifiering av fysisk kapacitet, Stand-up and go-test, handstyrka med Jamar-dynometer. 

- Uppgifter på ADL, sysselsättning och BMI. 

2:a besöket efter 6 månader från utskrivning och 3:e besöket efter 12 månader från utskrivning: 
 

- Mätning av hälsorelaterad livskvalitet med RAND-36. 

- Uppgifter om ADL, sysselsättning och BMI. 

- Lägeskontroll (hur patienten mår, vad som har hänt sedan sist). 

Studiens design och metod 
 
Denna studie genomfördes som en fallstudie. En fallstudie valdes eftersom studien beskriver och 
studerar en specifik förändring i en viss miljö (Bryman, 2013). Det handlar också om en viss händelse, 
intensivvård, som de patienter som är med i studien delar. Vid fallstudier används flera olika 
datainsamlingsmetoder beroende på det aktuella forskningsperspektivet (Olsson & Sörensen, 2011). 
Data samlades in via patientintervjuer och via fokusgruppsintervjuer med personalen. Således användes 
en kvalitativ ansats. En kvantitativ ansats användes när statistik över erbjudna uppföljningsbesök, 
skrivna dagböcker samt uppföljning av RAND-36 följdes upp. 
 
En kvalitativ metod valdes för att det kvalitativa synsättet riktar intresset mer mot individen och i stället 
för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan hur individen tolkar sin verklighet 
(Backman, 2008). Metoden är användbar när man vill studera individens upplevelser och få djupare 
förståelse för fenomenet (Creswell, 2014; Fulop, Allen, Clarke & Black, 2001). Kvalitativa studier brukar 
karakteriseras av en närhet till undersökningsproblemet där det finns en närhet och öppen interaktion 
mellan informant och forskare (Olsson & Sörensen, 2011). 
 
Datainsamling 
Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer med patienterna med hjälp av en intervjuguide 
(bilaga 4). En semistrukturerad intervjuform valdes för att den ger en stor frihet för patienter som 
intervjuas att utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman, 2013). En semistrukturerad intervju är en 
intervju med öppna frågor där frågorna inte behöver tas i samma ordning, utan att forskaren anpassar 
sig till vad som kommer upp i intervjun (Henricson, 2012). 
 
Intervjuguiden användes som stöd för att täcka in de områden som författaren ville ha svar på. 
Intervjuguiden kan fungera som en kort minneslista över vilka områden som ska täckas i en 
ostrukturerad intervju eller den någon mer strukturerade listan över vilka frågeställningar som ska 
behandlas eller beröras i en semistrukturerad intervju (Bryman, 2013).  
 
Intervjuerna gjordes via telefon cirka två veckor efter att patienten varit på sitt första besök på 
mottagningen. Samtalen spelades in och transkriberades av författaren. Intervjutiden varierade mellan 
25 till 58 minuter. 
 
Patienterna som har varit på post-IVA-mottagningen blev intervjuade om sina upplevelser om 
mottagningsbesöket samt upplevelsen av dagboken. Tillsammans med författaren diskuterades vad som 
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var bra och vad patienten saknade under mottagningsbesöket. Efter samtalet gjorde projektgruppen 
PDSA som sedan utvärderades tillsammans med patienten vid nästa mottagningsbesök. 
 
Patientintervjuer valdes som metod för att i vården bygger lyckade behandlingsresultat ofta på 
patienternas sätt att hantera sin egen situation. Faktorer som livsstil och förmåga till anpassning efter 
behandling eller omhändertagande är oftast avgörande (SKL, 2013). För att kunna erbjuda det 
patienterna har behov av efter IVA-tiden behöver patienterna vara med och påverka hur mottagningen 
formas. EBCD är en metod som kan användas när patienten är med i förbättringsarbetet. Den bygger på 
patienternas berättelser och erfarenheter (Bate & Robert, 2006).  Patienten och personalen skall hitta 
gemensamma beröringspunkter som sedan skall diskuteras tillsammans och leda till en handlingsplan.  
Mottagningsarbetet har designas efter det som har framkommit i patientintervjuerna. Det innebär att 
vissa delar som var med från början har tagits bort och andra delar har lagts till. 
 
En semistrukturerad fokusgruppsintervju valdes för intervjun med personalen. Då är det huvudsakliga 
syftet att lyssna på vad gruppmedlemmarna själva tycker är viktiga aspekter av ett visst ämne. Målet är 
en fri diskussion, dels för att kunna studera interaktionen och argumentationen i grupperna, dels för att 
förhoppningsvis komma åt föreställningar som uppkommer spontant (Wibeck, 2010). Intervjuguiden 
används som hjälp. Wibeck (2010) rekommenderar en grupp på 4–6 personer. Hon menar att var och 
en fungerar som medlare mellan de andra två om gruppen består av tre personer. Om gruppen däremot 
består av fler en sex personer finns det en klar risk att för att det bidas subgrupper som talar med 
varandra eller att mer tillbakadragna personer överhuvudtaget inte kommer till tals. 
 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 5). 
Intervjuguiden koncentrerade sig på frågor kring vilka faktorer personalen upplever att de behöver för 
att skriva dagbok samt vilka faktorer som främjar eller hindrar ett uppföljningssamtal. Det blev totalt 
tre fokusgruppsintervjuer, två före det att mallen ”Vad kan man skriva i en patientdagbok” (bilaga 9) 
hade tagits i bruk och en fokusgrupp efter. Vid det första tillfället bestod fokusgruppen av fem deltagare, 
andra gången av fyra deltagare och tredje gången av fyra deltagare. I den första gruppen fanns det med 
anestesiolog, sjuksköterskor och undersköterskor. I den andra och tredje gruppen fanns sjuksköterskor 
och undersköterskor. Intervjuerna spelades in och transkriberades av författaren. 
Fokusgruppsintervjuerna varierade i längd: Vid det första tillfället var den 43 minuter, vid det andra 38 
minuter och vid det tredje 31 minuter. Fokusgruppsintervjuerna hölls av en utomstående person med 
insyn i området och en annan person som observerade fokusgruppen under intervjun och skrev upp de 
icke-verbala uttryck som kom fram samt sammanställde det hen hört i slutet av intervjun. 
 
Frågorna som valdes till fokusgruppsintervjuerna och patientintervjuerna valdes så att de var kopplade 
till frågeställningen. 
 
Innan fokusgrupperna gjordes fanns det fyra informationstillfällen med personalen som handlade om 
återkoppling från patienterna samt skrivandet av dagbok. Vid dessa informationstillfällen gick man 
igenom vad studier säger om dagboksskrivandet, vad som ska skrivas i dagboken och vilka ämnen som 
bör undvikas. Personalen blev påmind om vikten av att skriva dagbok. Återkopplingen från patienten 
gällande dagboken gavs till personalen.  
 
Fokusgruppsdeltagarna valdes ut i enlighet med projektets mål, som i allmänna ordalag kan sägas vara 
att få ökad insikt och förståelse genom att på djupet studera vad ett mindre antal människor har att säga 
i en viss fråga (Wibeck, 2010). De som intervjuades var en homogen grupp då de delar gemensamma 
erfarenheter och intresseområden (Wibeck, 2010). Datumet för intervjuerna planerades in i 
personalpärmen så att de som var i tjänst den dagen skulle kunna delta.  
 
 
  
Analys 
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats gjordes av materialet. En kvalitativ innehållsanalys 
fokuserar på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i texten. Det är viktigt 
att ta hänsyn till kontexten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Analysen kan göras antingen induktivt 
eller deduktivt. I detta arbete valdes en induktiv ansats då patienternas upplevelser studerades. Den 
induktiva processen innebär att man drar generaliserbara slutsatser av observationer och intervjuer och 
får intressanta och upplysande resultat, vars teoretiska betydelse inte är särskilt tydlig (Bryman, 2013). 
Den transkriberande texten från intervjuerna indelades i meningsbärande enheter, kod, underkategori 
samt kategori (Henricson, 2012). 
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Författarens roll 
 
Som projektledare har författaren varit en aktiv del av studien. Eftersom författaren arbetar på kliniken 
har hon god kännedom om de patienter som vårdas, personalen, möjligheter till förbättringsarbete samt 
den kultur som finns runt förbättringsarbete. Eftersom författaren arbetar som biträdande 
chefsjuksköterska har det gett stora möjligheter att prioritera just detta förbättringsarbete och 
författaren har fått stöd och fria händer från chefsjuksköterskan att utforma detta. 
 
Att författaren har varit en aktiv del av studien har också skapat utmaningar, till exempel vad gäller 
datainsamlingen från personalen. Författaren funderade länge på om hon skulle hålla fokusgrupperna 
själv men beslutade att en annan person skulle hålla dem. Målet var att resultaten från fokusgrupperna 
skulle bli så trovärdigt som möjligt. 

Etiska överväganden 

 

Enligt Belmontrapporten (1978) ska forskning utföras i enlighet med tre övergripande grundläggande 
principer: respekt för personer, göra gott samt rättviseprincipen. Respekt för personer innebär att de 
har rätt att bestämma över sina egna liv, de är självbestämmande (Belmontrapporten, 1978). Göra gott-
principen betyder att man inte ska skada dem som deltar i studien samt maximera möjliga fördelar och 
minimera skada (Belmontrapporten, 1978). Rättviseprincipens utgångspunkt är att alla ska behandlas 
lika, och det gäller att avgöra vilka skillnader mellan människor som är moraliskt relevanta för att 
motivera särbehandling i forskningssammanhang (Henricson, 2014). Det finns även lagar som syftar till 
att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Dessa lagar heter 
Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003) och Personuppgiftslagen (1998:204). 
 
Respekt för människor 
Forskare måste agera respektfullt och ansvarsfullt mot försökspersoner. Dessa får inte utsättas för 
orimliga risker eller tas med i studier mot sin vilja (Helgesson, 2006). De patienter som kom till 
uppföljningen fick muntlig och skriftlig information (bilaga 6) om studien, studiens syfte och 
bakgrunden till den. Det framhölls på båda att det är frivilligt att delta och att man kunde avbryta sin 
medverkan när som helst. Det skulle inte påverka patientens uppföljning på något sätt, utan alla som 
kom till uppföljning skulle behandlas lika oavsett om man valde att vara med i studien eller inte. De fick 
också information om att allt material är avidentifierat och att resultatet skulle komma att presenteras 
till IVA-personal på gruppnivå. Patienterna fick gå hem med informationen de hade fått och blev 
uppringda cirka två veckor senare för att få frågan om de vill vara medverka eller inte. Om patienten 
bestämde sig för att medverka skrevs ett informerat samtycke. 
 
Göra gott 
Studiens syfte är att stödja patienter efter IVA-vård om de behöver det samt att utforma 
mottagningsarbetet efter patienternas synpunkter. Men kan vi orsaka skada på patienterna? Enligt 
Helgesson (2006) kan det finnas risk för fysisk skada eller icke-fysisk skada. Tanken är att erbjuda hjälp 
till de som behöver det och på det sättet göra gott men det finns en risk att några kan må sämre efter 
besöket. Eftersom besöket går ut på att återge den tiden till patienten som denne har varit sjuk och 
nedsövd, kan det innebära att patienten blir rädd efter att hen förstår hur sjuk hen har varit. Det kan 
också bero på att de får fram minnesbilder som är obehagliga. Tanken är att diskussion om allt detta ska 
föras tillsammans med patienten. För att inte lämna patienten ensam med sina tankar efter att hen har 
lämnat mottagningen, har vi en kurator som kontaktar patienten via telefon några dagar senare och 
frågar hur patienten mår. Om patienten mår dåligt kallar kuratorn patienten till sig. 
 
En annan synpunkt är hur patienterna upplever frivilligheten i studien. Det finns en risk att de tänker 
att de måste delta när de går på uppföljning. För att undvika detta försöker vi försäkra dem att så inte 
är fallet och att vi behandlar alla patienter lika. 
 
Självbestämmande 
Med autonomi avses en förmåga till självbestämmande, dvs. ett självständigt och välunderrättat 
beslutsfattande som är fritt från påtryckningar (Helgesson, 2006). Patienten på mottagningen fick 
information om studien och efter det fick hen i lugn och ro ta ställning till om hen ville medverka. 
Information gavs vanligtvis en gång men om patienten hade frågor besvarades dessa. Inga påtryckningar 
gjordes som skulle ha gjort att patienten hade svarat ja på att delta i studien. 
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Eftersom studien inte kommer att publiceras i någon tidskrift och eftersom det inte handlar om 
patientens hälsa eller hantering av personuppgifter har ingen etisk ansökan gjorts till EPN. Däremot 
gjordes en etisk egengranskning enligt högskolans mall via blanketten för etisk egengranskning av 
examensarbete vid HHJ (bilaga 8). 

Resultat 

I kommande avsnitt redovisas först resultat gällande själva förbättringsprojektet om införandet av 

patientdagbokskrivande och post-IVA mottagning. Sedan följer en resultatbeskrivning gällande studie 

på förbättringsprojekt om individens upplevelse av dessa två (patientdagbok och post-IVA mottagning) 

samt personalens upplevelse av patientdagbokskrivande. 

Resultat från förbättringsarbete 
 
Augusti 2016 blev de första patienterna kallade till post-IVA-mottagningen. För att vi skulle kunna 
erbjuda ett första besök två månader efter utskrivningen gick vi igenom patienterna som uppfyllde 
kraven för uppföljning från juni 2016 med hjälp av SIR:s register. 
 
Under perioden september 2016–februari 2017 ser antalet uppföljningssamtal samt antalet skrivna 
dagböcker ut som följer: 
 

Objekt Antal  
Antal patienter 12 
Antal bortfall patienter  4 
Antal erbjudna uppföljningar 8 
Uppföljda patienter 6 
Bortfall erbjudna uppföljningar 2 
Antal dagböcker 7 
Bortfall dagböcker 1 

 
Bortfallet av fyra patienter handlar om patienter som hade avlidit mellan juli 2016 och december 2016 
och som därför inte kunde erbjudas uppföljning. Bortfallet av de två patienter som skulle kunnat följas 
upp handlar om en patient som bor norr om Stockholm och där hen hade etablerad kontakt både med 
kurator och med läkare på vårdcentralen där. Det andra fallet handlar om en patient som på grund av 
sin sjukdom inte kunde följas upp. Båda två kontaktades via närstående och erbjöds uppföljning. 
 
Hur många patienter som vårdades före juli 2016 som har dagbok är oklart. Författaren kontaktade fem 
patienter som vårdades under perioden januari 2016–juni 2016 och som uppfyllde kriterierna för 
uppföljning för att se om de hade dagbok. Även dessa patienter togs fram med hjälp av SIR. Det visade 
sig att bara två av dem hade dagbok. Och ingen hade uppföljning. 
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Figur 3. Antal patienter/antal uppföljda patienter/antal dagböcker 
 
Eftersom uppföljning av patienter var något nytt för alla användes Nelsons improvement ramp (Nelson 
et al., 2007) som hjälpmedel när mottagningsarbetet utformades. Efter varje patientbesök utvärderades 
mottagningsarbetet: Motsvarade innehållet det som patienter efterfrågar? Baserat på patientönskemål 
skapades nya mål till nästa besök och ett nytt PDSA-hjul skapades. 
 
Det är svårare att ta fram resultat gällande minskad risk för de IVA-komplikationer som kan uppstå efter 
IVA-vård. Av de sex patienter som har följts upp har fem blivit remitterade till fysioterapi, två till kurator 
och en till vidare utredning om lungfunktion. Det innebär att en patient är remitterad till fysioterapi, 
kurator och vidare utredning; en annan patient remitterades vidare till fysioterapi och kurator. En 
patient hade varken behov av kuratorstöd, fysioterapi eller vidare utredning. 
 
Att bli remitterad till fysioterapi har handlat om nedsatt styrka i armar och ben, men även om att få upp 
konditionen igen efter sjukdomstiden eller att förbättra balansen. Till kurator har de blivit remitterade 
som har känt sig nedstämda eller de som har mycket tankar och funderingar om sjukdomstiden. Av de 
sex uppföljda patienterna har bara tre varit på mottagningen mer än en gång. Patient 1 visade inga 
tecken på psykisk eller fysisk nedsatthet under första besöket. Under andra besöket kom det fram att 
hen hade svårt att sova på nätterna då hen inte visste vad som var verkligt och vad som inte var det från 
hens sjukdomstid. Hen uppvisade också nedsatt syreupptagningsförmåga under andra besöket. Patient 
2 har inte uppvisat nedsatt fysisk eller psykiskt kapacitet under det första eller andra besöket och patient 
3 blev remitterad till fysioterapi efter första besöket. Hens kondition samt handstyrka hade förbättras 
mellan det första och andra besöket. 
 
Vad gäller patientens välbefinnande går det att se att RAND-36-resultaten har blivit bättre hos patient 
nummer 2 och 3 men hos patient 1 har RAND-36-resultatet blivit sämre i fråga om både fysisk och 
psykisk funktion. 
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Figur 4. PDSA-hjul. 
 
Under förbättringsprojektet har samtalsmallen reviderats tre gånger. Samtalsmallen används som stöd 
för att täcka olika områden för att få så mycket information som möjligt om patientens fysiska och 
psykiska hälsa. Däremot har det visat sig att patienterna inte har behov av att prata på detalj nivå om 
alla de områden som var med i mallen från början. Därför har mallen justerats efter patienternas behov 
och önskemål. 
 
Patienten träffar en anestesiolog, intensivvårdssjuksköterska och fysioterapeut vid alla besökstillfällena. 
Sjuksköterskan och anestesiologen träffar patienten samtidigt. Då kan patienten samtidigt få svar både 
på frågor om medicin och om omvårdnad. Efter det träffar patienten fysioterapeuten, som gör de fysiska 
testerna. När de fysiska testerna är klara får patienten besöka IVA om hen så vill. Ofta vill patienten 
träffa dem som har givit vården. Det försöker vi lösa genom att läsa i patientens journal vem som har 
vårdat patienten och informera berörd personal om vilken dag som patienten kommer på besök. Då kan 
personalen planera att jobba den dagen när de lägger sitt schema. 
 
 
 
 
 
 

Planera 

- Diskussion om lämpliga 

patienter, struktur, 

involvering av personal 

- Informationssökning 

 

 

      Göra 
- Informera IVA-personal 

- Ta fram mallar och testa 

dem 

- Kalla pilotpatient 

Studera 

- Diskussion vem gör vad? 

- Hur fungerade framtagna 

mallarna 

- Patienternas önskemål 

- Sturktur 

 

               Agera 
- Revidering av mallar 

- Ändring av strukturen 

på mottagningen (ssk-

läk tillsammans) 

- Kalla flera patienter 

- Jobba med lösningen 

att patienten kan 

träffa bekant personal 
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Resultat från studien 
 
Syftet för studien var att belysa individens upplevelse av patientdagbok och uppföljningssamtal för 
patienter som har vårdats på IVA och att belysa personalens upplevelse av införandet av dessa två 
interventioner. 
 
Patientintervjuer 
 
Syftet med patientintervjuer var att få fram upplevelsen av patientdagbok och post-IVA mottagning. 
 
Under perioden augusti 2016–februari 2017 har sex patienter blivit intervjuade. Patienterna fick frågan 
om de ville vara med i studien i samband med post-IVA-mottagningen och cirka två veckor efter besöket 
kontaktades patienterna igen för att få veta om de ville vara med i studien eller inte. Alla de som fick 
frågan har svarat ja på att vara med. Vissa gånger gjordes intervjun på samma gång som patienten blev 
uppringd för samtycke och andra gånger bestämdes en annan tidpunkt för intervjun. Intervjun gjordes 
av studenten via telefon. Intervjun spelades in och minnesanteckningar gjordes samtidigt. 
 
Kategorier som analyserades fram via patientintervjuer var: känslan att bli sedd, trygghet, möjlighet att 
påverka samt förbättringar. 
 
Känslan att bli sedd 
 
Här beskrev patienterna hur de kände när de hade fått kallelsen till post-IVA-mottagningen. Det 
handlade om tacksamhet över att sjukvården var intresserad av hur de mådde fast de inte längre 
vårdades på sjukhuset. De upplevde att de var intressanta som individer, inte som diagnos. Känslan att 
bli omhändertagen även efteråt kom fram i alla intervjuer. 
 
Att ha en dagbok uppskattades av alla. Det upplevdes som en berättelse som personalen hade skrivit just 
till patienten. De flesta uttryckte att de hade läst dagboken flera gånger och den hade hjälpt dem att 
förstå hur sjuka de hade varit. De kom också upp att det var svårt att få en bild av några händelser som 
fanns beskrivna i dagboken och där fanns ett behov av att gå igenom händelserna tillsammans med 
mottagningspersonalen. 
 
”Jag känner mig smickrad. Att ni är så intresserade hur jag har det…. Att ni ens kommer ihåg mig 
bland alla andra är fantastiskt”. 
 
”Är det här något nytt? I alla fall känns det väldigt bra att du ringer… Det var bra att få komma till 
mottagningen. Och prata om mig. Inte bara om min sjukdom”. 
 
"Det är inte vanligt att någon bryr sig om mig efter utskrivningen. Så det känns ovant, men bra...på 
något sätt". 
 
”Jag har visat dagboken till alla som har besökt oss hemma. Den är ju en berättelse om mig”. 
 
Trygghet 
 
Trygghets-upplevelsen kommer upp i två olika sammanhang i intervjuerna. Den ena upplevelsen om 
trygghet beskrivs under den tiden patienten vårdades på IVA och den andra upplevelsen handlar om 
post-IVA-mottagningen. Patienterna beskriver känslan av trygghet under vårdtiden som att de kände 
att de aldrig var ensamma och det alltid fanns någon där hos dem. Vad gäller post-IVA-mottagningen 
handlar det mer om att få svar på sina frågor, att kunna få upplevelser de har haft bekräftade samt att 
veta vart de kan vända sig om de behöver hjälp med något. 
 
”Jag kände mig trygg och omhändertagen på IVA. Jag hörde att det fanns folk i min närhet hela 
tiden…och så fort jag rörde mig kom någon till mig”. 
 
”Post-IVA är en bra idè…Jag vill ha förklaringar på vad som har hänt, vad är riktigt och vad inte…”. 
 
”Att få ha med mig min man känns bra, tryggt på något sätt. Han behöver det här besöket också…vi 
behöver det båda två”. 
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”Det är bra att ni finns. Undrar jag något vet jag att jag kan ringa er”. 
 
"Den där dagboken...den är bra. Jag fattade inte att jag var så sjuk. Men ni verkar ha tagit hand om 
mig, för nu mår jag bättre”. 
 
”Det var en upplevelse att läsa dagboken. Jag förstår inte riktigt på altt…som det där med 
röntgen…hur kunde de röntga mig när jag sov?” 
 
Möjlighet att påverka 
 
De intervjuade fick information i början om att post-IVA-arbetet kommer att utformas efter de 
synpunkter som framkommer från patientintervjuer. Det upplevs som positivt. Att vara delaktig 
upplevdes som positivt och flera nämnde också att det var en av anledningarna till att de tackat ja till 
intervjun. 
  
”För en gångs skull får jag vara med och påverka. Det känns bra. Någon annan kan ha nytta av det”. 
 
”Kul att mina synpunkter kan leda till något som är bra för alla”. 
 
”Jag vill absolut vara med…om det kan leda till något positivt”. 
 
Förbättringar 
 
Under intervjuer framkom några punkter som handlade om vad som kan göras bättre på post-IVA-
mottagningen samt med dagboken. De sex som blev intervjuade lyfter fram samma saker. Saker som 
togs upp handlade om närståendes delaktighet, dagboksskrivandet och tiden till uppföljning. Det 
upplevs som positivt att närstående fick följa med till post-IVA-mottagningen men det fanns en önskan 
om att även de skulle bli intervjuade mer än de blir idag. Närstående har fått frågan om hur de mår och 
hur deras upplevelse var under tiden på IVA men fokus har varit på patienten. Vad gäller 
dagboksskrivandet önskades det att vårdpersonalen skulle påminna närstående om att skriva i den mer 
än de gör idag. Patienterna upplevde att det värmde när de kunde läsa hälsningar från närstående. 
Önskemål om tiden till första uppföljningssamtal skiljde sig åt mellan patienterna. Tre av sex patienter 
ville bli kallade tidigare än efter två månader men de andra tre hade inget speciellt önskemål vad gällde 
tidpunkten för det första uppföljningssamtalet. 
 
”Jag tror min man skulle behöva prata med er mer. Jag frågar honom om jag inte får ihop något men 
han kommer inte ihåg allt heller”. 
 
”I början var min fru nästan förvirrad. Jag tror inte att hon mådde så bra…men hon säger aldrig 
något”. 
 
”Dagboken är viktigt för hela min familj. Men jag har hört att den inte fanns alltid hos  mig och de 
kunde inte skriva i den”. 
 
”Jag önskar att ni skulle påmint mig att skriva i mammas dagbok. Jag glömde bort den bland allt 
annat”. 
 
”Det vore bra att träffa er så snart som möjligt. Att gå runt och fundera är jobbigt”. 
 
”Huvudsaken är att få komma till uppföljning. När i tiden spelar ingen roll för mig”. 
 
Viktiga bifynd 
 
Resultatet ovanför riktar sig till studiens syfte. Utöver det har det framkommit några bifynd som är 
värda att nämna. Det handlar om att fyra av sex patienter har fått besvär med axlarna efter vården på 
IVA. De har begränsad kapacitet att lyfta armen på grund av axelsmärtorna eller kan inte sova på ena 
sidan. Det som också nämns är hur näringsdryckerna serveras. Idag hälls näringsdrycken i ett glas med 
is. Men patienterna vill att näringsdrycken ska vara kvar i sin originalförpackning av två anledningar: 
För det första doftar den mindre om man sticker ett sugrör genom skalet och för det andra ser man inte 
hur mycket det finns kvar att dricka.  
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Fokusgrupper 
 
I förbättringsarbetet intervjuades tre fokusgrupper (personal på IVA) om skrivandet av patientdagbok. 
Frågorna handlade om hindrande och underlättande faktorer för skrivandet. Två av grupperna 
intervjuades innan mallen för vad man kan skriva i patientdagboken arbetades fram och den tredje efter 
det att mallen tagits fram. 
 
Efter analysen av fokusgruppsintervjuerna gällande dagboksskrivandet har ett tema framgått tydligt. 
Detta är att okunskap hindrar dagboksskrivandet. Kategorier som verkar stödjande i dagboksskrivandet 
är att förändra arbetssättet så att skrivandet blir en del av arbetsdagen samt att få stöd för skrivandet. 
De kategorier som framkom i analysen som hindrar dagboksskrivandet är att okunskap inte syns samt 
oförståelse från omgivningen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Tema och kategorier 
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Förändra arbetssättet så att det blir en del av dagen 
 
I denna kategori beskriver fokusgruppsdeltagarna hur de får stöd för dagboksskrivandet. 
 
Instruera nya medarbetare/få kunskap om vad som ska skrivas 
Det som framkom under fokusgruppsintervjuerna är vikten av att instruera nya medarbetare om 
skrivandet. Det diskuteras om att ansvaret ligger hos alla vad gäller nya medarbetare och att det är bättre 
att ta upp dagboksskrivandet en gång för mycket än en gång för lite. Ansvaret för skrivandet ligger hos 
varje yrkeskategori. Det finns en önskan om att även läkare ska skriva i dagboken. 
 
”Vi ska inte glömma bort våra nya medarbetare. Det är viktigt att vi som har jobbat ett tag upplyser 
om vikten av att skriva dagbok”. 
 
"I Norge skriver alltid läkaren inledningen i dagboken, det kan vi också göra eller hur?” 
 
Fokusgrupperna lyfter upp vikten att få mera kunskap om vad som är bra att skriva i en patientdagbok.  
Upplevelsen är att det har blivit lättare att skriva dagbok efter vi har börjat prata om det men att det 
finns behov av mer kunskap. 
 
”Jag tänker att patienten vill veta även hur det ser ut i världen. Alltså om det har hänt något stort, 
som Trump… Men jag har ingen aning om jag ska skriva sånt överhuvudtaget”. 
 
Stöd för skrivandet 
 
Stödjande kollegor 
Det som ses som stöd för skrivandet är kollegor som påminner varandra om skrivandet och om 
skrivandet känns svårt, att man kan skriva tillsammans med teamet. Det diskuterades också om 
dagbokens betydelse för patienten och den ansågs vara en punkt som är viktig att påminna varandra 
om, att dagbok skrivs just för patienterna, inte för personalen. Det upplevdes att det räcker om någon 
frågar om patienten har dagbok för att bli påmind om att skriva i den. Att dagboken ligger på patientens 
bord upplevdes som en faktor som påminner om skrivandet. Den är mer synlig där än i patientens 
journal. 
  
”Det är bra att bli påmind av någon, annars är det lätt att glömma bort skrivandet” . 
 
”Det skulle vara bra att dagboken tas upp kontinuerligt till exempel på APT. Då blir alla påminda om 
dagbokens betydelse för patienten och anhöriga”. 
 
Feedback från post-IVA-mottagningen 
Feedback om vad patienterna har sagt om dagboken på post-IVA-mottagning upplevs som en viktig 
faktor. Det efterfrågas mer feedback från post-IVA-mottagningen. Det finns nyfikenhet på att få reda på 
om patienterna har uppskattat sin dagbok och/eller vad de vill ska stå i dagboken. Det efterlyses även 
information om vad patienternas anhöriga har sagt om dagboken. Har den hjälpt även dem att bearbeta 
IVA-tiden? Att det nu finns en post-IVA-mottagning upplevs som positivt. Upplevelsen är att det går att 
få återkoppling från patienterna via post-IVA-mottagningen. 
 
”Vad har patienterna sagt om dagboken på post-IVA mottagning?” 
 
”Det har ändå blivit bättre och mer tydligt sedan post-IVA mottagning öppnades vad patienterna 
önskar och vad de tycker om sina dagböcker”. 
 
”Jag tycker det är jätte bra när även vi (personal) har möjlighet att träffa patienterna på avdelningen  
och ställa egna frågor. Ibland funderar jag ju hur det har gått för patienten och anhöriga”. 

 
Okunskap syns inte 
 
Många uttrycker att de inte vet vad de kan skriva i dagboken. Vilka saker är tillåtna att skriva och finns 
det saker som inte ska skrivas? Många tycker att det är svårt att komma på vad som ska skrivas och de 
undrar vad som är viktigt för patienten att veta. Det framkommer en tydlig önskan om en mall som kan 
ge tips och råd för skrivandet. Det upplevs också att skrivandet tas för givet. Att alla tror att alla har lätt 



24 

 

för att skriva fast så inte är fallet. Det diskuteras att om man känner sig osäker just på skrivandet så syns 
det inte i dagliga arbetet och ingen annan kan veta om någon känner sig osäker om man inte säger det. 
”Jag tycker det är svårt att uttrycka sig. Jag önskar en mall”. 
 
”Vad är viktigt för patienten och anhöriga att veta? Ska jag skriva om vädret eller bara om patienten?” 
 
”Jag har ingen fantasi och saknar ord. Det är svårt att skriva dagbok”. 
 
Oförståelse från omgivning 
 
Ytterligare ett hinder för skrivandet som tydligt kommer fram är tidsbrist. Skrivandet upplevs vissa 
gånger som en arbetsbörda. När det är mycket att göra prioriteras dagboken bort. Men man diskuterade 
också att dagboken skulle kunna skrivas under patientvilan. Patientvila är en timme dagligen och 
innebär att patienten ska vara så ostörd som möjligt under den timmen. Det framkom också att den som 
har minst att göra kan skriva dagboken; vilken yrkeskategori som helst kan göra detta. 
 
”Jag ser tiden som en begränsning. Jag har svårt att hinna med ytterligare en grej”. 
 
”Det saknas ju tid för dagboksskrivandet. När ska det göras?” 
 
”Dagboken är en arbetsbörda. Behöver patienterna den ens?” 
 
”Det är allas ansvar att skriva. Inte bara sjuksköterskornas”. 
 
Till följd av det som framkom från fokusgruppsintervjuerna arbetades en mall fram för 
dagboksskrivandet och ytterligare ett fokusgruppsmöte hölls efter det. Resultatet visade att personalen 
kände sig tryggare med att skriva dagbok och upplevde att mallen var ett stöd. Mallen handlade om vad 
som kan skrivas i en patientdagbok och vad som bör undvikas. Resultatet visade att personalen kände 
sig tryggare med att skriva dagbok och upplevde mallen som stöd. De uttryckte också att mallen påminde 
dem om skrivandet. 
 
”Så bra att mallen kom. Om jag inte vet vad ska jag hitta på och skriva tittar jag på den”. 
 
”Tänk att det behövs en mall….men den är bra att ha”. 
 
"Bra att mallen hänger synligt på väggen. Den påminner mig att skriva...eller jag kan påminna andra 
att skriva". 
 
”Jag skrev dagböcker redan innan mallen kom. För mig har det inte betytt så mycket…faktiskt…men 
den kanske påminner andra att skriva…kanske”. 
 
 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 

Effekten av förbättringsarbetet 
Resultaten visar att patientdagbok så som uppföljning via post-IVA mottagning uppskattas mycket av 
patienter och ge dem trygghet och ökad självkänsla. Ökad delaktighet gällande både patientdagbok och 
uppföljning är det främsta förbättringsförslaget som patienterna nämner. Personalen identifierade 
behov av mer kunskap och hjälp med förändrade arbetsrutiner för att kunna lyckas med skrivandet av 
patientdagbok. Den utvecklade mallen för patientdagboken var ett uppskattat verktyg som ökade 
personalens färdighet att skriva dagboken. 

 

Alla patienter utom en som har varit på post-IVA mottagningen hittills har haft behov av fysioterapi 
och/eller kuratorkontakt. Det betyder att behovet av uppföljning finns vilket stöds av tidigare studier 
(Åkerman, Fridlund, Ersson & Granberg-Axell, 2009; Schandl et al. 2011; Åkerman, 2012). Om de 
insatta interventionerna har gjort nytta till patienten är dock för tidigt att säga.  Det behövs flera 
uppföljningstillfällen för att kunna upptäcka hur patientens tillstånd har förändrats över tid. Det 
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positiva är att patienternas behov har blivit identifierade och de har kunnat remitteras vidare för att få 
hjälp med sina problem. Om de här patienterna skulle fått hjälp utan post-IVA mottagning är svårt att 
veta. Studierna stödjer inte det (Schandl et al. 2011) men ingen av de sex patienterna som har varit på 
mottagningen har sökt hjälp för sina besvär. De här patienterna behöver ofta möjlighet att få prata om 
sin tid på IVA och det har öppenvården svårt att möta. Delvis för att det saknas kunskap om vad de här 
patienterna går igenom och delvis för att besökstiderna är så korta. Att fortsätta följa upp patienterna 
på post-IVA mottagningen bidrar dessutom till professionell utveckling hos personalen på IVA. 
Kunskapen som erhålls genom att möta dessa patienter i efterloppet kan leda till ökad förståelse för 
intensivvårdsprocessen och ett bättre omhändertagande inom intensivvården.  
Utöver patientens egna behov identifierades även behov hos närstående för samtal.  Det stöds av Fumis, 
Ranzani, Martins & Schettino, (2015) och Petrinec & Daly, (2016) som skriver att även närstående kan 
ha ångest eller depression relaterad till patientens tillstånd. Att ta hand om närstående är en del av 
vården idag och det måste diskuteras vidare hur vi kan hitta former att stödja närstående - också efter 
IVA-tiden. 
 
Att IVA-uppföljningar har positiv effekt för patientens återhämtning och rehabilitering (Haraldsson, 
Christensson, Conlon & Henricson, 2015) hade kommit fram sedan tidigare studier. Däremot var det 
oklart vilka komponenter som gjorde att effekten av uppföljning blev positiv. Det som går att se i denna 
studie är att alla de patienter som har kommit till post-IVA mottagningen har uppskattat det väldigt 
mycket. De beskriver att redan när de har fått kallelsen känns det som att de inte är bortglömda och att 
någon bryr sig om hur de har det. Att kunna få diskutera om sin tid på IVA samt att fylla i minnesluckor 
som fanns och kunna förstå tiden som kritisk sjuk visade sig ha stor betydelse för patienterna. Detta 
behov har även kommit fram i tidigare studier (Sung, 2015; Åkerman, 2012). 
Om det ger positiv effekt för patientens återhämtning och rehabilitering är svårt att säga men det skulle 
kunna vara en bidragande orsak. Att bli sedd är ett av de viktigaste behov som behöver tillgodoses för 
att människan ska må bra (Steij Strålbrand, 2014). Detta kan också stödjas av den välkända modellen 
över behov, den så kallade behovstrappan eller behovshierarki från psykologen Abraham Maslow som 
har sitt ursprung i att förklara motivation och drivkraft hos en människa (McLeod, 2007). Maslow 
delade in behoven i fem olika nivåer som sträcker sig från fysiska behov, trygghet, gemenskap, 
uppskattning till självverkligande. Resultatet av patientintervjuerna speglar  Maslows beskrivning av de 
första fyra behovsnivåerna. Patienterna upplever stor tacksamhet då de har överlevt ett kritiskt tillstånd 
och har sina fysiologiska behov tillfredsställda. De uttrycker också hur trygga de kände sig både på IVA 
men även nu när de blir uppföljda på post-IVA mottagning. Att bli kallad till mottagning ger en känsla 
av trygghet och besöket kan lindra deras oro. Att få vara med i utformandet av post-IVA mottagning har 
gett en känsla av gemenskap och möjlighet att påverka. 
 
Att det finns post-IVA mottagningar sedan tidigare med färdiga rutiner och mallar betyder inte att det 
färdiga formatet passar för alla. IVA i Södertälje är en mindre enhet än de andra i SLL och har till 
exempel inga trauma-, thorax- eller neurokirurgiska patienter. Inte heller barn. Därför är det viktigt att 
anpassa mottagningsarbetet till den kontext man befinner sig i (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). För 
att kunna utforma en mottagning i Södertälje som motsvarar patienternas behov har patientens 
samverkan haft en stor betydelse. Utformning av mottagningsarbetet grundar sig i största del om 
patienternas synpunkter och erfarenheter. 
 
Personalens upplevelse av införandet av patientdagbok 
Förändring och/eller införande av något nytt (som t.ex. patientdagbok) innebär en komplex process där 
många olika faktorer påverkar och inverkar; allt från de personer som ska göra förändringen till 
organisationen som personerna jobbar i men även andra förhållanden utanför organisationen som 
påverkar denna processen (Damschroder et al, 2009). Damschroder et al har strukturerat dessa faktorer 
i fem olika dimensioner: interventionens egenskaper, yttre sammanhang, inre sammanhang, 
individuella egenskaper och införande process. Interventionen upplevdes som viktig vilket också stöds 
från tidigare studier (Jones et al, 2010). Det fanns även ett visst ”kollegialt tryck (peer pressure)” då det 
var känt inom organisationen att andra IVA följde upp sina patienter och delvis skrev dagbok. Hela 
personalgruppen kännetecknades av samma värderingar vad gäller skrivandet av patientdagbok till 
patienten och de såg patientdagboken som en viktig del av deras arbete. Förbättringsarbetet fick även 
ledningens stöd vilket underlättade genomförandet. Hindrande faktorer för införandet av dagbok var 
dock osäkerhet kring vad som kan skrivas i dagbok och okunskap om vad patienterna önskar att det ska 
stå i en dagbok. Det stöds av Rogers (2003) uttalande om att vissa behöver mer underlag och stöd för 
att kunna övervinna osäkerheten i förbättringsprojektet än andra. Under projektets gång förbättrades 
dagboksskrivandet till patienterna. Det viktiga har varit att återkoppla till personalen vad patienterna 
har sagt om sina dagböcker på post-IVA mottagningen. Att patienterna har uppskattad dagboken har 
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hjälpt personalen att komma ihåg att ta fram den och skriva i den. Langley et al. (2009) skriver om att 
ett synbart resultat ökar viljan till ytterligare förbättring och så har det blivit med dagboken efter 
feedback från patienter. Vad gäller själva processen har implementering av patientdagbok gjorts i 
samråd med personalen vilket har varit en förutsättning för implementeringen. De diskussionstillfällen 
som har funnits har bidragit till gemensamt lärande och har motiverat medarbetarna. Ett framgångsrikt 
förbättringsarbete förutsätter att det finns utrymme och stöd för ifrågasättande vilket i sin tur skapar 
utvecklingsorienterat lärande (Ellström & Hultman, 2004). 
  
Dagboksskrivandet kom igång direkt efter informationsmöten. Att ha fokusgrupperna bidrog till att få 
fram information om vad personalen behövde för att känna sig säkrare att skriva patientdagbok men 
interventionen (mall för skrivandet av patientdagbok) i sig gjorde inte att antalet skrivna dagböcker till 
patienterna ökades. Mallen blev däremot ett stöd för skrivandet. 
 
Bifynden som kom fram under resultatet, smärta i axlarna samt servering av näringsdrycker, har inte 
kunnat läsas fram i tidigare studier. De är viktiga fynd då de båda påverkar patientens återhämtning och 
livskvalitet. De är även viktiga kunskapsfrågor att föra vidare till personalen och att hitta vad som kan 
orsaka smärtan i axlarna och ändra arbetssätt efter det. 
 
Metoddiskussion 
 
Vid kvalitativ design kan metoden diskuteras med hjälp av begreppen trovärdighet, pålitlighet och 
överförbarhet (Henricson, 2012). Svagheten i trovärdigheten i denna studie är att författaren har 
analyserad insamlade data själv utan andra kollegor eller med dem som har blivit intervjuade. Risken 
är att författaren med sin kunskap av området har gjort egna tolkningar av resultatet (Wibeck, 2010). 
Det som stödjer trovärdigheten är att författaren känner till studiemiljön och kulturen på avdelningen 
där studien har gjorts. Lincoln och Guba (1985) anser att trovärdigheten ökar när författaren känner till 
sin studiemiljö. 
 
Författaren hade en viss förförståelse om patienternas upplevelse om patientdagbok samt erfarenheter 
av post-IVA mottagning. Förförståelsen grundade sig på de studier som författaren hade läst, 
utbildningstillfällen på olika konferenser och studiebesök på andra IVA-avdelningar. Däremot saknades 
det förförståelse och erfarenhet vad gällde själva förbättringsarbetet. För pålitligheten är det viktigt att 
söka efter hur författarens tidigare erfarenheter har påverkat datainsamling och dataanalys (Henricson, 
2012). Författaren hade ingen erfarenhet av datainsamling eller dataanalys innan utan de valda 
metoderna studerades under studiens gång. 
 
Om resultaten i sig är överförbara till andra enheter beror på kontexten. De patienter som har blivit 
intervjuade i denna studie har vårdats på en allmän IVA vilket innebär att patientkategorin inte är 
samma som på alla andra IVA-avdelningar. Men det som är gemensamt med alla IVA-patienter är att 
de delar en upplevelse av någon typ av trauma och ur den synpunkten går det att betrakta resultatet 
bredare. 
 
Att göra utvärdering efter varje mottagningstillfälle med hjälp av PDSA har hjälpt 
mottagningspersonalen att identifiera patienternas synpunkter. PDSA-hjulen blev dokumenterade i 
post-IVA arbetsboken och ritades enkelt med penna. Patienterna var inte med när nya hjul togs fram 
vilket kan vara en nackdel då deras berättelse tolkades av mottagningspersonalen och kvaliteten kanske 
inte blev densamma som den skulle blivit om patienterna varit med. Kvalitet är ju något som värderas 
av kunderna och ska ställas i relation till deras behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012).  
 
Eftersom författaren arbetar på den avdelning där förbättringsarbetet gjordes, diskuterades det i 
projektgruppen om det var lämpligt att hen skulle hålla i fokusgrupperna. Det resonerades att gruppen 
skulle kunna ha svårare att diskutera ämnet när författaren är på plats och de skulle kanske inte säga 
allt de tänkte. Det finns en risk för att de inte skulle uttrycka sig helt öppet om sina åsikter om författaren 
skulle hålla i fokusgruppsintervjuerna och det skulle påverka studiens resultat. Det som vägde emot var 
att författaren är mest insatt i förbättringsarbetet och därför skulle kunna ha lättare att ställa följdfrågor. 
Men för att få så ärliga och verklighetsnära resultat från fokusgruppen som möjligt var författaren inte 
med vid fokusgrupperna. 
 
Det är svårt att säga om risken för komplikationer har minskat på grund av ett litet patientunderlag och 
en kort uppföljningsperiod. RAND-36 har använts som mätinstrument för mätning av patientens 
hälsorelaterade livskvalitet. Modellen mäter både psykiskt och fysiskt välmående. För att få en mer 
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verklighetsnära bild av RAND-36-resultatet ska mätningen upprepas tre gånger under ett år för att 
kunna se om patientens upplevda livskvalitet förändras. Hittills har bara tre av de sex patienterna varit 
på post-IVA-mottagningen två gånger.  
 
Om RAND-36 är ett tillräckligt mätinstrument för att mäta patientens upplevda hälsorelaterade 
livskvalitet kan diskuteras. Modellen ger inte utrymme för öppna svar utan går ut på ja/nej-frågor och 
skalor mellan utmärkt och dåligt. Det som kunde ses var att det som patienterna hade ”kryssat” i RAND-
36 stämde inte alltid överens med det de berättade. Därför kan resultatet av RAND-36 vara missvisande 
och räcker inte som ensam metod att bedöma patientens fysisk och psykisk livskvalitet. 
 
Författaren gjorde patientintervjuerna efter mottagningsbesöket. Fördelen med det var att patienten 
visste vem hen pratade med och kände författaren. Intervjuerna blev väldigt bra och patienterna pratade 
öppet om sina upplevelser från mottagningen. Men att författaren hade träffat patienterna på 
mottagningen kunde ge en motsatt effekt också. Det är möjligt att patienterna inte nämnde allt de ville 
eftersom de flesta uttryckte tacksamhet för att få komma till mottagningen. Det kan leda till att, om de 
hade några förbättringsförslag, valde de att inte berätta det. 

Slutsatser 

Patientdagbok och post-IVA uppföljning upplevs som mycket positivt av patienter och de flesta har fått 
rehabilitering enligt sina behov vilket annars eventuellt hade missats. Uppföljningen har bidragit till ny 
kunskap om hur patienten vill dricka näringsdryck och att flera få smärtor i axeln efter sin tid på IVA. 
För att kunna utveckla en post-IVA-mottagning har det varit viktigt att ta fram både patienternas och 
personalens upplevelser av uppföljning och dagboksskrivandet samt betydelsen för patienten av en 
dagbok. På så sätt kunde ett gemensamt förhållningssätt byggas upp. Erfarenheterna från patienterna 
och personalen har lett till de förbättringar som är gjorda under förbättringsarbetets gång. För att kunna 
lyckas med införande av dagbok är det bland annat viktigt med kunskap om skrivande och återkoppling 
från mottagningen om betydelsen av dagbok för patienterna. Vidare blev det tydligt att närstående också 
är i behov av mötesplats och reflektion. För att kunna bli ännu bättre behövs en resursökning i form av 
tid för att kunna utveckla forum för närstående. 

Implikationer av förbättringsarbetet 

Att ta vara på patienternas önskemål och erfarenheter genom att använda EBCD har varit en 
förutsättning för att kunna tillgodose patienternas behov. Touchpoints, gemensamma nämnare mellan 
patienterna och personalen på mottagningen, har sökts fram och har prioriterats (Tsianakas, Maben, 
Richardson, Dale & Wiseman, 2012). På intervjuerna har patienterna berättat vad de förväntade sig från 
mottagningsbesöket och vad har de saknat. Dessa synpunkter har använts för vidare planering av 
mottagningsarbetet. Däremot har EBCD inte följts hela vägen. De som har varit på mottagningen två 
gånger har diskuterat med personalen på mottagningen om de synpunkter som de har uttryckt som 
viktigast men ingen handlingsplan har gjorts. 

Förslag till fortsatt forskning 

I fortsättningen vore det intressant att titta vidare om det finns bättre verktyg för att mäta patientens 

hälsorelaterade livskvalitet än RAND – 36 samt överväga om samtalsmall är ett hjälpande verktyg på 

post-IVA mottagningen eller om det mer skulle vara en hindrande komponent.  
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Bilaga 2 

 

Okunskap Stor 
arbetsbelastning 

Dålig 
information 

Arbetssätt 

Dagboken blir inte 
skriven 

Tidskrävande 
närstående 

Många 
patienter 

Kritisk sjuk 

patient 

Av vem? 

Vad ska 
skrivas? 

Syftet med 
dagboken? 

Ej 
implementerad 

Saknas beskrivning 

Orsak 

När ska dagboken 
tas fram? Vilka patienter ska ha 

dagbok? 

Vem ska ta 
fram 

dagboken? 
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Bilaga 3 

 

SWOT – analys uppföljning av IVA-patienter 

 

SWOT – analys är en kartläggning som tar fram styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom 

ett företag, både i den interna och externa miljön. Jag har valt använda SWOT för att få fram 

dessa delar i mitt förbättringsarbete.  

 

Analysen gjordes av projektgruppen 2016-06-10 

 

 Positiva faktorer 
 

Negativa faktorer 

Interna faktorer Styrkor 
- Öka kunskap hos 

IVA-personalen 

- Nyfikenhet 

- Att gemensamt hitta 

ett fungerande 

arbetssätt på 

mottagningen 

 

Svagheter 
- Dålig kunskap om 

mottagningsarbete 

- All personal är 

nybörjade på just 

detta 

 

 

 

Externa faktorer Möjligheter 
- Öka patienternas 

välbefinnande 

- Bidra med ny 

kunskap till 

personalen 

- Nya arbetsformer till 

IVA-personalen 

Hot 
- Patienterna saknar 

intresse för 

uppföljning 

- Tidsbrist relaterad till 

personalbrist 
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Bilaga 4. 

 

 

 

 

Intervjuguide till patientintervjuerna 

Frågorna skall ställas som öppna frågor. Följdfrågor är tillåtna; som vad menar du? Kan du 

utveckla ditt svar vidare? Det viktiga är att följdfrågorna inte är ledande. 

 

Fråga 1: Vad fick dig att tacka ja till uppföljning? 

Fråga 2: Hur upplevde du besöket på mottagningen? 

Fråga 3: Hade du några förväntningar före besöket? Blev dem uppfyllda? 

Fråga 4: Saknade du något på ditt besök? 

Fråga 5: Skulle du velat få kallelsen till mottagningen tidigare/senare/inte alls? Varför? 
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Bilaga 5. 

 

 

 

 

Frågeguide till samtalsledare för fokusgrupper. 

Frågorna skall ställas som öppna frågor. Följdfrågor är tillåtna, som; Vad menar du? Kan du 

utveckla ditt svar vidare? På vilket sätt? Det viktiga är att följdfrågorna inte är ledande på 

något sätt. 

 

Fråga 1: Hur ser skrivandet av patientdagbok ut idag? 

Fråga 2: Vad kan främja dagboksskrivandet? 

Fråga 3: Finns det några hinder som begränsar dagboksskrivandet? 

 

Efter varje fokusgrupp sammanfattar observatörer vad hen har sett och hört. Efter det frågas 

om det som kom fram vad det gruppen förmedlades. 
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Bilaga 6. 

 

 

 

Information till Dig som kommer på besök till post-IVA 
mottagningen 

Hej! 

Jag heter Niina Lempiäinen och jobbar på intensiven på Södertälje sjukhus AB som 

specialistsjuksköterska inom intensivvård. Jag kommer att göra en studie, skriva en 

masteruppsats hösten 2016 – våren 2017 på hälsohögskolan Jönköping University som 

handlar om patienternas upplevelser om tiden på intensiven samt patienternas livskvalitet 

efter intensivvård. 

Syftet är att kunna få fram vilka behov patienterna har efter IVA-tiden och kunna erbjuda 

hjälp till patienterna om det behövs. 

När du kommer till oss får du frågan om du vill delta i studien. Om du vill medverka blir du 

uppringd cirka två veckor efter besöket på mottagningen. Du kommer få några frågor 

gällande ditt besök på mottagningen. Dina svar kommer att användas i skrivandet av 

uppsats. Dina svar kommer behandlas anonymt och presenteras som sammanfattning 

tillsammans med andra patienternas svar till personalen på intensiven i Södertälje sjukhus 

AB. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Om du vill vara 

med kommer jag att skriva ett skriftligt samtycke med dig.  

Du är välkommen till post-IVA uppföljning oavsett om du vill vara med i studien eller inte. 

Om du eller dina närstående har några frågor är ni välkomna att höra av er till mig. 

Med vänlig hälsning, 

Niina Lempiäinen projektledare och masterstudent 

Södertälje sjukhus AB 

Intensiven 

Rosenborgsgatan 6-8 

15286 Södertälje 

Tel: 08 – 550 241 89 

e-post: niina.lempiainen@sll.se 
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Bilaga 7. 
 

 
 
 
Att följa upp IVA-patienter och deras närstående via post-IVA mottagning – ett 
projekt på intensiven Södertälje sjukhus AB 
 
Till dig som jobbar på IVA. 
 
Bakgrund och syfte 
Det vad vi vet idag är att flera av dem patienterna som vårdas på IVA har besvär efter IVA-
vården. Besvären kan vara psykiska och/eller fysiska och visar sig till exempel som 
sömnlöshet, minnessvårigheter, oro, fysiska begränsningar osv. I Stockholms läns landsting 
följer andra IVA-avdelningar upp sina patienter för att kunna fånga upp de eventuella 
besvären och erbjuda hjälp till patienterna. På grund av detta har ett projekt startad på IVA 
Södertälje sjukhus AB med syfte att kunna erbjuda uppföljning till IVA-patienterna via post-
IVA mottagning. En viktig del av uppföljningen är skrivandet av patientdagbok som skrivs av 
personalen och det är viktigt att få fram personalens perspektiv kring hur de ser skrivandet 
av patientdagbok samt uppföljning av patienterna. 
 
Deltagande i projektet 
Du som arbetar på IVA Södertälje sjukhus AB tillfrågas att ingå i studien. Tanken är att göra 
fokusgruppintervjuer med dig och dina kollegor som handlar om er upplevelser om 
skrivandet av patientdagbok samt uppföljning av patienterna. På intervjun kommer du få 
frågor som du kan diskutera med övriga i gruppen. Intervjun kommer ta cirka 30 minuter. 
Era svar kommer användas till skrivandet av masteruppsats i hälsohögskolan i Jönköping. 
All material som skrivs upp under fokusgruppsintervjun kommer att behandlas så att ingen 
annan kommer ha tillgång till materialet. Deltagandet till intervjun är frivilligt och du kan 
när som helst välja att avbryta vara med. 
 
Kontakt 
Kan du tänka dig att vara med i studien? Jag kontaktar dig inom en vecka du har fått brevet 
för planering av intervjun. 
 
Har du några frågor eller funderingar kring studien kontakta gärna mig. 
Niina Lempiäinen, niina.lempiainen@sll.se , tel: 08 – 550 241 98 
 
Beatrix Algurèn, beatrix.alguren@ju.se , tel: 031 786 34 18  
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Bilaga 8 

BLANKETT FÖR ETISK EGENGRANSKNING AV EXAMENSARBETEN VID HHJ 

Datum: 160816 

Examensarbetets titel:       Student/studenter: Niina Lempiäinen 

Handledare: Beatrix Algurèn   
Denna blankett är ett hjälpmedel för studentens egen granskning av etiska frågeställningar knutna till 
sitt examensarbete. Avsikten är att studenten och handledaren går igenom detta tillsammans och 
gemensamt fastställer hur de etiska problem som identifieras ska hanteras. 
Hur det därutöver hanteras – t.ex. om det ska biläggas till examinator eller ej – bestäms i respektive 
utbildningsprogram. 
När ett examensarbete ska genomföras är det viktigt att reflektera över etiska frågeställningar som kan 
uppstå genom hela projektet. Nyttan av projektet (studenten lär sig metoder, producera ny kunskap) 
måste vägas mot de risker som kan uppstå, och riskerna ska vara mycket små. Examensarbeten vid 
Hälsohögskolan i Jönköping ska hålla samma etiska standard som gäller för forskning, även om 
Etikprövningslagen (EPL) uttryckligen endast gäller forskning. Det finns två typer av studier som 
normalt inte räknas till forskning, och som måste hanteras speciellt. Det ena är studentuppsatser, och 
det andra är kvalitets- och förbättringsstudier inom ramen för vård och omsorg. Gränsdragning mellan 
forskning och dessa båda berörs inledningsvis under A och B. Del C hanterar vad som faller under 
Etikprövningslagen och del D hanterar övriga etiska frågeställningar som är viktiga vid genomförandet.  
Forskning som faller under EPL måste prövas av regional etikprövningsnämnd. Även om den inte faller 
under lagen men då det finns en forskningsetisk problematik som behöver belysas så kan det vara 
lämpligt att skicka in ansökan om rådgivande granskning i etikprövningsnämnd (EPN) eller 
forskningsetisk kommitté. Vill man i senare skede publicera, så kan detta annars bli omöjligt.  
 
Detta är en blankett som används på prov under läsåret 2015/2016. Har du synpunkter kontakta 
Forskningsetiska kommitténs sekreterare.  

DEL A: Är detta forskning? 
Del A syftar till att avgöra om studien avser vara forskning. Examensarbeten räknas normalt inte som 
forskning, och kan då inte heller tas upp av EPN. Under vissa omständigheter kan dock examensarbeten 
vara forskning, nämligen om de  

i) syftar till vetenskaplig publicering,  

ii) ii) har en vetenskapligt genomarbetat frågeställning och en design som kan besvara densamma 

(inkl. power), samt  

iii) leds av forskare inom området antingen som del av större projekt eller med forskare som 

handledare. Alla dessa tre bör uppfyllas för att studien ska betraktas som forskning och kunna 

hanteras i EPN.  

Är detta forskning i dessa tre avseenden?        JA   

x NEJ  

 

DEL B: Är det en förbättringsstudie? 

Del B syftar till att avgöra om studien är led i hälsovårdens och socialtjänstens kvalitetsarbete. Denna 
typ av studier är inte heller forskning i EPL:s mening utan faller under annan lagstiftning, såsom Hälso- 
och sjukvårdslagen respektive Socialtjänstlagen. För att en studie ska kunna bedömas som en 
förbättringsstudie ska den  
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i) göras på verksamhetens uppdrag, och  

ii) data ska hanteras i enlighet med dessa lagar, inklusive sekretess. 

Hur de etiska problemen hanteras kan granskas i den lokala forskningsetiska kommittén.  

Görs studien som ett led i förbättringsarbete i denna mening?       JA  

     x NEJ  

 

DEL C: Innehåller studien sådant som faller under Etikprövningslagen? 
Frågorna i Del C syftar till att undersöka om din studie har sådana etiska problem som om det vore 
forskning skulle krävt prövning i EPN. 

  Ja Tvek-

samt 

Nej 

1 Avser studien att behandla känsliga personuppgifter enligt PUL, dvs vid något 

skede länka till en person och där uppgifterna  avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 

hälsa eller sexualliv.  

  x

 

2 Avser studien att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser som 

innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden. 

  x

 

3 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersoner (även sådant 

som ingår i gängse rutiner, men också är del i forskningen) 

  x

 

4  Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (ex behandla övervikt). 

  x

 

5 Innebär undersökningen uppenbar risk för skadlig påverkan (4§2 2003:460) (ex. risk 

för fysiska skador eller risk att väcka traumatiska minnen till liv) 

  x

 

6 Används biologiskt material som kan härledas till en identifierbar individ eller 

avliden människa (ex blodprov eller vävnadsprov). 

  x

 

7 Kan frivilligheten ifrågasättas (ex utsatta grupper såsom barn, personer med 

kongnitiv nedsättning och psykiskt funktionsnedsattning, eller personer i 

beroendeställning som patienter eller studenter i förhållande till försöksledaren). 

  x

 

8 Kommer personer med begränsad autonomi engageras (t.ex. personer med 

kognitiva svårigheter, underåriga) där förståelsen för innebörden av samtycket är 

begränsat? 

  x

 

9 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

  x

 

 
Om någon av frågorna 1-9 besvaras Ja eller Tveksamt, och om det är forskning enligt A, ovan, så ska 
studien prövas vid regional etikprövningsnämnd (EPN). Se www.epn.se.   
Om någon av frågorna 1-9 besvaras Ja eller Tveksamt, och om det genomförs som en kvalitets- eller 
förbättringsstudie, enligt B ovan, så bör ansökan om granskning ställas till lokal Forskningsetisk 
kommitté. 
Om någon av frågorna 1-9 besvaras med Ja eller Tveksamt, och studien ej godkänns i EPN och inte heller 
genomförs som kvalitets- och förbättringsstudie efter forskningsetisk granskning, så kan studien behöva 
förändras. I nuvarande skick kan den ej genomföras vid HHJ. 

DEL D: Andra etiska överväganden 

http://www.epn.se/
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Utöver dessa frågor kan det även finnas etiska problem av annat slag, som kan behöva hanteras och 
reflekteras, och ev. föranleda rådgivande granskning i lokal forskningsetisk kommitté. Del D syftar till 
att identifiera om sådana problem finns. 
Specifika risker 
Risker Ja Tvek-

samt 

Nej 

10 Andra identifierade risker:    x  

     

Deltagarval och social utsatthet     

11 Deltagarna tillhör en extra sårbar och utsatt grupp i samhället 

(minoritetsgrupp). 

  x  

12 Upprättas ett personregister där data kan kopplas till en fysisk person?   x  

 

Andra förutsättningar 

Skriftlig information (se instruktion på www.epn.se) Ja Tvek-

samt 

Nej 

13 Studien beskrivs så att deltagarna förstår dess syfte och upplägg och vad 

deltagande i projektet innebär (ex. antal besök, projektlängd etc.) (inga 

fackuttryck, klar svenska) 

 

x    

14 Alla faktorer som kan påverka beslut om medverkan framgår klart. x    

15 Det stämmer att informationsbrevet inte innehåller övertalande 

formuleringar, inklusive ”milt övertalande” som utgår från att personen 

ska/bör ställa upp utan att fullt visa respekt för valet (ex. ”tack på förhand”) 

x    

16 Det framgår att vården eller andra insatser inte påverkas av beslut om att 

medverka eller avstå från medverkan 

x    

     

Frivillighet Ja Tvek-

samt 

Nej 

17 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. 
x   

 

18 Det framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

kan avbryta deltagandet utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

 

     

Konfidentialitet och deltagarnas säkerhet Ja Tvek-

samt 

Nej 

19 Finns det skäl att utlova konfidentialitet i projektet?  x    

20 Det finns rutiner för att garantera konfidentialitet och integritet vid 

datainsamlingen 

x    

21 Om konfidentialitet är utlovat, beskrivs resultatet på ett sätt så att 

deltagarna är konfidentiella d.v.s. de kan ej identifieras efteråt (inklusive 

små förutsättningar för s.k. baklänges-identifikation) 

x    
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Forskningsresultat Ja Tvek-

samt 

Nej 

22 Finns det skäl att erbjuda deltagarna att få ta del av forskningsresultatet? x    

 
 
Om någon av frågorna 10-12 (specifika risker) besvaras ja eller tveksamt, eller om 18-22 (andra 
förutsättningar) besvaras nej eller tveksamt så behöver frågan diskuteras tillsammans med handledaren 
och om tveksamhet kvarstår kan rådgivande yttrande inhämtas från forskningsetiska kommittén (se PM 
om tillvägagångssätt). Beskriv hur frågan kommer att hanteras på ett etiskt tillfredställande sätt så att 
deltagarnas integritet och självbestämmande respekteras. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Ovanstående frågor är noga genomgångna, sanningsenligt besvarade och diskuterade med handledare. 
  
Ort och datum: Södertälje 160816 

 
Student 1:  Student 2:   Student 3: 
Niina Lempiäinen 

 
Handledare: 
Beatrix Algurèn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 9 
 
VAD KAN JAG SKRIVA I PATIENTDAGBOKEN 
 
Tanken med patientdagbok är att ge en sammanhängande historia till 
patienten om det som har hänt. 
Informationen skall vara i kronologisk ordning och faktabaserad 
Exempel på vad man kan skriva i patientdagbok: 

- Sammanfattning vid ankomst (varför kom patienten till IVA, vad har 

hänt, patientens tillstånd, hur kom patienten till akuten, vilka följde 

med) 

- Dagliga händelser (det vi gör, behandlingar, ändringar i patientens 

status) 

- Förklara de förkortningar som används t.ex CVK, KAD, tub mm. 

- Om patienten är intresserad av sport t.ex kan man skriva om de 

idrottsevenemang som pågår, politik, kultur mm. 

Det viktiga är att det kommer fram varför patienten vårdades på IVA, när 
vändpunkten till bättre kom och hur återhämtningen gick till under IVA-
tiden. 
 
Några exempel som inte rekommenderas att skriva i dagboken: 

- Sociala problem 

- Missbruk 

- Kriminella handlingar 

- Privat ekonomi 

För att dagboken ska kunna återge tiden på IVA till patienten är det viktigt 
att vi kommer ihåg att skriva ärligt och personligt till patienten. 
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Det går bra att klippa nyheter eller annat (beroende på vad patienten är 
intresserad av) från tidningar och klistra i dagboken. 
 
Fotografier skall tas i jämna mellanrum och i olika moment vi gör och 
läggas längst bak i dagboken. 
 
(Bäckman, 2011; Williams, 2009; Egerod & Bagger, 2010; Åkerman, 2010) 
 
 
Niina Lempiäinen 170309 
 


