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Sammanfattning

Bakgrund: Minnen från intensivvård är ett ämne som är väl undersökt. Det är sedan tidigare

känt att de minnen och upplevelser patienten har från intensiwårdstiden kan leda till

ppykologiska problem som påverkar patienten en lång tid efter utskrivning. I flera studier i

ämnet har neurokirurgiska patienter exkluderats. Syfte: Syftet med denna studie var att

beskriva neurokirurgiska patienters minnen och upplevelser av intensiwårdstiden. Metod:

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer utifrån ICU Memory Tool.

Totalt intervjuades fyra patienter. Materialet har dels sammanställts kvantitativt dels

analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultat: De minnen och upplevelser

patientema hade från intensiwårdstiden resulterade i tre övergrþande teman, Att vara i en

drömvtirld, Att vara i en luinslomdssig vdrld samt En verklig vrirld. lnom varje tema återfanns

såväl negativa som positiva minnen och upplevelser.

Nyckelord: minnen, upplevelser, intensivvård, neurokirurgiska patienter, ICU Memory Tool.
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"I thought that they were going to kill me- that the nursing staff
were going to kill me and sell my body parts overseas. And I thought

that he was going to actually overdose me with this injection... "

(Magarey & McCutcheon, 2005, s. 351).



Inledning

Det är sedan tidigare känt att minnen och upplevelser från intensivvård i samband med ett

trauma eller en kritisk sjukdom kan leda till psykologiska problem som påverkar patienten

lång tid efter utskrivning. Detta har lett till att man sett ett behov av uppftiljning ftir patienter

som vårdats på intensivvårdsavdelning och att intensivvårdsmottagningar därigenom växt

fram.

I Sverige finns sex neurokirurgiska kliniker. Vid kontakt med dessa uppges att en av dem har

någon form av mottagning där patienter rutinmässigt fttljs upp avseende sina upplevelser från

intensivvården. En systematisk sökning genomfÌirdes utan att någon publicerad

sammanställning kunde återfinnas vilket väckte ett antal frågor. Minns neurokirurgiska

patienter något från intensiwårdstiden, skiljer sig i så fall deras minnen och upplevelser från

vad som tidigare beskrivits och finns det ett behov av uppftiljning fiir denna patientgrupp? En

annan fråga som växte fram var hur och vid vilken tidpunkt efter utskrivning dessa patienters

minnen och upplevelser bör ftiljas upp?

Utifrån dessa frågor sågs ett behov av fortsatta studier ftir att fä en fÌirdjupad kunskap inom

området och som ett fiirsta steg genomftirdes ftireliggande studie.

Bakgrund

Neurokirurgiska patienter och intensiwård

Inom den neurokirurgiska specialiteten vårdas bland annat patienter med extra- eller

intracerebrala blödningar efter ett skalltrauma, cerebrovaskulära sjukdomar som

subaraknoidalblödningar, intracerebrala hematom och arteriovenösa missbildningar i hjärnans

kärl samt tumörer i hjärnan eller hjärnhinnoma. Även skador eller vissa sjukdomar i ryggrad

och ryggmärg hör till det neurokirurgiska området (Blommengren & Ohlgren,2007).

Den primära hjämskadan efter ett trauma eller en blödning är mer eller mindre oåtkomlig ftir

behandling. Vården av neurokirurgiska patienter syftar till att ftirhindra aff denna skada

ftirvärras, att optimera ftirutsättningar till läkning och att undvika komplikationer som kan

leda till sekundära skador (Blommengren & Ohlgren,2007;Enblad & Hårdemark, 2005).

Intensivvård av neurokirurgiska patienter är högteknologisk och kännetecknas av noggrann

övervakning av fysiologiska parametrar och avancerad monitorering av intrakraniellt tryck,

hjämans metabolism, syrgasleverans och syrgasutnyftjande samt en kraftfull behandling vid



Tabell 1. Glasgow Coma Scale

Gl¡sgow Coma Scalc

ögon õppnas

Spontant
Pâ tllltal
Pâ smãrta
lngen reaktlon

Bãsta motorkk¡ 3var

LWer uppmanlng
lokallserar smärta
U ndandraga nde böjròrelser
Onormala böjrörelser
Strãckrùrelser
lngen reaktion

B¡str rerbala ¡Yar

Orierìterad
Desorlerìterad men sv?¡rãr

Talar osammanhãngande
Talar oförståellgt
ln8et sìrar

Summ¡

avvikande värden fÌir att undvika komplikationer som kan leda till en sekundär skada (Enblad

& Hårdemark, 2005).

En av sjuksköterskans uppgifter vid vård av neurokirurgiska

patienter är övervakning av neurologiskt status. Denna

utÍÌirs på ordination av ansvarig läkare och innebär bland

annat en bedömning av vakenhet. En skala for att bedöma

vakenhetsgrad är Glasgow Coma Scale, GCS, som består av

tre delar, ögonöppning, motorisk respons och verbalt svar.

Inom varje del ges poäng utifrån patientens reaktion. Den

totala summan av de olika delsummorna kan vara alltifrån

tre till femton poäng (tabell 1). Förutom vakenhetsgrad

bedöms även eventuella pareser eller andra bortfalls-

s¡rmtom, pupillernas storlek, form och reakfion samt

ögonmotorik. En medvetslös patient smärtstimuleras vid

kontroll av medvetandegrad, i möjligaste mån utnyttjas de

naturliga smärtstimuleringarna i samband med omvårdnad.

Är patienten sederad måste denna avbrytas ftir att en rättvisande bedömning skall kunna göras

(Blommengren & Ohlgren, 2007).

Tidigare forskning om minnen från intensiwård

Minnen och upplevelser från intensiwård är ett ämne som är väl undersökt. Vissa patienter

minns klart och tydligt vårdtiden på intensivvårdsavdelningen medan andra helt saknar

minnen eller endast har fragmentariska minnesbilder. Hur stor andel patienter som har någon

form av minnen från intensiwårdstiden varierar i olika material, siffror ftân 57 till94 procent

har beskrivits (Capuzzo et al., 2005; Kvåle, Ulvik & Flatten, 2003). De minnen som skildras

delas vanligen in i verkliga minnen från faktiska händelser och overkliga, illusoriska minnen.

Till de faktiska hör minnesbilder från till exempel vårdhandlingar och besök av närstående.

Medan illusoriska minnen beskrivs som paranoida upplevelser, hallucinationer, drömmar och

mardrömm ar (Capuzzo et a1.,2004,2005; Granja et a1.,2005; Löf, Berggren & Ahlström,

2008).

En rad fakforer kan vara orsak till minnesproblematik som arnnesi och hallucinationer i

samband med intensivvård, varav sjukdomen eller skadan i sig, metabolisk påverkan, delirium
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och sömnstörningar är några. Behandling med läkemedel som sedativa, opiater, adrenalin och

kortikosterioider kan påverka minnet. Kraftiga reaktioner som bidrar till fìirvirring kan även

uppstå när dessa läkemedel sätts ut (Jones & Griffiths, 2000). Det har även framkommit att

patienter som har illusoriska minnen tenderar attvarayngre, haft ventilatorbehandling samt

längre intensivvårdstid (Ringdal, Johansson, Lundberg & Bergbom,2006; Ringdal, plos,

Lundberg, Johansson & Bergbom, 2008; samuelsson, Lundberg & Fridlund,2006).

Det kan även vara så att processer påverkar minnet ftir yttre stimuli negativt och ftjrstärker

inre minnesbilder vilket därigenom skulle leda till illusoriska minnen. Att intensivvårds-

patienter fl¡rttar uppmärksamheten från yttre stimuli till bilder genererade i det inre kan

fìirklara varfÌir dessa endast har svaga minnesbilder från verkliga händelser medan de ofta

tydligt minns hallucinationer (Jones & Griff,rths, 2000).

Det kan finnas ett värde i att undersöka om patienten minns något av intensiwårdstiden och

vilken typ av minnen de har då det har visat sig att patienter med amnesi ftir vårdtiden har en

lägre hälsorelaterad livskvalitet (Granja, et al., 2005) och att overkliga och paranoida minnes-

bilder såsom hallucinationer och mardrömmar är associerat med mer ångest och depressions-

symtom efter utskrivning (Granj a, et a1.,2005; Jones, Griffiths, Humphris & Skirrow, 2001;

Ringdal, 2008; Ringdal, Plos, Lundberg, Johansson & Bergbom, 2008; V/einert & Sprenkle,

2008). Dessa patienter har även en större risk att utveckla symtom som kan tyda på post

traumatisk stress (Griffiths & Jones,2002).

Post traumatisk stress syndrom

Post traumatisk stress syndrom, PTSD, kan drabba en person som varit utsatt fÌir en

traumatisk händelse. För att kunna ställa diagnosen PTSD så skall en rad kriterier uppfyllas

och ftiljande symtomgrupper säges vara karaktäristiska ftir PTSD. Den utlösande faktorn skall

vara av extrem natur och leda till kraftiga subjektiva känslor som rädsla, hjälplöshet och

skräck. Den traumatiska händelsen återupplevs gång på gång i form av återkommande,

påträngande minnesbilder, tankar eller mardrömmar. Händelsen kan även återupplevas i form

av illusioner, hallucinationer och återblickar, även kallat flashbacks. Det skall även finnas ett

undvikande av situationer som påminner om händelsen samt ett avtrubbat känsloliv eller en

ökad psykisk spändhet, ofta benämnd som arousal (Griffrths & Jones, 2002).



Om symtomen funnits kortare tid än tre månader beskrivs den som akut PTSD och om de

funnits längre benämns den som kronisk. Svåra posttraumatiska symtom under den akuta

fasen efter händelsen ökar risken att drabbas av kronisk PTSD (Griffiths & Jones, 2002).

I en litteraturöversikt av Rattray och Hull (2008) framkom att 14-27 procent av dem som

vårdats på intensivvårdsavdelning har symtom som tyder på posttraumatisk stress. Det har

även visat sig att patienter som enbart har overkliga minnesbilder och helt saknar minnen från

verkliga, faktiska händelser i högre grad ffir akuta symtom relaterade till PTSD. Detta talar ftir

att minnen av verkliga händelser, även om de är obehagliga, kan ha en viss skyddande effekt

(Griffiths & Jones, 2002; Jones, Griffiths, Humphris & Skirrow, 2001).

Det har tidigare beskrivits att intensivvårdspatienter som haft overkliga, illusoriska, minnen

från vårdtiden och ej haft möjlighet atttala med någon om sina upplevelser har mer symtom

på depression än de som samtalat med någon om dessa. Ett uppftiljande mottagningsbesök

efter intensivvården kan fånga upp de patienter som har eller riskerar att drabbas av ångest,

depression eller andra symtom som kan tyda på posttraumatisk stress (Ringdal, Plos,

Lundberg, Johansson & Bergbom, 2008).

Mottagningsbesöket kan vara den enda möjligheten att få diskutera de upplevelser som

patienten haft då dessa kan vara fÌir svåra eller genanta att ta upp med någon som ej är insatt i
de problem som kan ftilja efter intensivvård. Ett uppfìiljande besök ger även ett tillfÌille att fä

ftirklaringar till vad som hänt under vårdtiden. I de fall där det finns behov av annan

kompetens kan remittering ftir specialistvård ske (Griffiths & Jones,2002).

Neurokirurgiska patienters minnen från intensiwård

Hur neurokirurgiska patienter upplever och minns intensivvårdstiden är inte helt klargiort då

dessa tillhör en patientgrupp som tenderar att uteslutas från denna typ av studier (Jones,

Griffrths, Humphris & Skirrow, 2001; Magarey & McCutcheon, 2005; Sackey, Martling,

Carlswärd, Sundin & Radell, 2008; Samuelsson, Lundberg & Fridlund,2006,2007; Scragg,

Jones & Fauvel, 2001; Weinert & Sprenkle, 2008). Det har dock beskrivits att patienter med

traumatisk skallskada har frirre minnesbilder från skadetillfÌillet, efterfÌiljande intagning på

sjukhus samt intensivvårdstiden, än patienter utan skallskada (Johansson, Ringdal &

Bergbom, 2008) och att avsaknad av minnen vid skallskada kan verka som en skyddande

faktor mot post traumatisk stress (Gil, Caspi, Ben-Ari, Koren & Klein, 2005; Klein, Caspi &

Gil, 2003). Detta står dock i kontrast med det Johansson, Ringdal och Bergbom (2008) fann i



sin studie där de patienter som drabbats av skallskada hade symtom som kan relateras till post

traumatisk stress i samma utsträckning som övriga patienter trots ÍÌirre minnesbilder.

När och hur bör minnen och upplevelser från intensiwård studeras

Det är inte tydliggiort när och hur dessa minnen låter sig bäst undersökas. Tidigare studier i

ämnet har visat på stor variation vad det gäller tidpunkter efter intensivvårdstiden. I vissa har

patienter intervjuats redan på vårdavdelningen någon dag efter utskrivning från intensiwårds-

avdelning (capuzzo et a1.,2004,2005; Samuelsson, Lundberg & Fridlund ,2006,2007) I

andra har intervjuer ägt rum upp till tre år efter den händelse som ftiranlett intensivvård

(Ringdal, Plos & Bergbom,2008).

Minnesbilder från intensivvårdstiden tycks vara relativt beständiga över tid. Löf, Berggren

och Ahlström (2008) fann att de minnen patienterna hade återberättades i samma grad vid tolv

månader som vid tre månader efter intensivvårdstiden. Detta gällde minnen från såväl fakfiska

som overkliga händelser.

Trots att minnen och upplevelser ter sig stabila över tid kan det finnas ett värde i att studera

dessa i ett tidigt skede ftir att ftirsöka identifiera de patienter som löper en ökad risk att senare

drabbas av psykologiska komplikationer. I en studie där patienter med lätta skallskador

ingick, sågs att minnesbilder från traumat 24 timmar efter, var starkt associerat med en ökad

risk att utveckla symtom som kan tyda på posttraumatisk stress sex månader efter traumat

(Gil, caspi, Ben-Ari, Koren & Klein, 2005). Även Samuelsson, Lundberg och Fridlund

(2007) vars syfte bland annat var identifiera faktorer som tidigt fÌirutser risken att utveckla

symtom som kan relateras till post traumatisk stress, fann att de patienter som upplevde

intensivvårdstiden som extremt stressande vid den ftirsta intervjun på vårdavdelningen,

skattade högre grad av oro och depression vid den andra intervjun två månader senare.

Vilken metod som bäst fängar patientens minnen och upplevelser är inte heller helt klargjort.

Såväl kvantitativa undersökningar (Granj a et a1.,2005; Johansson, Ringdal & Bergbom, 2008;

Jones et al., 2003) som djupintervjuer med kvalitativ ansats har genomftirts (Löf, Berggren &
Ahlström, 2006,2008; Ringdal, Plos & Bergbom, 2008). I tidigare studier har olika fråge-

formulär använts såsom ICU Stressfull Experiences Questionnaire, vilket avser att mäta

stressfyllda upplevelser under intensivvårdstiden (Samuelsson, Lundberg & Fridlund,2007)

samt Recollection Questonnaire vilket utvecklats speciellt fìjr den aktuella studien (Granja et

aI",2005).



Ett annat frågeformulär som ftirekommer i ett flertal studier i ämnet är Intensive Care Unit

Memory Tool (Capuzzo et a1.,2004; Jones, Griffiths, Humphris & Skirrow, 2001; Ringdal,

Johansson, Lundberg & Bergbom,2006). I füreliggande studie ftill valet på detta fråge-

formulär då det finns översatt till svenska samt ansågs lämpligt fÌir syftet.

Problemformulering

Det är känt att stressfyllda upplevelser och minnen från intensivvård kan leda till efterftiljande

psykologiska problem. I flera studier i ämnet har neurokirurgiska patienter exkluderats. Det

är möjligt att denna patientgrupp minns och upplever intensivvårdstiden annorlunda än andra

patienter. Det kan vara så att skadan, sjukdomen och inre processer i högre grad inverkar på

deras minnesbilder eller att väckning ur sedering för neurologisk bedömning upplevs som ett

trauma och medftir att intensivvårdstiden erfars som påfrestande eller stressande. Det finns

därfor ett behov av att undersöka om dessa patienters minnen av intensivvårdstiden skiljer sig

från det som framkommit i andra studier. En djupare fürståelse om dessa patienters minnen

och upplevelser av intensiwårdstiden kan ge värdefull kunskap och därigenom möjligheter

till ett fìirbättrat omhändertagande av framtida patienter.

Syfte

Att beskriva neurokirurgiska patienters minnen och upplevelser från intensiwårdstiden.

Metod

Studien har en integrerad design vilket innebär att såväl kvalitativ som kvantitativ metod har

tillämpats. Tyngdpunkten ligger på en kvalitativ ansats vilket är en väl vald metod då syftet är

att beskriva och få en djupare ftirståelse fìir upplevda erfarenheter (Polit & Beck, 2006).

IJrval

Inklusionskriterier fÌir studien var alla neurokirurgiska patienter över l8 år som skrivits ut från

en intensivvårdsavdelning till två utvalda vårdavdelningar under en tvåveckorsperiod. Under

perioden skrevs sammanlagt 20 neurokirurgiska patienter ut från intensiwårdsavdelningen.

Två patienter avled och fem skrevs ut till annan avdelning eller annat sjukhus vilket innebar

att 13 patienter initialt inkluderades i studien. Endast de patienter som av kontaktpersonen på

respektive avdelning bedömdes vara adekvata och orienterade, Glasgow Coma Scale 15

(tabell 1) tillfrågades om deltagande.



Detta inneb ar at|9 av de 13 patienterna ftjll bort då ingen av dessa kunde ge sitt medgivande

under studieperioden på grund av desorientering, nedsatt medvetande samt oftirm äga att tala.

Fyra patienter tillfrågades om att ingå i studien, alla samtyckte till att delta (figur l).

Figur 1. Schema över jnkluderade och exkluderade patienter

Datainsamling och tillvägagångssätt

Datainsamling har skett genom semistrukturerande intervjuer med stöd av Intensive Care Unit

Memory Tool, samt genom inhämtning av demografisk och klinisk data från journal-

handlingar.

Efter erforderliga tillstånd informerades personal på berörd intensiwårdsavdelning samt de

två vårdavdelningarna angående studien och dess syfte. I samband med detta utsågs även en

kontaktperson på de utvalda avdelningarna.

Information angående utskrivna patienter under perioden inhämtades löpande från

kontakþersonen på intensiwårdsavdelningen. De patienter som av kontaktpersonema på

vårdavdelningarna bedömdes vara adekvata och att kunna medverka i studien erhöll skriftlig

och muntlig information om studien samt en ftirfrågan om att delta. Totalt tillfrågades fyra

patienter, samtliga gav samtycke till att delta i studien.

lotalt antal utskrivna pat¡enter
20

Exkluder¿de
5 utskr¡vna till annan enhet
2 avlidna

I nkluderade
Utskr¡vna till uwalda avdelningar

13

Borthll
5 desorienterade
2 kunde ej tala
2 nedsatt medvetende

Antal lntervjuade

4

l0



Intensive Care Unit Memory Tool

Intensive Care Unit Memory Tool, ICU Memory Tool (bilaga l),'âr ett frågeformulär som

avser att mäta vad patienter kommer ihåg från intensivvårdstiden. ICU Memory Tool har

utvecklats och validerats i England (Jones, Humphris & Griffiths, 2000) samt i Italien

(Capuzzo et a1.,2004). Det har även översatts till svenska och validerats fÌjr svenska

fìirhållanden (Blomquist Hedén, 2003).

Frågeformuläret består av l4 frågor och är indelat i tre delar. Den ftirsta delen innehåller

frågor relaterade till minnen från tiden vid intagningen på sjukhus innan inläggning på

intensivvårdsavdelning. Den andra delen avser minnesbilder från intensivvårdstiden och den

tredje tiden efter intensivvården. Några av frågorna syftar till att identifiera symtom relaterade

till posttraumatisk stress syndrom, PTSD. En av frågorna är i form av en checklista som består

av 2l ord vilka är indelade i tre kategorier, faktiska-, emotionella- och illusoriska minnen

(tabell 2). Fem av frågorna är av sådan karaktär att patienten kan beskriva sina minnen och

upplevelser med egna ord (Jones, Griffiths, Humphris & Skirrow, 2001). Tillstånd att använda

den svenska översättningen av frågeformuläret är inhämtat av Anetth Granberg-Axell (e-post,

14januari 2009).

Tabell 2. Checklista för kategorisering av faktiska, emotionella och illusoriska minnen enligt svenska versionen av l¡tensive Care Unit
Memory Tool (Blomquist Hedén,2003, s. 5).

. Minnen av faktiska händelser
närstående, ansikten, mörker, ljus, andningstuben i halsen, larmljud, slang i näsan, röster, sugning i
andníngstuben, klockan, ronden

I Emotionella minnen
att det kändes obehagligt, känsla av förvirring, känsla av nedstämdhet, att jag kände mig orolig eller
rädd, paniþ smärta

. lllusoriska minnen
hallucinationer, mardrömmar, drömmar, känsla av att personer försökte skada mig

Beskrivning av deltagarna

Av de fyra deltagande patienterna var två män och två kvinnor i åldern 2l till 6l är

(medelålder 45 är), med en vårdtid mellan ett till fem dygn på intensivvårdsavdelning.

Samtliga var friska innan händelsen som fÌiranledde intensivvård och orsak till inläggning på

intensivvårdsavdelning var cerebral vaskulär blödning, skalltrauma och tumör.

ll



Tre av patienterna hade vårdats i ventilator upp till ett dygn under vårdtiden och i samband

med detta sederats med kortverkande läkemedel. Samtliga hade erhållit opioider intermittent

(tabell 3).

Tabell 3. Dernografisk och klinisk beskrivning av deltagare

Antalkvinnor/män 2lz

Ålder (a4 2r-6! medet 45

Vårdtid på intenslwårdsavdelning ¡dygn¡ 1-S medel 2.75

Ventilatorbehandling (antat dehagare/tid) 3/<l dygn

Orsak till lntenslwård {antet dettagare)

Cerebrovaskulär blödning 1

Skalhnuma z

Tumör t

Intervjuer

Inftir varje intervju informerades varje deltagare återigen om studiens syfte, att deltagandet

var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta. Intervjuerna genomftirdes enskilt

i ett ostört rum på vårdavdelningen två till fyra dagar efter utskrivning från intensivvårds-

avdelningen. Varje deltagare intervjuades vid ett tillfrille. Intervjuernavarade mellan l5 till 35

minuter och spelades in på band. Båda florfattarna har varit närvarande vid samtliga intervjuer.

Som stöd fìir intervjuema användes ICU Memory Tool. Deltagaren uppmanades att fritt

beskriva sina upplevelser och minnen från intensivvårdstiden.

Intervjun startade med den fÌirsta frågan i frågeformuläret, därefter ställdes frågoma utifrån

vad deltagaren berättade under intervju och inte utifrån den ordning de har i formuläret.

Beroende på deltagarens berättelser ställdes loljdfrågor där det fanns ett behov av

ftlrtydligande. Innan intervjun avslutades fìirvissade sig intervjuaren om att allafrågor i

frågeformuläret täckts in och deltagaren tillfrågades om det var något hon eller han önskade

tillägga.

Analys

Det fìirsta steget inftir analysen var transkribering av intervjuema. Denna skedde av den ena

fÌirfattare. Därefter lyssnade båda fiirfattarna gemensamt igenom banden och gjorde

korrigeringar i texten. Noggrann transkribering av intervjuer med beaktande av ickeverbala

utryck och gester kan ge värdefull vägledning till betydelsen i det som berättas, varfÌir
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intentionen var att skriva ned intervjuerna så ordagrant som möjligt med noteringar vid

pauser, tystnad, tvekan och skratt (Dahlberg, 1997; Graneheim & Lundman,2004; Polit &

Beck,2008).

Det resultat som framkom utifrån den fråga i ICU Memory Tool som består av en checklista

(tabell 2)har sammanställts och redovisas i figur 2 i resultatdelen. Materialet genomgick

därefter kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ

innehållsanalys innebär en tolkning både på manifest nivå, det synliga, det som uttryckligen

sägs i texten och på latent nivå vilket kan beskrivas som en djupare tolkning av den

underliggande meningen i det som berättas. Analysen innebär att texten läses i sin helhet ftjr

att finna meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet kan utgöras av meningar, fraser

eller ord som ligger nära varandra och är relevanta utifrån frågeställningen. De menings-

bärande enheterna kondenseras i syfte att minska ned texten utan att innebörden går ftirlorad

samt namnges, ftirses med en kod. Kodningen gör ctet möjligt att belysa olika aspekter av det

som undersöks. De kondenserade meningsbärande enhetema grupperas i kategorier som

beskriver det centrala i texten och som utgör det manifesta innehållet. Därefter formuleras

teman som Ëngar den underliggande meningen i berättelserna vilket kan beskrivas som

textens latenta innehåll (Graneheim & Lundman,2004).

De utskrivna intervjuerna lästes initialt igenom upprepade gånger ftir att fä en övergripande

bild av det som berättades. Texten delades efter detta in i tre avsnitt, minnen innan

intensiwårdstiden, minnen och upplevelser från intensiwårdstiden samt minnen efter

intensiwårdstiden. Därefter lästes materialet rad ftir rad med avsikt att identifiera

meningsbärande enheter. Markeringar gjordes i texten ftir ord, fraser och meningar som

ansågs representera syftet. De meningsbärande enheterna abstraherades och nanìngavs,

ñrsågs med en kod, utifrån innehåll. Därefter jämftjrdes de kodade meningsbärande enheterna

sinsemellan och grupperades. Detta resulterade i sju kategorier, vilka utgör det manifesta

innehållet, samt tre teman, Att vara i en drömvrirld, Att vara i en lainslomdssig vtirld samt En

verklig vörld. Slutligen utvaldes ett antal citat som ansågs representativa ftir respektive

kategori. Av etiska skäl och hänsyn till den citerade har dessa översatts från talspråk till

skriftspråk (Kvale, 1997).
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Etisk diskussion

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd ft)r empiriska

studentarbeten (D-nr 00212009) samt av klinikens verksamhetschef.

Enligt Kvale (1997) skall etiska reflektioner väckas redan på planeringsstadiet och

aktualiseras under hela forskningsprocessen. I ftireliggande studie ftirdes ett etiskt

resonemang under hela arbetets gång. Författarna har strävat efter att ñlja de grundläggande

etiska riktlinjer som satts upp ftir omvårdnadsforskning, vilka bygger på de fyra principerna

om autonomi, att göra gott, att inte skada samt rättvisa (Sykepleiernes Samarbeid i Norden,

2003).

Informerat samtycke inhämtades från samtliga deltagare. Information angående studiens syfte

och utformning lämnades såväl muntligt som skriftligt. Deltagarna informerades om

frivillighet att delta i studien och att de när som helst utan fÌirklaring och utan påverkan på det

fortsatta omhändertagandet kunde välja att avbryta deltagandet (Polit & Beck, 200S).

All inhämtad data har behandlats konfidentiellt vilket innebär att materialet avidentifierats,

ftirsetts med kodnummer, att kodlistor och material ftirvarats åtskiljt samt oåtkomligt ftir

utomstående. Samtliga intervjuer har skett i ett enskilt rum. Då antalet deltagare i studien var

få så har de resultat som presenterats ftiregåtts av en noggrann övervägning ftir att enskilda

deltagare inte skall kurura identifieras (Polit & Beck, 2008).

Principerna att göra gott och att inte skada är två av de mest grundläggande. Detta innebär att

forskningen skall syfta till att vara till nytta ftir den eller de grupper som den avser och att

forskaren skall sträva efter att minimera risken ftir skada (Polit & Beck, 2008). Det faktum att

deltagama vid intervjutillfÌillet fortfarande var i behov av vård och att det endast ftjrflutit kort

tid efter intensivvården har beaktas. Det bedömdes lämpligare att intervjua patienterna på

vårdavdelningen än att kalla tillbaka patienten till ett mottagningsbesök. Genom att ta upp ett

ämne eller en fråga kan obehagliga tankar väckas hos den som intervjuas vilket är något som

intervjuaren måste ha beredskap att hantera (Trost, 2005). Detta ställde krav på lyhördhet för

tecken till att situationen eller någon av frågorna tycktes vara påfrestande eller kunde leda till
obehag ft)r deltagaren. Samtliga tillfrågades i slutet av intervjun om frågorna väckt någon

negativ tanke eller känsla. De informerades även om möjlighet att Ë tala med en kurator.
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Resultat

Resultatet redovisas i tre delar utifrån hur ICU Memory Tool är uppdelat, Minnenfrån tiden

innan intensiwårdsavdelningen, Minnen och upplevelserfrån intensiwårdstiden samt Minnen

från tiden efter intensiwårdsavdelningen. Utifrån studiens syfte fokuseras resultatet på den

del som avser minnen från tiden på intensivvårdsavdelningen. De minnen och upplevelser

patienterna hade från intensivvårdstiden mynnade ut i sju kategorier samt tre teman, Att vara i

en drömvrirld, Att varq i en kõnslomrissig vdrld samt En verklig vtirld.

Minnen från tiden innan intensiwårdsavdelningen

Två av patienterna uppgav klara och tydliga minnen från intagning på sjukhus samt tiden på

akutmottagning eller vårdavdelning innan intensivvårdsavdelningen. De övriga två hade inga

minnesbilder alls från detta, dessa patienter vårdades efter ett skalltrauma

Minnen och upplevelser från intensiwårdstiden

Samtliga mindes att de hade varit inlagda på intensivvårdsavdelningen varav en mindes hela

vistelsen tydlig. Alla patienter uppgav såväl faktiska som emotionella minnen, tre av dem

hade även illusoriska minnen i form av drömmar och mardrömmar (tabell 2 och figur 2).

Rond 2 Närstående 3
Drömmar 2

Mardrömmar

Känsl a av

nedst

K änsl a

fö rvi rri ng

Slang ì näsan

Figur 2. Minnen fran intensiwård utifrån ICU Memory Tool. Antal patienter som hade respektive minne.
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Patientema beskrev starka kåinslor och att de stundtals befann sig i en drömvärld men att

verkligheten gjorde sig påmind och kom ikapp dem. Den sammanfattande tolkningen av de

fyra deltagande patienternas minnen och upplevelser av intensivvårdstiden kan beskrivas som

att röra sig mellan en drömvärld, en verklig värld och en känslomässig värld. Inom varje värld

finns såviil negativa som positivaminnen och upplevelser (figur 3).

Figur 3. Illustratíon Över teman och kategorior utifran neurokirurgiska patienters minnen och upplevelser av intensiwårdstiden.

Goda drömmar och mardrömmar

Flera av patienterna talade om intensiwårdstiden som att do stundtals befann sig i en overHig

värld och att de pendlade mellan att vara i eü drömtillstand och i verkligheten. De beskrev att

de till och från kände sig forvinade och bortdomnade och att de ibland när de vaknade till
hade svårt att ofientera sig och att veta vad som hade hänt. En av patienterna berättade om

mardrömmar som handlade om de skador han ådragit sig. Han beskrev dessa som

skrämmande och verkliga.

"Jag lrammer ihåg att jag hade mardrömmar om att jog var has tandltikaren och hqde slagit

Verklig värld

ut altra mìna tänder."
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En annan patient berättade om otäcka syner och beskrev dessa som svartvita bilder i olika

mönster och att dessa upplevdes som om de var inuti huvudet. Två av patientema mindes att

de haft drömmar med mycket underliga tankar och känslor när de var på intensivvårds-

avdelningen. Ingen av dem kunde redogöra närmare vad dessa handlade om, utan kunde

endast beskriva dem som att de varit besynnerliga och innefattade ett tillstånd av märkliga

känslor. Att befinna sig i ett drömtillstånd beskrevs dock inte enbart som negativt utan

upplevdes i vissa stunder som en positiv behaglig tillvaro.

Upplevelsen av miljö, tid och rum

Samtliga patienter hade känslan av att tiden på intensivvårdsavdelningen flöt ihop. Stundtals

kändes det även som om tiden stod stilla. De gav även utryck fiir svårigheter att orientera sig

vilket gällde såväl till tidpunkt på dygnet som rumsligt. De berättade att de ej haft något

begrepp om omgivningen utan hade haft känslan av att de låg i ett stort rum vilket senare visat

sig vara fel.

Miljön på intensivvårdsavdelningen upplevdes som stressande av samtliga. De uppgav att det

aldrig var riktigt lugnt och tyst, ljud från personal, medpatienter och övervakningsutrustning

var ständigt närvarande. Ett ljud som gav upphov till stress och oro var larmljuden. För en av

patienterna tycktes dessa vara särskilt påfrestande då hon inte, trots ftirsäkran att dessa inte

var relaterade till henne, kunde bortse från dem.

"Hela tiden så var det olikn larmljud det skapade en vdldig stress, jag trodde qtt alla

larmljud hArde till mig /.../ larmljuden hade inte med mig att göra men det sknpade en vdldig

stresshalt /.../ man ligger drir på helsprinn och tcinker att den hrir gången så kanske det rir

mina larmljud i allafall."

De upplevde även att det var mycket ljust på intensivvårdsavdelningen men att personalen

ftjrsökte att göra det bekvämare für dem genom att skärma av med draperier. Att det aldrig var

riktigt tyst och den ljusa miljön bidrog till att den normala dygnsrytmen ftjrsvårades och att

det hade svårt att skilja på dag och natt. Allt detta sammantaget gjorde att det kunde vara svårt

att sova.

Upplevelsen av trygghet och tillit

Personalen på intensivvårdsavdelningen beskrevs i huvudsak i positiva ordalag. Patientema

upplevde att de ftirmedlade kompetens och att detta ingav lortroende och skänkte trygghet"
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Detta innebar att de kände tillit och att de kunde överlämna sig lorvissade om att de skulle bli

professionel lt omhände rtagna om något skul le hända.

"Jag løinde mig jdttetrygg hela tiden /.../ personalen var mysig och rar, ja de var cinglar."

En av patientema upplevde att det professionella ftirhållningssättet innebar en viss distans

mellan personal och patient.

"Kanske man tyche mer om vissa personer det cir ju alltid så. Det var en som var

iritteotrevlig /.../ de verkade så proffsiga och de skn vril inte vara så vr)nliga heller det rir inte

deras jobb."

Två av patientema gav utryck fiir att de inte ville vara till besvär. De undvek att störa

personalen i onödan, då de var medvetna om att det fanns medpatienter som var i större behov

av hjälp och att personalen arbetade under stressiga ftirhållanden.

"Man vill vara en duhig/Iicka man ska inte besvrira demfùr de rir upptagna att ta hand om

de andra som cir mer sjukn."

En av patienterna talade om att samtal personal emellan vittnade om att de ibland tycktes

glömma bort att patienterna var vakna. Detta uppgavs dock inte vara något negativt utan

kunde bidra till en känsla av normalitet och trygghet.

Ronden var något som upplevdes som otydlig. Ingen av patientema hade några utryckliga

minnen av att det varit någon rond under den tid de befunnit sig på intensivvårdsavdelningen.

Efter en stunds funderande kunde två av dem dra sig till minnes att de hade träffat läkare

under intensivvårdstiden och att detta antagligen varit ronden.

"De sa att det skulle komma en rond, de sprang drir in och ut men de kom aldrig någon

rond."

"Det kom in någon som var kikare och sa hej, men hanfrågade inte hur jag mådde,

personalen sluillde på honomþr att han hade vit rock, det kanske var ronden det."
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Upplevelsen av obehag och smärta

Samtliga patienter beskrev att de haft stark smärta under den tid som de vårdats på

intensivvårdsavdelningen. De berättade att personalen var måna om att ge dem smärtlindring.

Förutom smärta i huvudet uppgav de att de haft ont i hela kroppen relaterat till sängläget och

att de ej vågat röra sig på grund av restriktioner i mobiliseringsgrad. En av patienterna mindes

obehaget och rädslan efter ett ingrepp där han varit tvungen att ligga stilla på grund av

blödnin gskomplikati on.

"Den drir natten, det var fruktansvrirt, ont i ryggen, att inte våga röra sig, slcrdclcslagenför att

det skulle gå upp cinnu en gång. "

Något som mindes som obehagligt var sladdar från övervakningsutrustning, kateterslangar

och sonder, i synnerhet så upplevdes den nasala sonden som besvärande. Förutom att slangar

och sonder orsakade smärta och obehag så gav de upphov till känslan av att inte kunna röra

sig fritt.

"Det jag tyche var mest obehagligt var alla sladdar och slangar, man lninde sig bunden."

Förlorad kontroll

Patienterna gav uttryck ftir lorlorad kontroll. De berättade att även om de haft stor tilltro till

personalens kompetens kände de sig utelämnade och att de fürlorat kontrollen över sitt

självbestämmande. De uppgav att de inte alltid kunde styra sina känslor och att de trots stor

glädje och lycka över att allt gått bra, känt sig ledsna och nedstämda och att de ej riktigt kunde

fìirklara varftir de haft dessa negativa tankar.

"Man krinner sig både nedstrimd, glad och lycklig, varþr man känner sig nedstdmd vet jag

inteför man borde völ inte göra det."

De hängde upp tillvaron på detaljer och beskrev besvikelse om det blev ändrade planer och

när aktivitetema inte skedde som det var sagt från början. En av patienterna upplevde

överfl¡rttningen från intensivvårdsavdelning till vårdavdelningen som mycket negativt då hon

ej varit fÌjrberedd på detta. Hon utryckte i efterhand att hon i vanliga fall inte skulle ha

reagerat så starkt men aff hon i den rådande situationen var extra sårbar ft)r forändringar.
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"Plötsligt klockan tre eller fyra så tjoff så åhe jag ivrig titl avdelningen, jag lu)nde mig lurad

och blev ledsen, det öknde på otryggheten /.../ så hc)r efteråt k¿inns det lite korkat att reagera

så starkt men just då laindes det viktigt. "

Förlorad verklighet

För tre av patienterna är minnet av närstående en av de ftirsta klara minnesbilderna från

intensiwårdsavdelningen. Patientema talade om känslan när de vaknade upp och började

komma tillbaka till verkligheten. Två av patienterna berättade att de inte visste var de befann

sig och vad som hade hänt, de ftirsökte pussla ihop den tid som de hade ftirlorat med hjälp av

anhöriga och personal. De beskrev att de känt rädsla när de tänkt på vad som kunnat ske och

glädje över att ha överlevt. De hade behov av information och uppgav att de behövde höra

samma sak upprepade gånger. En av patienterna uttryckte ett särskilt starkf behov av att fylla

den tid som var borta ur minnet. Han gav samtidigt uttryck für oro över hur han betett sig då

han ftirlorat kontrollen över den tid han ej varit vid medvetande.

"Jag lu)nner att jag vill veta hur jag var betedde mig, jag vet ju inte hur jag var. "

Minnen från tiden efter intensiwå rdsavdeln in gen

En av patientema hade endast vaga minnesbilder från överflyttning till vårdavdelning, de

övriga kom ihåg detta klart och tydligt även om tidpunkten på dygnet när fl¡ten skedde var

oklar ftir flera av dem. Samtliga hade vårdats på en övervakningssal på vårdavdelningen men

kunde klart redogöra fiir om deras minnesbilder härrörde från intensiwårdstiden eller från

tiden på övervakningssalen.

En av patienterna hade haft oftirklarliga känslor av panik och oro efter intensiwårdstiden. En

annan beskrev påträngande minnen från den händelse som lett till inläggning på sjukhus. Hon

talade om att hon ej riktigt tagit in vad hon varit med om, att verkligheten kommer ikapp och

att de påträngande känslorna och minnena infinner sig under sena kvällar i ensamhet när

besöken gått.
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Diskussion

Metoddiskussion

Studien är en pilotstudie, tänkt attliggatill grund flor en senare studie. Utifrån syftet valdes en

kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer med stöd av ICU Memory Tool.

Val av tidpunkt- En av de funderingar som uppstod innan studiens början var vilken tidpunkt

efter intensiwårdstiden som är mest optimal att göra en studie med detta syfte. Valet ft)ll, av

olika skäI, på att genomföra intervjuer en kort tid efter utskrivning från

intensivvårdsavdelningen när de deltagande patienterna fortfarande vårdades på sjukhus. En

ftjrdel med tidpunkten var att de deltagande patienterna hade intensiwårdstiden i fürskt minne

och att de därigenom lättare kunde avgöra om minnesbilderna härrörde från

intensiwårdsavdelningen eller från den tid de vårdats på övervakningssal på vårdavdelningen.

Val av tidpunkt för intervjuer och den korta datainsamlingsperioden innebar att fþa av de 20

utskrivna patienterna kunde tillfrågas om att delta i studien. Dessa fyra patienter hade haft en

kortare intensiwårdstid, kortare ventilatorbehandling och sedering än övriga patienter som

skrevs ut under den tid som datainsamlingen pågick. Det är troligt att en utökad data-

insamlingsperiod med intervjuer i ett senare skede efter utskrirming sannolikt lett till att fler

patienter hade återhämtat sig så att de kunnat tillfrågas om deltagande. Det är även möjligt att

resultatet blivit annorlunda då dessa patienter eventuellt haft andra upplevelser och minnen.

Val av metod- Som stöd under intervjuerna användes ICU Memory Tool. En styrka med

frågeformuläret var att frågorna väl täckte in det område som önskades studeras, att det

validerats samt gav möjlighet att göra jämlorelser med andra svenska studier där det använts.

Valet att genomftira intervjuer istället fìir självadministrerat frågeformulär ansågs lämpligare

på grund av att denna patientkategori kan ha svårigheter att fylla i ett formulär själv så snart

efter ett insjuknande eller skadetillfÌille.

En lordel med intervjuer var att det gav möjlighet att se patientens reaktion på frågorna samt

att fttrtydliga om någon av frågorna tycktes oklara. Den fråga i ICU Memory Tool som är i

form av en checklista med 2I ord indelade i faktiska-, emotionella- och illusoriska minnen

krävde ftlrtydligande under intervjuerna. Flera av patienterna var frågande till om de mindes

ansikten eller röster och svarade undrande om det var riktiga ansikten eller röster som avsågs.

Dessa två ord kategoriseras som faktiska minnen. Vid självadministrerat frågeformulär i

stället ft)r intervju finns en risk att dessa ord missuppfattas och att deltagare som minns
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overkliga röster eller ansikten ringar in dessa och därigenom far de illusoriska minnena

kategoriserade som faktiska minnen. Det faktum att flera av orden i checklistan upplevdes

som oklara kan ses som en begränsning av frågeformulärets användbarhet. Att frågorna kan

missuppfattas vid självadministrerat formulär har tidigare diskuterats (Ringdal, Johansson,

Lundberg & Bergbom, 2006).

En risk med intervju är att den intervjuade känner sig mindre bekväm med att delge sina

erfarenheter personligt än via ett självadministrerat frågeformulär. Ingen av de deltagande

patientema uppgav något obehag eller tycktes obekväm i situationen utan uttryckte spontant

att intervjun varit positiv i och med att den gett möjlighet till reflektion.

Det finns även en risk att den intervjuade påverkas av intervjuaren och att trovärdigheten på

så sätt går fiirlorad. Intervjun är ett samtal om ett ämne som är av betydelse ftir båda parter

och det är viktigt att intervjuaren gör sitt yttersta att inte influera den intervjuade mcd egna

ffireställningar om ämnet (Olsson & Sörensen ,2007). Under intervjuerna strävade fÌirfattarna

efter att lägga sin ftirftirståelse åt sidan och att med bibehållen närhet och känsla ftir patientens

berättelse inta ett neutralt ftirhållningssätt.

I en kvalitativ intervjustudie skall de intervjuade så långt som möjligt styra samtalet inom

ramen ftir det undersökta ämnet. Vanligtvis används en lista över frågeområden, även kallad

intervjuguide, istället ftir ett frågeformulär med i ftirväg formulerade frågor (Trost, 1993).

Under intervjuerna uppmanades patientern a att fritt berätta om sina minnen och upplevelser.

Följdfrågor ställdes där detta ansågs behövas fÌir ñrtydligande eller ftir att täcka in samtliga

frågor i ICU Memory Tool. Frågeformuläret tjänstgjorde på så sätt som en intervjuguide,

därigenom framkom en mer utftirlig beskrivning av de minnen och upplevelser patienterna

haft. Det är dock troligt att en mindre strukturerad intervjuguide resulterat i mer uttömmande

och djupare beskrivningar.

Analys och trovtirdighet- Materialet gicks initialt igenom enskilt och diskuterades därefter

sinsemellan fìjr att fltnna ömsesidig överensstämmelse angående meningsbärande enheter,

koder, kategorier och teman. Författarna har hela tiden återvänt till texterna lor att ftirvissa sig

om att inte innebörden av det som berättats gått fÌirlorad eller ftirvrängts. Det kan dock inte

bortses från att det finns en risk att fÌirfattamas ftirftirståelse om ämnet haft en inverkan.

Graneheim och Lundman (2004) menar att innebörden i en text kan ftirstås på olika sätt och

att det alltid ftireligger någon form av tolkning. Det faktum aftbãda fürfattarna varit
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involverade i samtliga intervjuer och under analysens alla delar har främjat till diskussion och

kritisk reflektion vilket ökar studiens trovärdighet.

Resultatdiskussion

Syftet med pilotstudien var att beskriva neurokirurgiska patienters upplevelser och minnen

från intensivvårdstiden. Resultatet baserar sig på intervjuer med fyra patienter. Under

analysen framträdde tre övergripande teman, Att vara i en drömvcirld, Att vara i en

lccinslomössig vdrld och En verklig vrirld samt sju kategorier. De sju kategoriernavar goda

drömmar, mardrömmar, upplevelsen av miljö tid och rum, upplevelsen av trygghet och tillit,

upplevelsen av obehag och smcirta, förlorad kontroll samtþrlorad verklighel. Varje kategori

innehöll såväl positiva som negativa upplevelser.

Resultatet överensstämmer på en rad punkter med vad som framkommit i tidigare studier.

De miruten och upplevelser som framställdes gav upphov till en sammanfattande tolkning av

intensiwårdstiden som att röra sig mellan en drömvärld, en verklig värld och en känslomässig

värld. Att intensiwårdspatienter upplever att de befinner sig i en drömvärld, att de svävar

mellan en verklig och en overklig värld, in och ur medvetandet har tidigare beskrivits

(Magarey & McCutcheon,2005; Ringdal, Plos & Bergbom,2008).

Samtliga patienter hade såväl faktiska som emotionella minnen. Ett av det mest framträdande

bland de faktiska minnena var de som härrörde till miljön. De beskrev att miljön var ljus och

att det aldrig var riktigt tyst samt att larmljud från övervakningsutrustning gav upphov till oro.

Att intensivvårdspatienter upplever miljön som påfrestande och kaotisk med en ständig

närvaro av ljud är något som tidigare framkommit (Löt Berggren & Ahlström,2006).

Upplevelsen av stark smärta var ett annat framträdande minne. Detta stämmer väl överens

med vad andra studier visat (Conigan, Samuelsson, Fridlund & Thomé, 20071' Granja et al.,

2005; Löf, Berggren & Ahlström,2006; Magarey & McCutcheon,2005; Ringdal, Plos &

Bergbom, 2008). Tidigare studier har även beskrivit att endotrakealtuben är något som

intensivvårdspatienter minns och upplever som obehaglig (Granja et al., 2005; Samuelsson,

Lundberg & Fridlund,2006,2007 ,2008; Weinert & Sprenkle, 2008). I ñreliggande studie

uppgav patienterna obehag av sladdar från övervakningsutrustning, sonder och kateterslangar

ingen av dem hade dock något minne av endotrakealtuben eller omvårdnad i samband med

ventilatorbehandlingen. Detta kan möjligtvis bero på den korta period som de vårdats i

ventilator.
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Resultatet visar att personalen på intensivvårdsavdelningen upplevdes professionell och att de

ftjrmedlade en känsla av attvara i trygga händer. Det har tidigare framkommit att

vårdpersonalens kompetens och ftirmåga att inge trygghet och ftirtroende upplevs som viktigt

i den sårbara situation som patienten befinner sig i (Löf, Berggren & Ahlström, 2008;

Ringdal, Plos & Bergbom, 2003). Det har även beskrivits att intensiwårdspatienter upplevt att

de forlorat sin självkänsla då de ej kunnat ta hand om sig själva utan varit hänvisade att lita till
vårdpersonalens omsorg (Ringdal, Plos & Bergbom, 2003). Detta sågs ej i denna studie vilket

kan bero på att dessa patienter varit relativt friska. Det faktum att de i jämftirelse med

medpatienter upplevt sig vara ftirhållandevis pigga innebar dock att de i vissa situationer inte

ville besvära personalen.

Tidigare studier har visat att intensiwårdspatienter har svårt att orientera sig till tid, plats och

till vad som hänt. I några studier har patienter upplcvt att det varit viktigt att fylla ut den tid då

de ej varit vid medvetande (LöÇ Berggren & Ahlström,2006; Magarey & McCutcheon, 2005;

Ringdal, Plos & Bergbom, 2003) medan det fiir andra innebär en lättnad att inte minnas

intensiwårdstiden (Corrigan, Samuelsson, Fridlund & Thomé, 2007; Ringdal, plos &
Bergbom, 2008). Motstridiga känslor kring den tid som de haft minnesftirlust framkom även i

denna studie då patientema beskrev behovet av att fä information om den tid de ftirlorat

samtidigt som det gavs uttryck ftir en oro över vad de då skulle få veta.

Förutom faktiska och emotionella minnen uppgav tre av patienterna att de haft illusoriska

minnen i form av drömmar och mardrömmar. Det har tidigare beskrivits att intensivvårdstiden

kan upplevas som extremt stressande med skrämmande, overkliga upplevelser, hallucinationer

och mardrömmar innehållande ond bråd död (Conigan, Samuelsson, Fridlund & Thomé,

2007; Löf, Berggren & Ahlström,2006, 2008; Magarey & McCutcheon, 2005).

Det har även framkommit att patienter haft upplevelsen av att någon ville skada dem under

intensivvårdstiden (Magarey & McCutcheon, 2005; Ringdal, Johansson, Lundberg &
Bergbom, 2006; Ringdal, Plos, Lundberg, Johansson & Bergbom, 2008). Detta var inget som

uttrycktes i ftireliggande studie.

I jämftirelse med vad som framkommit i tidigare studier sågs ftirre illusoriska minnen och

skrämmande upplevelser. Att denna typ av minnen setts i större omfattning i andra studier kan

bero på olika faktorer.
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En florklaring kan vara att det i floreliggande studie endast var möjligt att intervjua de patienter

som mådde relativt bra och som haft kortare intensivvårdstid, kortare ventilatorbehandling

samt lättare sedering. Om studien ägt rum i ett senare skede är det möjligt att de patienter som

varit mer kritisk sjuka och som haft en längre vårdtid hade kunnat inkluderas och att dessa då

haft mer illusoriska minnen. En annan ftirklaring till att högre grad av rädsla, skrämmande

overkliga upplevelser och hallucinationer beskrivits i andra studier, kan vara att man i vissa

fall valt att intervjua deltagare som i en tidigare studie, där de ingått, rapporterat att de haft

denna typ av minnen (Magarey & McCutcheon, 2005) eller haft symtom som indikerar post

traumatisk stress (Corrigan, Samuelsson, Fridlund & Thomé, 2007).

Konklusion och förslag till framtida forskning

En av de funderingar som låg till grund fiir studien var om det finns ett behov av uppftiljande

mottagningsbesök avseende neurokirurgiska patienters minnen från intensiwård. Det har

tidigare beskrivits att patienter med skallskada har fÌire minnesbilder från inläggning på

sjukhus, tiden på akutmottagning eller vårdavdelning samt intensivvårdstiden jämftirt med

patienter med andra diagnoser (Johansson, Ringdal & Bergbom, 2008). Detta var något som

även sågs i ftireliggande studie. De två patienter som drabbats av traumatisk skallskada hade

inga minnen från tiden vid skadetillfÌillet fram till inläggning på intensivvårdsavdelningen. En

av dem beskrev även ftirhållandevis fÌirre minnesbilder från vårdtiden på intensivvårds-

avdelningen jämftirt med de övriga tre. Detta skulle möjligtvis indikera att det saknas behov

av uppftiljande mottagningsbesök für denna patientgrupp. Författarna är dock av den

uppfattningen att det finns ett värde i att flolja upp dessa patienter rutinmässigt, emellertid är

det möjligt att ett sådant besök bör ske vid ett senare tillfÌille efter vårdtiden. Minnesftirlust

efter en hjämskada orsakad av till exempel tumör eller skalltrauma kan i vissa fall vara

kortvarig och i andra sträcka sig över en lång tid (Christianson, 2002). Ä,terhämtning av

denna typ av minnesftirlust sker enligt Christianson i omvänd ordning vilket innebär att

minnen från händelser som ligger längst bort i tiden från skadetillfÌillet återkommer florst.

Detta skulle kunna betyda att de patienter som drabbats av skalltrauma och ej har några

minnen från traumat och tidpunkten däromkring, i ett senare skede återfår traumatiska

minnesbilder och därigenom har ett behov av en uppftiljning.

I loreliggande studie uttryckte âven deltagama att de hade behov av att fä tala om de

upplevelser och minnen de hade från insjuknandet eller skadetillfÌillet och den tid de vårdats

på intensiwårdsavdelningen. De hade även behov av attf'a information om den tid som de ej

mindes något från eller där minnesbildema var oklara.
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En annan fundering innan studien startade var om neurokirurgiska patienter upplever och

minns intensivvårdstiden annorlunda än patienter med andra diagnoser. Om bland annat

denna patientgrupp eventuellt har mer negativa minnen på grund av den neurologiska

bedömning som görs och som i de fall där patienten har nedsatt medvetande innebär

smärtstimulering. I ftireliggande studie sågs ej detta då de patienter som ingick ej hade dessa

erfarenheter. Här behövs mer forskning och ftirfattarna fÌireslår att en studie genomftirs vid en

senare tidpunkt efter intensivvårdstiden då detta kan ge möjlighet att även ñlja de patienter

som varit mer kritiskt sjuka och haft en längre intensivvårdstid. Vid en sådan studie kan

ftirutom ICU Memory Tool även instrument som bedömer funktions- och aktivitetsnivå samt

upplevd livskvalitet användas.
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Bilaga 1. Svensk version av ICU Memory Tool (Blomquist Hedén, 2003, s 9)

ICU Memory Tool

l. Kommer du ihåg att du blev inlagd på sjukhuset?

Klart och tydligt Vagt Inte alls

2. Kan du komma ihåg tiden på akutmottagringen eller vårdavdelningen innan du blev inlagd på intensivvårdsavdelningen?

Ja allt Lite grand Nej inte alls

3. Kommer du ihåg att du varit inlagd på intensiwårdsavdelningen?

Ja Nej

4a. Kommer du ihåg hela din vistelse på intensivvårdsavdelningen tydligt?

Ja Nej

4b. Vad kommer du ihåg? (rita en ring runt de saker du kommer ihåg).

Dina nÍirstående A¡sikten Mörker Känsla av förvining Hallucinationer

Lamrljud Andningstuben i halsen Klockan Känsla av nedstämdhet MardrÖmmar

Röster Sugning i andningstuben Slang i nåisan Att jag ktinde mig orolig eller rädd DrÖmmar

Ljus Att det kändes obehagligt Ronden K¿insla av att personer fÖrsÖkte skada mig Smärta

4c Om du upplevde att någon försök1 skada eller göra dig illa när du var inlagd på intensivvårdsavdelningen, vill du vara snäll och beskriva
dessa upplevelser hàr nedan.

4d Om du hade mardrömmar eller hallucinationer när du var på intensiwårdsavdelningen vill du vara snäll och beskrjva dessa

5. Kommer du ihåg att du blev Överflyttad från l'ntensivvårdsavdelningen till vårdavdelningen?

Klart ochtydligt Vagt Inte alls

ó. Har du haft några oförklarliga känslor av panik eller oro efter din tid på intensivvardsavdelningen?

Ja Nej

6a Omja. Vad höll du på med när dessa känslor inträffade?

7. Harduhaftnågrapåträngandeminnenfråndintidpåsjukhuset,ellerefterdenhändelsesomleddetilldininlaggningpåsjukhuset?

Ja Nej

7a Om ja på fråga 7. Vad höll du på med när dessa minnen dök upp?

?b Om ja på fråga 7. Vad bestod dessa minnen av? (t.ex. slang i nåisan, eller skråimmande mardrömmar).

Har du pratat om vad som hände dig på intensivvårdsavdelningen.

' En familjemedlem, en v¿in, en l¿ikare på avdelningen, en sjuksköterska, din husläkare
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