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ABSTRACT 

Background 

Follow-up on discharged patients in intensive care has emerged in the last decades. Focus has 

been patient recovery and experiences from the intensive care units (ICU). It is however 

unknown whether health care workers have a need of follow-up on discharged patients. 

Hence, the aim of this study was to survey ICU-nurses need of follow-up on discharged 

patients and the correlation to sense of coherence (SOC). 

 

Method 

A two-parted questionnaire, with focus on the need of follow-up and SOC, was distributed to 

ICU-nurses at six ICU’s in the west of Sweden in 2011. 

 

Result 

A total of 216 questionnaires were distributed, and 143 was returned (66.2%). Approximately 

80% of the ICU-nurses indicated that they had a need of following up on discharged patients. 

No personal attribute (age, gender, working experience, SOC) differed between those with a 

need and those without a need. The most common way of practically follow-up on patients 

was by visiting the patient, contacting the patient’s nurse, and by reading the patient’s 

electronical journal. The general reason for the need of follow-up was to gain feedback on the 

preformed interventions (nursing and medical), and by empathy for the patient. Almost 12% 

of the ICU-nurses emphasized disadvantages by following-up on discharged patients. But just 

over 67% experienced disadvantages with not performing follow-up on discharged patients.  

 

Conclusion 

There is a need among ICU-nurse to follow-up discharged patients. This need could be 

connected to the nursing profession, rather than the nurses’ personal attributes. The reason of 

the need of follow-up could be interpreted as two main objectives; Organizational learning 

and Patient understanding. 

 

Key words: Follow-up, Nurse, Intensive care, sense of coherence 
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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund 

Uppföljning av utskrivna patienter inom intensivvård har utvecklats under de senaste 

decennierna, där fokus varit patienternas återhämtning och upplevelse av intensivvårdstiden. 

Huruvida sjukvårdspersonal har behov av uppföljning har varit oklart. Därför var syftet med 

denna studie att undersöka intensivvårdssjuksköterskors behov av uppföljning av utskrivna 

patienter och behovets relation till känsla av sammanhang (KASAM). 

 
Metod 

En tvådelad enkät, med fokus på behov av uppföljning och KASAM, delades ut till 

intensivvårdssjuksköterskor vid sex intensivvårdsavdelningar i Västra Götaland under våren 

2011. 

 
Resultat 

Av 216 distribuerade enkäter returnerades 143 (66,2 %). Drygt 80 % av 

intensivvårdssjuksköterskorna skattade sig ha ett behov. Det fanns ingen skillnad i personliga 

faktorer (ålder, kön, erfarenhet, KASAM) mellan de med behovet och de utan. Vanligaste 

sätten att följa upp på var att besöka patienten, kontakta patientens sjuksköterska och att läsa i 

patientens journal. De vanligaste orsaker till behovet av uppföljning var feedback på utförda 

åtgärder samt av empati för patienten. Knappt 12 % såg nackdelar med att följa upp, medan 

drygt 67 % såg nackdelar med att inte följa upp.  

 
Konklusion 

Intensivvårdssjuksköterskor har ett behov av att följa upp utskrivna patienter. Detta behov kan 

vara knutet till sjuksköterskans profession, snarare än till sjuksköterskans personliga 

egenskaper. Orsaken till behovet kan ses som två huvudsyften; verksamhetens lärande och 

patientens förståelse. 

 

Sökord: Uppföljning, sjuksköterska, intensivvård, känsla av sammanhang (KASAM) 
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INTRODUKTION 
Uppföljning kan ta sig uttryck på olika sätt och med olika syften, men innebär alltid en 

strävan till kunskap om något som har inträffat. Den önskade kunskapen kan vara av både 

kvalitativ och kvantitativ art, och ske på indikation från en organisation eller som ett behov 

hos en enskild person. Inom denna uppsats har fokus varit sjuksköterskor inom ett specifikt 

vårdområde, intensivvård, och deras behov av att få kunskap kring tidigare vårdade patienter. 

Uppföljning definieras därför här som intensivvårdssjuksköterskans önskan om vetskap eller 

upplevda brist på kunskap om patientens varande efter vårdtiden och vårdansvaret avslutats.  

Intensivvård och uppföljning 

Vid intensivvårdsavdelning (IVA) vårdas svårt sjuka patienter med risk för eller pågående 

svikt av vitala funktioner. Vissa patienter vårdas bara några timmar medan andra vårdas flera 

månader. I litteraturen finns beskrivningar av hur patienter som genomgått vård vid IVA har 

risk för att utveckla symtom och tecken kopplade till den givna intensivvården (Flaatten, 

2010). Exempel på sådana symtom är kvarvarande smärta, nedsatt muskulär funktion, 

depression och hallucinationer. Flera publikationer under 1990-talet påtalade och önskade att 

dessa fysiska och psykiska symtom och tecken skulle kunna lindras eller avhjälpas med 

uppföljning från intensivvården (Daffurn, Bishop, Hillman, & Bauman, 1994; Jones & 

O'Donnell, 1994; Sawdon, Woods, & Proctor, 1995). Uppföljande studier under slutet av 

1990-talet och början av 2000-talet kunde också visa att patienter som vårdats vid 

intensivvårdsavdelning har ett behov av att få uttrycka och ventilera sina erfarenheter kring 

intensivvårdstiden (Chaboyer, Kendall, Kendall, & Foster, 2005; Hall-Smith, Ball, & 

Coakley, 1997; Kiessling, 2004; Moran, Elliott, & McKinley, 2005). Griffiths och Jones 

(2007) beskriver utvecklingen kring uppföljning av intensivvårdspatienter under de senaste 20 

åren. Från en enbart teckeninriktad/objektiv syn på hur patienten återhämtar sig, till mätning 

av livskvalitet, och vidare under 2000-talet införandet av uppföljningssjuksköterskor och 

användningen av intensivvårdsdagböcker som redskap i uppföljning och bearbetning av 

intensivvårdstiden. Intervjustudier med patienter som följts upp efter IVA-vård visar på att 

patienten upplever fördelar med den genomförda uppföljningen (Cutler, Brightmore, 

Colqhoun, Dunstan, & Gay, 2003; Pattison, Dolan, Townsend, & Townsend, 2007).  

Internationellt förekommer olika sätt att organisera uppföljning inom intensivvård. Bland de 

vanligast är återbesök på IVA (engelska ICU clinic follow-up) där patienten ges möjlighet att 

berätta om kvarstående problem efter utskrivning från sjukhuset, så som fysiska handikapp 

eller neurokognitiva och psykologiska svagheter. Samuelsson och Corrigan (2009) beskriver 

en svensk återbesöksorganisation där utskrivna patienter gavs 90 minuters återbesökstid hos 

en intensivvårdssjuksköterska. Viktiga aspekter som framkom vid dessa återbesök var att 

patienten beskrev sig ha upplevt obehag så som att vara törstig, att inte kunna kommunicera 

samt att bli flyttad till vårdavdelning, där ständig närvaro av personal inte fanns. Dessa 

erfarenheter fördes, enligt artikelförfattarna, direkt tillbaka till IVA personalen som började 

arbeta med anpassning av vården för att minska dessa obehag. 

Patientdagbok, med eller utan foton, som dokumenteras under IVA-tiden, används också som 

ett hjälpmedel vid återbesök på IVA. Syftet är att hjälpa patienten skapa mening och 

förståelse kring denna upplevda IVA-tiden, men kan också vara till gagn för att utveckla 

vården (Storli & Lind, 2009). 
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Internationellt finns också sjukskötersketjänster med arbetsuppgift att samordna kontakt med 

övriga vårdinstanser och med utskrivna patienter. Dessa benämns bland annat som 

sambandssjuksköterska (engelska liaison nurse) (Chaboyer, Foster, Foster, & Kendall, 2004) 

eller intensivvårdskoordinator (Rickard, Roberts, Foote, & McGrail, 2006; Roberts, Rickard, 

Foote, & McGrail, 2006). 

 

Ett hinder vid uppföljning är att patienter som tillfrågats om förslag till förbättring av vården 

på IVA, upplever detta som svårt pga. oklara eller frånvarande minnen av vårdtiden 

(Engström, Andersson, & Söderberg, 2008). Dock är uppföljning ett bra tillfälle att få delge 

sina upplevelser och på så sätt låta personalen avgöra värdet av detta i förbättringssyfte. 

Kvåle et al (2003) slår fast att uppföljning är viktigt både för patienten och för 

vårdpersonalen. Flera forskare har påpekat att uppföljning kan identifiera effekter, av och 

problem med, den givna vården på IVA och därför medföra vinster för vårdgivaren (Cutler et 

al., 2003; Graham, 2005; Williams & Leslie, 2008). På så sätt kan rutiner och handläggning 

förändras till gagn för framtida patienter. Williams och Leslie (2008) klargör att ingen studie 

hittills tittat på effekter av genomförd uppföljning så som återinläggning, minskat vårdbehov 

eller morbiditet/mortalitet. De kunde inte heller identifiera jämförande studier mellan olika 

sätt att utforma uppföljningen på. Således ökar uppföljning av utskrivna patienter vid IVA i 

ett internationellt perspektiv, men utan evidens på förbättrande effekter. Williams och Leslie 

(2008) ger flera förslag på hur vidare forskning kring uppföljning bör ske, men personalens 

behov av uppföljning är inte omnämnt. Detta trots att tidigare forskning (Moran et al., 2005) 

visar att intensivvårdssjuksköterskor som har genomfört telefonuppföljning med utskrivna 

patienter har uttryckt ökad arbetsglädje, ökad arbetsmoral, samt att de fått upp ögonen för 

långtidseffekter av intensivvårdens insatser. I en tidigare uppsats har denna studies författare 

(Bjerså, 2007) visat att 80 % av intensivvårdssjuksköterskorna (n=90/154) hade ett behov av 

att följa upp utskrivna patienter. I samma studie visas också att de vanligaste orsakerna till att 

behovet uppstår var kvalitetssäkring och empati. Kvalitetssäkring innebar att uppföljningen 

sågs som en källa till att lära av patientens upplevelse av IVA-vården och utifrån detta 

ständigt kunna förbättra den vård som ges. Empati som orsak till uppföljning tolkades som att 

en reaktion hos intensivvårdssjuksköterskan av omtanke kring patienten och hur denne 

upplevde sitt varande, under och efter IVA vården.  

Det har således inte gått att identifiera studier som undersökt personalens personliga behov av 

att få vetskap om tidigare vårdade patienters varande, förutom den tidigare genomföra uppsats 

(Bjerså, 2007). Detta trots att uppföljningen av patienter som vårdats på IVA ökar. 

Travelbees mellanmänskliga interaktionsteori 

Ett av fynden ur tidigare uppsats (Bjerså, 2007) var att det vanligaste svaret på frågan om 

orsaken till varför sjuksköterskan följer upp var medkänsla för patienten. En 

förklaringsmodell kring behovet av att följa upp patienter kan vara Travelbees 

mellanmänskliga interaktionsteori (Travelbee, 1966, 2001). Travelbees teori utgår från att 

varje människa är en unik person och i detta oersättlig, vilket också är den människosyn som 

brukats i denna uppsats. Det är personen som är det centrala i den aktuella miljön och 

sammanhanget, inte omvänt. Det är alltså relationen och samspelet mellan patienten och 

sjuksköterskan som är grunden i all form av vårdande enligt Travelbee. Kommunikationen är 

sjuksköterskans arbetsinstrument, och det är av största vikt att sjuksköterskan utvecklar och 

utnyttjar detta redskap. 
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Travelbee beskriver att den interpersonella relationen mellan sjuksköterska och patient 

utvecklas genom på varandra följande fem steg (Travelbee, 1966, 2001): 

I den första fasen, ”Det inledande mötet”, är patient och sjuksköterska okända för varandra. 

Båda parter observerar och bedömer varandra. Utgångspunkten för båda parter är generella 

uppfattningar av att vara patient och att vara sjuksköterska. Det är utifrån dessa första intryck 

som den fortsatta relationen formas.  

Under den andra fasen, ”Framväxten av identiteter”, kan patientens och sjuksköterskans syn 

på varandra förändras till att se det unika och personliga hos varandra. En för dessa personer 

unik relation växer fram. Risken för stagnation finns om sjuksköterskan eller patienten inte 

lyckas se det unika i varandra, vilket i så fall leder till låsning i det generaliserande synsättet 

”sjuksköterskor” och ”patienter”. 

Empati är den tredje fasen. Detta innebär att sjuksköterskan har förmågan att se och förstå 

patientens varande i nuet. Förutsättningen för denna fas är att sjuksköterska och patient har 

delat erfarenheter tillsammans och har genomgått de tidigare två stegen. Det är inte sannolikt 

att varje sjuksköterska kan nå till denna fas med alla sina patienter. Det är viktigt att betänka 

att empati inte existerar kontinuerligt, utan sker i ett tidsrum där känslan av empati uppstår 

och sedan försvinner eller omformas. 

Sympati, som Travelbee ansåg vara en vidare utveckling från den empatiska fasen, uppstår 

endast då medkänsla finns för den som vårdas. Det är en önskan och en motivation hos 

sjuksköterskan att lindra de obehag som patienten möter som är centralt. Travlebee beskriver 

ingående sina tankar kring sympati i en artikel (Travelbee, 1964) där hon betonar att 

sjuksköterskan inte skall vara rädd för att känna sympati; ”No patient was ever ”ruined” by 

kindness and sympathy – but many have suffered needlessly from the lack of these qualities 

in their nurses”. 

Målet med alla dessa faser för sjuksköterska och patient är att få ömsesidig förståelse och 

kontakt, vilket också är den sista fasen. Uppnås denna fas ser sjuksköterska och patient 

varandra som personer, istället för de roller de initialt hade. Travelbee ansåg att det var i 

denna fas som en effektiv och hållbar omvårdnad skedde.  

Travelbee ansåg att sjuksköterskan bör sträva efter att fördjupa sina patientrelationer från att 

enbart bygga på empati till att vara av sympatisk grund (Travelbee, 1964). Hon anser att det 

handlar om motivation; ”Sympathic persons assists others, not because it is their assigned job 

to do so, but because they are motivated by the compassion which underlies and is a 

fundamental element of sympathy”.  

Ur tidigare uppsats med fyra intervjuade akutsjuksköterskor (Bjerså, 2002) framkom att 

behovet av att följa upp uppstod som en reaktion mellan patient och sjuksköterska då 

sjuksköterskan uppfattade sig som bekräftad i sin roll och som människa av patienten. Detta 

kan väl appliceras inom Travelbees teori.  

Travelbee bygger sin teori på idén om individuell vård med betoning på vikten av relationen 

sjuksköterska-patient. Hälsa definieras som både subjektivt och objektivt uttryck, vilket också 

är den hälsosyn som denna uppsats utgår från. Det subjektiva är individens definition av 

välbefinnande utifrån dennes upplevelse av sitt fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

status. Det objektiva uttrycket av hälsa är frånvaron av sjukdom eller handikapp som kan 

mätas genom fysisk undersökning, laboratorietester eller psykosocial bedömning. 
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Känsla av sammanhang (KASAM) 

Aaron Antonovsky var verksam som forskare inom medicinsk sociologi och är känd för sin 

modell och teori kring känsla av sammanhang (KASAM), vilket han presenterade under 

1970- och 1980-talen (Antonovsky, 1987). Hans teori bygger på att alla människor under livet 

utsätts för motgångar, prövningar och stress, men att hantering och upplevelsen av dessa 

varierade mellan personer. Antonovsky använde begreppet salutogenes som ämnar studera 

varför den friske är frisk, i motsats till patogenes, som studerar varför den sjuke är sjuk. Han 

antog att individens samlade känsla av sammanhang i sin tillvaro var styrande för hur 

hanteringen och upplevelsen av livet skedde. Antonovsky fann tre olika områden som beskrev 

vad han benämnde KASAM. Dessa tre delar var begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

Begriplighet innehåller värden för hur en person upplever sin livsvärld utifrån struktur, 

tolkningsbarhet och sammanhang. Det innebär till exempel att en person med hög begriplighet 

uppfattar plötsliga, oväntade, negativa händelser som förståeliga och begripliga. 

Hanterbarhet bedömer en persons upplevda resurs att hantera och bemästra de motgångar som 

finns inom dennes livsvärld, samt att se och finna en framtid ur och efter dessa prövningar. 

Resurserna som står en person tillhanda kan både komma ur den egna personen likaväl som 

från ett stödjande socialt nätverk, eller från en existentiell övertygelse så som tron på Gud. 

Meningsfullhet värderar var personen investerar och prioriterar sitt fokus och sin kraft i den 

egna livsvärlden. Det är till exempel hur en person ser mening med sitt liv och alla de 

händelser som sker, och om det är värt att aktivt delta i dess händelser, eller bara se dem som 

straff och motgång. 

Utifrån dessa tre områden utvecklades frågeformulär för att mäta KASAM hos personer och 

det existerar två olika mätinstrument; en längre enkät med 29 frågor (SOC-29) och en kortare 

med 13 frågor (SOC-13) (Antonovsky, 1987; Eriksson & Lindström, 2005). Ur resultaten på 

frågeformulären kan den totala känslan av sammanhang, så väl som dess delar beräknas. En 

person med hög KASAM har större möjlighet att uppleva sin livsvärld som förutsägbar. 

Likaså är det troligare att en person med hög KASAM upplever motgångar som utmaningar 

och inte som bördor.  

Det finns uttryckt kritik mot KASAMs generaliserbarhet. För det första är det viktigt att 

beakta att KASAM som teori med dess mätinstrument har framvuxit ur studier på personer 

som upplevt extrema situationer, så som krig och tortyr (Antonovsky, 1987). Likaså har bland 

annat Nilsson (2002) diskuterat kring den sociala faktorns påverkan vid mätning av KASAM, 

där de högre samhällsklasserna skattar sin KASAM signifikant högre i jämförelse med 

personer i lägre samhällsklasser. Ålder som påverkande faktor till skattad KASAM har också 

studerats och dessa studier visar på att KASAM ökar med åldern (Feldt et al., 2007; 

Richardson & Ratner, 2005). Detta kan dock vara påverkat av förändrad social status under 

livet (Nilsson, 2002). Kopplingen till fysisk förmåga har också diskuterats av bland annat 

Borglin (2005), där äldre personer med god fysisk funktion skattade signifikant högre 

KASAM jämfört med personer som var fysiskt begränsade. Nilsson (2002) beskriver också, 

utifrån tidigare forskning, att det kan förekomma en skillnad mellan könen, där indikationer 

finns att kvinnor skattar sin KASAM lägre än män. 
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Kopplingen mellan behovet av uppföljning och KASAM är intressant att undersöka då dess 

delar beskriver en persons upplevelse av världen. Detta kan ses utifrån frågeställningar om 

IVA-sjuksköterskan söker begriplighet av det egna handlandet i omvårdnaden av patienten 

genom en vilja att följa upp denne efter utskrivning. Likaså om IVA-sjuksköterskan har 

resurser och energi till att söka se patientens slutliga varande efter utskrivning, samt om IVA-

sjuksköterskan ser meningsfullhet i att följa patienten efter att det officiella åtagandet, att 

vårda patienten på IVA, avslutats.  

Problemformulering 

Uppföljning av patienter som vårdats på IVA ökar, men evidens kring sjuksköterskans 

personliga behov av att följa upp saknas, förutom en tidigare genomförd uppsats (Bjerså, 

2007). Det finns således ett behov av att testa reproducerbarheten av denna tidigare uppsats, 

samt att utifrån den uppsatsens indikationer använda Travelbees mellanmänskliga 

interaktionsteori som utgångspunkt, och att se till IVA-sjuksköterskans personliga hantering 

av livet mätt med KASAM. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans behov av uppföljning av 

utskrivna patienter och detta behovs relation till känslan av sammanhang (KASAM). 

METOD 
Denna tvärsnittsstudie genomfördes med frågeformulär bland intensivvårdssjuksköterskor i 

västra Sverige.  

Enkät 

Frågeformuläret byggdes upp av den enkät som användes i tidigare studie (Bjerså, 2007) samt 

det KASAM-formulär som bestod av 29 frågor (Antonovsky, 1987), se bilaga 1.  Justeringar 

av den tidigare använda enkäten gjordes (Bjerså, 2007), där fasta svarsalternativ på fråga 3 

och 5 exkluderades och omformulerades. 

Framsidan av enkäten utgjordes av ett informationsbrev som gav 

forskningspersonsinformation, dvs. definierade behovet av uppföljning i denna studie, 

tillfrågan om deltagande, studiens syfte, bakgrund och resultatmål, tidsåtgång, frivilligt 

deltagande, och att svaren behandlades konfidentiellt. I följebrevet fanns också namn och 

telefonnummer till studieansvarig.  

Första delen av enkäten bestod sedan av de modifierade 11 frågorna från tidigare studie 

(Bjerså, 2007). Den andra delen utgjordes av de 29 frågorna för mätning KASAM .  

Den tidigare använda enkäten (Bjerså, 2007) har ej validitets- och reliabilitetstestats, men då 

inget annat mätinstrument fanns att tillgå, och då författaren använt denna med 

tillfredsställande resultat, valdes att bruka samma enkät. Formuläret för KASAM (SOC-29) 

var validitets och reliabilitetstestat med accepterbart resultat (Eriksson & Lindström, 2005). 

Enkäterna var kodade med syfte att se tillhörighet vad gäller IVA och på så sätt se 

svarsfrekvens per avdelning. Då KASAM är ett personligt och beteendemässigt känsligt 

instrument, där informanter kan uppleva sig emotionellt oskyddade, gjordes valet att ej koda 

enkäterna till person, utan enbart för tillhörighet till respektive IVA. Detta för att beräkna 

svarsfrekvens för respektive IVA. 
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Urval och Datainsamling 

Målgruppen för undersökningen var alla intensivvårdssjuksköterskor vid sex deltagande 

intensivvårdsavdelningar och geografisk avgränsning var Västra Götalandsregionen. 

Anledningen var att genomföra denna studie i samma geografiska område som föregående 

studie (Bjerså, 2007), men med IVA på generellnivå istället för specialistnivå. En första 

kontakt och förfrågan gjordes till vårdenhetschefer vid sex IVA vid länssjukhusen i regionen. 

Två chefer avböjde sitt deltagande pga. tidsbrist och resursbrist. Vårdenhetschefer vid två 

ytterligare IVA inom samma geografiska område kontaktades och godkände deltagande.  

Efter godkännande av genomförandet lämnas enkäterna ut via postfack på avdelningen och 

med bifogat returneringskuvert. Kontaktperson för studien var vårdenhetschefen vid fem IVA 

och huvudhandledare vid en IVA. Enkäterna lämnades ut under våren 2011. Efter initiala 

utskicket skedde påminnelse skriftligt via kontaktpersonen efter två respektive fyra veckor. 

Då enkäterna ej var kodade till person, utan enbart till IVA-enhet, gjordes inget ytterligare 

enkätutskick. 

Bortfallsanalys 

Kontakt togs med respektive sjukhus Human Resource-avdelning som gav statistiskt underlag 

för respektive avdelning vad beträffar könsfördelning och åldersspridning. En nationell 

jämförelse gjordes också mot Socialstyrelsens sammanställning över specialistsjuksköterskor 

i Sverige 2008 (Socialstyrelsen, 2010). Bortfallsanalysen presenteras i resultatdelen. 

Etik 

En ansökan om etikprövning gjordes till regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (D-nr. 

281-11). Nämnden bedömde att denna studie ej var i behov av att genomgå etisk prövning. 

Studien har dock följt etikprövningsnämndens riktlinjer om forskningspersonsinformation 

(Regionala Etikprövningsnämnden, 2011). 

Statistisk bearbetning  

Deskriptiva data har sammanställts i Microsoft Excel
®

 och statistiska beräkningar och 

analyser har gjorts med IBM SPSS version 19.0
®
. Jämförande data för nominaldata har gjorts 

med Chi-2-test (goodness-of-fit). För jämförelse mellan grupper och variabler av nominaldata 

har Mann-Whitney-U test använts vid två variabler och Kruskal-Wallis test vid fler än två 

variabler. Korrelationsberäkningar har gjorts med Spearmans rank koefficients test, då alla 

aktuella jämförelser innehöll minst en variabel med ordinaldata. Gränsvärden för 

korrelationskoefficient (r) sattes till 0,4-0,6 för svag korrelation och 0,7> för stark korrelation 

efter betänkanden ur Altman (1991). Signifikansnivå sattes till p(α)<0,05 och 

konfidensintervall till 95 %. 
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RESULTAT 
Totalt distribuerades 216 enkäter till sex IVA, varav 143 besvarades. Detta gav en 

svarsfrekvens på 66,2 %. Svarsfrekvensen för respektive IVA varierade mellan 39,3 % och 

78,0 %. Demografi över deltagarna i studien presenteras i tabell 1. Jämförelse av deltagarna i 

denna studie mot urvalet och svenska populationen IVA- och anestesisjuksköterskor 

presenteras likaledes i tabell 1.  

 
Tabell 1. Demografi över studiens deltagare, urvalet och Svenska populationen av IVA- och anestesispecialistsjusköterskor 

 

Könsfördelning Ålder 
Erfarenhet 

Kvinnor Män Medelålder < 45 år 45-54 år > 55 år 
År som 

sjuksköterska 

(medelvärde) 

År som IVA-

sjuksköterska 

(medelvärde) 

Yrkesverksamma år 

inom intensivvård 

(medelvärde) 

Deltagare i studien 

(n=143) 
87,9 % 12,1 % 46,6 år 39,6 % 41,7 % 18,7 % 19,3 år 13,1 år 12,2 år 

Anställda IVA-

sjuksköterskor vid 

de sex avdelningarna 

(n=265) 

90,2 % 9,8 % 48,0 år 36,0 % 42,9 % 21,1 %  

Svenska IVA- och 

anestesisjukskötersk

or 2008 (n=9676) 
83 % 17 %  38 % 35 % 27 % 

 

 

Bortfallsanalysen visar ingen skillnad i könsfördelning (utfört med Chi
2
 goodness-of-fit) 

mellan deltagarna i studien vid jämförelse med urvalet vid de sex IVA och mot den nationella 

gruppen av intensiv- och anestesisjuksköterskor år 2008 (Socialstyrelsen, 2010). Likaså kunde 

ingen skillnad i ålder mellan deltagarna i studien jämfört med urvalet på de sex avdelningarna 

statistiskt säkerställas (p=0,051). 

 

En majoritet, 80,4 % (n=115) av de IVA-sjuksköterskor som besvarade enkäten svarade att de 

hade ett behov av att följa upp patienter. Inget samband eller skillnad i demografiska data 

(kön, ålder, erfarenhet) gick att påvisa mellan de IVA-sjuksköterskor som angav behov av att 

följa upp patienter och de som inte angav det. Likaså gick det inte heller att påvisa skillnad i 

KASAM eller i KASAMs tre underdelar (meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet) 

mellan de med behov och de utan.  

De vanligaste sätten att följa upp på var att besöka patienten (49,7 %; n=71), via kontakt med 

sjuksköterskan som vårdar patienten (35,0 %; n=49) och genom att läsa i patientens 

datajournal (21,0 %; n=30), se tabell 2. Av dem som svarat att de inte hade något behov av att 

följa upp patienter angav ändå 12 personer sätt de använde att följa upp på. 

 
Tabell 2. Sätt att följa upp (n=143). Flera alternativ kunde väljas. 

Genom att besöka patienten 71 (49,7 %)  

Via kontakt med sjuksköterskan som vårdar patienten 49 (34,3 %)  

Läser i patientens journal 30 (21,0 %)  

Annat sätt 28 (19,6 %) 

Uppföljningsmottagning 15 (10,5 %) 

Pratar med 
arbetskamrater 

8 (5,6 %) 

Frågar IVA-läkaren 3 (2,1 %) 

Talar i telefon med 
patienten 

3 (2,1 %) 

Ingen uppföljning genomförs 27 (18,9 %)  

Via kontakt med läkaren som vårdar patienten 25 (17,5 %)  
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De vanligaste orsakerna till valet att vilja följa upp var att få veta om rätt omvårdnads (39,2 

%; n=56) eller medicinska (32,9 %; n=47) åtgärder hade genomförts, och en upplevd empati 

för patienten (34,3 %; n=49), se tabell 3. Av dem som svarat att de inte hade något behov av 

att följa upp patienter angav 13 IVA-sjuksköterskor orsaker till att behovet uppstår. 

 
Tabell 3. Orsaker till uppföljningen (n=143). Flera alternativ kunde väljas. 

Rätt omvårdnadsåtgärder 56 (39,2 %)   

Empati för patienten 49 (34,3 %)   

Rätt medicinska åtgärder 47 (32,9 %)   

Vårdtiden, hur länge patienten vårdats 46 (32,2 %)   

Annat 42 (29,4 %) 

Nyfikenhet/det egna intresset av att veta 
24 (16,8 
%) 

Att få veta patientens upplevelse av IVA 
vården 

8 (5,6 %) 

Att få ett kvitto på den vård jag givit 4 (2,8 %) 

Attribut hos patienten (barn, 
komplikationer, etc) 

2 (1,4 %) 

Utveckla avdelningen rutiner 31 (21,7 %)   

Sympati för patienten 21 (14,7 %)  

 

På frågan om det fanns någon specifik patientgrupp där behovet av uppföljning var större 

svarade 32,3 % (n=46) att det fanns. Den vanligaste gruppen var långliggare (17,5 %; n=25), 

dvs. patienter som vårdats en längre tid på IVA. Andra grupper var barn och ungdomar (9,8 

%; n=14) och svårt sjuka och oklara fall (7,0 %; n=10). 

Av de sex inkluderade IVA angav IVA-sjuksköterskor från tre IVA att de hade strukturerad 

post-IVA-mottagning på sin enhet. En majoritet av deltagarna svarade att de hade möjligheten 

att följa upp patienter om de hade ett behov (65,0 %; n=93). Bland dem som inte upplevde sig 

ha möjligheten var brist på tid och sekretesslagen de största hindrande faktorerna. Möjligheten 

att genomföra uppföljning av patienter skattades av tre femtedelar som betydelsefull (70,6 %; 

n=101), se figur 1. 

 

0%

20%

40%

60%

Av största betydelse Av betydelse Av mindre betydelse Ingen betydelse

 
Figur 1. Skattad betydelse av möjligheten att kunna följa upp patienter (n=141) 
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Skattning på hur ofta behovet av att följa upp och reellt genomförd uppföljning 

överensstämmer presenteras i figur 2. Det finns en korrelation mellan dessa två skattningar 

som visar att IVA-sjuksköterskor med större behov av att följa upp också skattar frekvensen 

av genomförd uppföljning högre än de med lägre behov (r=0,635; p<0,001). Angivna förslag 

på verksamhetsförbättringar för att kunna främja uppföljning var post-IVA-mottagning (14,7 

%; n=21), klara riktlinjer för uppföljning (8,4 %; n=12), avsatt tid till uppföljning (7,0 %; 

n=10), samt tillstånd att läsa i patientens journal (6,3 %; n=9).  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3 eller

f ler/vecka

1-2ggr/veckan 1-

2ggr/månaden

1-2ggr/halvår 1-2ggr/år Mer sällan eller

inte alls

Hur ofta känner Du ett behov av att fö lja upp

patienter som skrivs ut från IVA?

Hur ofta fö ljer Du upp patienter Du har ett

behov av att fö lja upp efter utskrivning?

 
Figur 2. Behovets frekvens och reellt genomförande frekvens (nuppstår behov=137 respektive ngenomför uppföljning=134) 

 

Nackdelar med uppföljning upplevdes av 11,9 % (n=17) av IVA-sjuksköterskorna. De 

nackdelar som lyftes var att patientens integritet kränks (3,5 %; n=5), att det är ett lagbrott att 

följa upp (3,5 %; n=5), samt att det är en risk för utbrändhet att inte kunna släppa tankarna 

kring patienten efter vårdtiden (3,5 %; n=5). 

Nackdelar med att inte följa upp upplevdes av 67,8 % (n=97) av IVA-sjuksköterskorna. 

Nackdelarna var att inte få lära av vårdresultaten och få en kvalitetssäkring (28,7 %;n=41), att 

inte patienten får bearbeta sina vårdupplevelser (17,5 %; n=25), att sjuksköterskan inte får 

tillfredställelsen att se effekterna av sitt arbete och sina handlingar (16,8 %; n=24), samt att 

inte få patientens perspektiv på vården (8,4 %; n=12).  

 



14 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Svarsfrekvensen i studien var 66,2 % och därför genomfördes bortfallsanalys. Syftet med en 

sådan analys är att belysa likheter och skillnader mellan deltagarna (stickprovet) och den 

aktuella populationen som önskas dra slutsatser om. Deltagarna i denna studie stämmer väl 

överens med de två populationer som de jämförs mot vad beträffar kön. Vid jämförelse med 

Sverige är det dock viktigt att beakta att det är både IVA- och anestesisjuksköterskor som 

inkluderas i underlaget. Även åldersfördelningen är representativ mot urvalet, trots en 

signifikansnivå nära acceptans för avvikelse.  Ytterligare utskick av nya enkäter och 

påminnelser skulle eventuellt kunna förbättrat svarsfrekvensen (Cook, Dickinson, & Eccles, 

2009). Då sjunkande svarsfrekvens i tvärsnittsstudier under senaste decennierna har 

rapporterats (Morton, Cahill, & Hartge, 2006), ses denna studies svarsfrekvens som 

acceptabel. 

 

Datainsamling i denna studie genomfördes genom användning av två enkäter. Den första 

enkäten var använd i den tidigare studien (Bjerså, 2007), men inte validitets eller 

reliabilitetstestad, vilket hade varit att föredra. Användningen kan dock ses som befogad då 

inget övrigt testat mätinstrument existerar, då den justerats utifrån erfarenheter från den 

tidigare studien, samt att syftet med studien inte var att skapa och testa ett användbart 

mätinstrument för framtida undersökningar. 

Mätning av KASAM genomfördes också i denna studie. Det är alltid viktigt att beakta dess 

känsliga natur pga. det individbeskrivande, och högst privata, resultat. Överväganden om 

användning, så väl som etisk granskning, gjordes innan beslut att inkludera denna form av 

mätning. Det är tänkbart att denna del av enkäten kan ha avskräckt eller irriterat till att avstå 

från deltagande i studien. Just känsligheten av att använda detta instrument har inneburit att 

avsteg har gjorts från att presentera resultatet (summa, spridning och demografi) av värdet på 

KASAM, såväl som för dess delar. Då syftet med denna studie var att se till relationen med 

behovet av uppföljning och inte att beskriva IVA-sjuksköterskors KASAM, sågs inget fel i att 

avstå från denna redovisning.  

Den kritik som riktats mot mätning av KASAM är också värd att överväga. Inom denna studie 

mättes inte social status, vilket tidigare studier påvisat har en påverkan på skattad KASAM 

(Nilsson, 2002), och kan ha varierat inom studiens deltagare. Hur detta påverkat utfallet är 

därför oklart.  

Kritiken mot KASAM kring skillnader mellan kön och åldersgrupper (Feldt et al., 2007; 

Nilsson, 2002; Richardson & Ratner, 2005) har dock beaktas genom att inkludera och 

beräknad dessa demografiska data. De var dock inte påverkande faktorer. 

 

Risken finns alltid vid enkätundersökning att definitioner eller frågor missförstås och tolkas 

utifrån den egna, personliga definitionen. En sådan risk kan finnas i denna studie, där 

definitionen av ”behovet av att följa upp” troligtvis skiljer sig i association och innebörd 

mellan personer.  
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En annan risk vid besvarandet av enkät är synen på sig själv. Ser sjuksköterskan sig som en 

person som följer upp eller inte, oavsett hur det är i realiteten? Hur vill personen vara? Och 

vilken av dessa anges i enkäten; det reella tänkandet och handlandet, eller det ideala tänkandet 

och handlandet? Denna risk kan ha påverkat resultatet genom att fler har svarat utifrån den 

önskade självbilden, och inte det verkliga behovet och handlandet.   

Båda dessa risker skulle kunna förebyggas genom att istället använda en kvalitativ 

forskningsansats. Att föredra är deduktiv ansats för att testa den aktuella definitionens 

variation i empirin, dvs. vad behovet av att följa upp utskrivna patienter verkligen är. Även 

induktiv ansats bör användas för att studera huruvida personen som inte ser sig ha behovet 

ändå väljer att följa upp. 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet av denna studie är att behovet av att följa upp patienter finns hos majoriteten 

av IVA-sjuksköterskor. Detta bekräftas också genom resultatet från tidigare undersökning 

(Bjerså, 2007). Dock kunde inget signifikant samband påvisas mot KASAM eller dess tre 

dimensioner. 

I jämförelse med denna tidigare studie (Bjerså, 2007) ses väl överensstämmande resultat 

beträffande orsaker till uppföljning, ökat behov att följa upp specifika patientkategorier, 

betydelsen av att ha möjligheten att följa upp och förslag till skapandet av organiserad 

uppföljning. Det som skiljer studierna åt är i första hand ordningen på sätten IVA-

sjuksköterskorna väljer att följa upp på. I det tidigare resultatet tog IVA-sjuksköterskan 

kontakt med avdelningssjuksköterskan och avdelningsläkaren i första hand, och i tredje hand 

läste han/hon i patientens journal. I till denna studie valdes IVA-sjuksköterskan i första hand 

att själv besöka patienten på avdelningen. Detta val kan ha geografiska och logistiska skäl. 

Den tidigare undersökningen (Bjerså, 2007) genomfördes vid universitetssjukhus. Där vårdas 

regionala eller nationella patienter som efter vårdtiden återgår till sitt lokala hemsjukhus, 

vilket omöjliggör för IVA-sjuksköterskan att fysiskt besöka patienten. Likaså har 

universitetssjukhuset en större spridning inom sjukhusbyggnaderna vilket gör att IVA-

sjuksköterskan inte har möjlighet att gå till patienten. Det går också att misstänka en kulturell 

skillnad mellan sjukhustyperna, där det lokala sjukhuset, som i denna studie, har en större 

personlig anknytning till respektive vårdavdelning och dess personal. 

Likaså skiljer dessa två studier sig i den uppskattade möjligheten att följa upp. 

Journalsystemen var databaserade vid båda studierna, vilket annars skulle ha kunnat verka 

gynnsamt i och med enkelheten att följa patienten via journaltext. Men en rimlig förklaring 

kan vara att genomslaget av organiserad post-IVA-uppföljning inte skett vid den tidigare 

studien och därför skattade endast en tredjedel ha möjlighet till uppföljning, medan två 

tredjedelar ansåg sig ha möjligheten i denna studie.  

 

Syftet med denna studie var, förutom att undersöka hur behovet av uppföljning ter sig bland 

IVA-sjuksköterskor, också att se till samband med KASAM. Så som beskrivs i resultatet har 

det inte gått att påvisa skillnader i KASAM eller i dess tre undergrupper (begriplighet, 

meningsfullhet, hanterbarhet) mellan de som hade ett behov och de som inte hade ett behov. 

Det har inte heller, vare sig i denna studie eller i den tidigare (Bjerså, 2007), gått att påvisa 

skillnader mellan ålder, kön eller yrkeserfarenhet. Detta kan tolkas som att personliga faktorer 

och personligheten mätt med KASAM inte påverkar behovet av uppföljning. Ursprunget till 

KASAM, att teorin vuxit fram ur personers reaktioner på extrema situationer (Antonovsky, 

1987), vilket inte är fallet vid patientuppföljning, kan vara en förklaring till detta resultat. Val 

av annat mätinstrument för skattning av personlighet och personliga egenskaper skulle 
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eventuellt ha varit mer framgångsrikt. Men det är ändå tänkbart att behovet av att följa upp 

patienter inte är kopplat till personlighet utan till professionen, rollen och arbetet som 

sjuksköterska.  

 

Ur resultatet kan skönjas två olika huvuddelar i varför uppföljning sker, eller bör ske; För den 

egna utvecklingen och för patientens hälsa, se tabell 3. 
 

Tabell 3. Uppföljningens mål 

Syftet med uppföljning av utskrivna patienter 

Verksamhetens lärande Patientens förståelse 

Målgrupp: Vårdverksamheten 

 

Mål: Förbättra vården 

 

Centrala begrepp: 

Lärande och utveckling 

Målgrupp: Patienter som vårdas eller kommer vårdas vid 
IVA 

 

Mål: Förbättra hälsan hos IVA patienter 

 

Centrala begrepp:  

Förståelse 

 

Kunskapsspridning patient 
till patient 

Bearbeta vårdtiden 

Målgrupp: Framtida 
patienter 

 

Mål: Föra kunskap av 
upplevelsen av IVA vård 
vidare från tidigare 
patienter till kommande 
patienter 

Målgrupp: Dåtida patienter 

 

Mål: Möjliggöra forum för 
patienter att uttrycka och 
reflektera kring den 
upplevda vården på IVA 

 

 

I den första delen ser sjuksköterskan sig själv som det centrala. Det är utvecklingen av det 

egna kunnandet och/eller det kollektiva kunnandet som är syftet med uppföljningen. Lärandet 

är viktigast, och det är inte förvånande. Redan i punkt två i sjuksköterskans etiska kod betonas 

det egna ansvaret i arbetet och det livslånga lärandet (Svensk sjuksköterskeförening (SSF), 

2007). Likaså betonar majoriteten av omvårdnadsteorierna att omvårdnadsprocessen måste 

innehålla utvärderingen av patientens upplevelse av den givna vården och resultatet av 

sjuksköterskans omvårdnadsinsats (Yura & Walsh, 1988). Även tidigare forskning inom 

intensivvårdsuppföljning har betonat vinster med uppföljning för sjukvården vilka även kan 

vara till gagn för den enskilda sjuksköterskan (Cutler et al., 2003; Graham, 2005; Williams & 

Leslie, 2008). 
 

I den andra huvuddelen är det patienten och patientens hälsa som är det centrala. 

Uppföljningen skall ske utifrån patientens behov. Det är en viktig uppgift att låta 

uppföljningen vara till gagn för patienten, vilket också visats i tidigare studier (Chaboyer et 

al., 2005; Hall-Smith et al., 1997; Kiessling, 2004; Moran et al., 2005). Detta syfte med 

uppföljning kan ses ha två undersyften. I det första syftet, förberedelse och undervisning, är 

vikten att fånga de nuvarande patientupplevelserna för att kunna ge framtida patienter 

kunskap och förståelse av vården. Det är alltså kunskapsspridningen från patient till patient, 

med sjuksköterskan som medium, som är det centrala. I det andra syftet, behovet av 

bearbetning, är det viktigt att tidigare patienter får uttrycka och reflektera kring sina 

upplevelser från vårdtiden på IVA. Det är bearbetningen som är viktigt. Hela denna andra del, 
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där patienten står i fokus, kan tolkas utifrån Joyce Travelbees interaktionsteori (1966, 2001). 

Då drygt en tredjedel av IVA-sjuksköterskorna angav att empati var en orsak till att behovet 

av uppföljning uppstod, kan detta tolkas som att relationen sjuksköterska-patient avancerade 

till det tredje stadiet, empati, enligt den interpersonella teorin. Det kan mycket väl vara så att 

relationerna nådde ända till det fjärde stadiet, sympati, vilket knappt 15 % av IVA-

sjuksköterskorna angav, i realiteten var högre pga. tolkningen av vad sympati står för. Det är 

också värt att notera hur IVA-sjuksköterskorna angav frekvensen på hur ofta behovet av 

uppföljning uppstod. Det är, precis som Travelbee argumenterar för, inte alla patienter 

sjuksköterskan kan avancera till stadiet för empati eller till och med sympati. Detta stämmer 

alltså väl in med den beskrivna frekvensen, vilket skulle kunna användas i utformning av 

uppföljning. I sådant fall bör så klart patientens behov av uppföljning vägas in och belysas. 

 

De två huvuddelarna av uppföljning, verksamhetens lärande och beaktandet av patientens 

behov, följer Kvåle et al.’s (Kvåle et al., 2003) resonemang om vinster med uppföljning för 

både patient och verksamhet. Denna studie styrker dock detta ytterligare utifrån just 

sjuksköterskans perspektiv på detta behov. Likaså klargör Travelbee (1966, 2001) att 

sjuksköterskans främsta arbetsredskap är kommunikationen och genom att få följa upp kan 

sjuksköterskan få återkoppling på den använda kommunikationen under IVA-vårdtiden och 

vid behov förfina denna. 

Att skillnader relaterat till ålder eller yrkeserfarenhet inte förelåg är intressant. Framför allt är 

det värt att betänka Benners (1993) hypotes om att novisen arbetar utifrån ett deduktivt, 

teckeninriktat arbetssätt, medan experten i större utsträckning är induktiv och intuitiv i sitt 

arbete. Om detta skulle innebära att novisen följer upp patienter enligt den första huvuddelen, 

verksamhetens lärande i tabell 3 och experten utifrån någon eller båda av de två syftena i det 

andra syftet, patientens förståelse, får framtida studier undersöka.  

Huruvida det är lärandet eller arbetet med patientens behov som ger den största 

tillfredställelsen av uppföljning bör framtida studier undersöka. Hallin (2009) poängterar 

sjuksköterskans behov av stimulans och bekräftelse på att arbetsinsatserna sköts på ett bra och 

kvalitetssäkert sätt, samt att arbetet utvecklas. 

 

Det är tänkbart att detta behov av uppföljning inte är något unikt för intensivvården eller ens 

den akuta vården. Om behovet förekommer hos sjuksköterskor inom andra vårdområden får 

framtida forskning utvisa. Intressant att notera är dock den höga frekvens av sjuksköterskor 

som har behovet och att de ser det som en viktig del för arbetet. Förslagsvis bör induktiv 

forskning utröna betydelsen av möjligheten, erfarenheten och resultatet av uppföljning för 

sjuksköterskans hantering och utveckling i sin yrkesfunktion, så väl som individ.   

Konklusion 

Denna studie bekräftar att det finns ett behov hos IVA-sjuksköterskor att följa upp patienter 

de vårdat. Samband mellan personliga faktorer, så som ålder, kön, yrkeserfarenhet eller 

skattad KASAM, och behovet av uppföljning kunde inte påvisas. Behovet av uppföljning kan 

ses som två olika delar; IVA-sjuksköterskans strävan till lärande och IVA-sjuksköterskans 

strävan att hjälpa patienten till bearbetning av intensivvårdstiden. 

Förslag på framtida forskning 

Framtida forskning bör fokusera på både patientens och sjuksköterskans behov av 

uppföljning. Det är befogat att både använda induktiv och deduktiv ansats till att se 

förekomst, betydelse och innebörd i att vilja följa upp utskrivna patienter, så väl som 

utvärdering av genomförd uppföljning. Förslagsvis, då det troligtvis inte är ett unikt behov 
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hos enbart IVA-sjuksköterskor, eller ens sjuksköterskor inom akut verksamhet, bör andra 

arbetsformer inom sjuksköterskans professionsområde undersökas för att kunna studera 

behovets utbredning och betydelse inom vården. 

Kliniska implikationer 

Det är sedan tidigare känt att det bland personer som vårdats på IVA finns ett behov av att bli 

uppföljd av vården (Cutler et al., 2003; Pattison et al., 2007). Denna studie visar att det även 

finns ett behov av att följa upp hos sjuksköterskor inom intensivvård. Resultatet från denna 

studie kan därför ses som ett argument till fortsatt implementering och utformning av sätt att 

följa upp utskrivna patienter, och med fördel som en återkoppling till de sjuksköterskor som 

vårdat patienten.  

Huruvida resultatet är applicerbart på annan verksamhet än den i intensivvård är oklart och 

bör först beforskas innan sådana slutsatser kan dras. 
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BILAGA 1 

Enkät 

 

PATIENTUPPFÖLJNING 
 

”Minns du patienten Kalle? Jag undrar hur det gick för honom.” 

 

Ibland pratar sjuksköterskor med varandra om patienter de vårdat. De minns och undrar hur 

det gått för personen och vad som hände efter att de lämnade avdelningen. Ibland finns ett 

behov av att få veta hur det gått för patienten, ett behov av uppföljning. 

 

Känner Du igen dig? 

 

Du tillfrågas om att delta i en enkätundersökning vars syfte är att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskans behov av uppföljning av utskrivna patienter och detta behovs 

relation till Antonowskis känsla av sammanhang. 

 

Behov av uppföljning innebär att intensivvårdssjuksköterskan vill söka information om vad som 

hänt patienten efter att patientansvaret lämnats över till annan vårdenhet eller patienten själv.  

 

Känslan av sammanhang (KASAM) innebär den syn på livet och hur vi hanterar motgångar och 

prövningar som människor. KASAM beskrivs av Aron Antonowski i boken ”Hälsans 

mysterium”. 

 

Enkäten tar under 10 minuter att fylla i och består av två delar; en del om behovet att följa upp 

och en del om KASAM. Din ifyllda enkät postar Du i bifogat returneringskuvert. 
 

Vi har tidigare studerat detta behov hos sjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor, men är nu 

intresserad av hur behovet påverkas av hur sjuksköterskan upplever sammanhang i sitt varande i 

relation till behovet av uppföljning. Internationellt och till viss del nationellt genomförs uppföljning av 

intensivvårdspatienter, men få studier har sett till sjuksköterskan behov vid sådan uppföljning. 

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och Ditt svar behandlas konfidentiellt. Studien är granskad och 

godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg. Godkännande att dela ut enkäten har också 

inhämtats från Din vårdenhetschef. Insamlad data kommer arkiveras i upp till 10 år. Resultaten 

kommer att presenteras och analyseras i masteruppsats vid Örebro Universitet och eventuellt i 

vetenskaplig publikation. 

 

Ansvarig för studien: 

Kristofer Bjerså  
Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 

Avdelning 136, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg  

Tel.031-3428735 alt 031-3421036 

Mobil: 070-4407252 

E-post: kristofer.bjersa@vgregion.se 
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ENKÄTKOD:  

 
 

    KVINNA 
 

    MAN 
 

Vilket år är Du född?:__________________ 
 

Vilket år tog Du sjuksköterskeexamen?:_____________________ 

 

Vilket år tog Du examen som intensivvårdssjuksköterska?:__________________ 
 

Hur många hela år har Du arbetat som intensivvårdssjuksköterska?__________________ 
 

1. Har Du som intensivvårdssjuksköterska behov av att följa upp patienter Du vårdat 
på intensivvårdsavdelningen? 
 

    JA 
 

    NEJ 
 

2. Vilket/vilka är de vanligaste sätten för Dig att följa upp en patient på? 
 

     GENOM ATT BESÖKA PATIENTEN 
 

     VIA KONTAKT MED SJUKSKÖTERSKAN SOM VÅRDAR PATIENTEN 
 

    VIA KONTAKT MED LÄKAREN SOM VÅRDAR PATIENTEN 
 

      LÄSER I PATIENTENS JOURNAL 
 

     ANNAT SÄTT:______________________________ 
 

    INGEN UPPFÖLJNING ALLS 
 

3. Vilken/vilka är de vanligaste orsakerna till att Du har ett behov av att följa upp 
patienter som skrivits ut från IVA? 
 

    FÖR ATT TA REDA PÅ OM RÄTT MEDICINSKA ÅTGÄRDER      

UTFÖRDES 
 

    FÖR ATT TA REDA PÅ OM RÄTT OMVÅRDNADSÅTGÄRDER   

UTFÖRDES 
 

    FÖR ATT UTVECKLA AVDELNINGENS RUTINERNA  
 

    AV EMPATI FÖR PATIENTEN 
 

    AV SYMPATI FÖR PATIENTEN 
 

    VÅRDTIDEN, HUR LÄNGE DU VÅRDAT PATIENTEN 
 

    ANNAT:_____________________________________________________ 
 

    VET EJ 
 

    EJ AKTUELLT 
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4. Är det någon patientgrupp som Du som intensivvårdssjuksköterska har ett större 
behov av att följa upp efter utskrivning från IVA? 
 

    NEJ 
 

    JA  

 VILKEN 

 :________________________________________________ 
 

    EJ AKTUELL 
 

5. Har Du möjlighet att följa upp de patienter som skrivits ut från IVA och som Du har 
behov av att följa upp? 
 

    JA 
 

    NEJ 
 

     EJ AKTUELL 
 

Om nej, vilket/vilka är de vanligaste hindren för dig? 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

6. Anser Du att det finns något i verksamheten som kan förbättras för att underlätta 
möjligheten att följa upp utskrivna patienter från IVA? 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 
 

7. Vilken betydelse har det för Dig att ha möjlighet att följa upp de patienter som 
skrivits ut från IVA? 
 

    AV STÖRSTA BETYDELSE 
 

    AV BETYDELSE 
 

    AV MINDRE BETYDELSE 
 

    INGEN BETYDELSE 
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8. Hur ofta känner Du ett behov av att följa upp patienter som skrivits ut från IVA? 
 

    3 ELLER FLER GGR/VECKAN 
 

    1-2 GGR/VECKA 
 

     1-2 GGR/MÅNADEN 
 

    1-2 GGR/HALVÅRET 
 

    1-2 GGR/ÅR 
 

    MER SÄLLAN ELLER INTE ALLS 
 

    VET EJ 
 

9. Hur ofta följer Du upp de patienter Du har ett behov av att följa upp efter 
utskrivning från IVA? 
 

    3 ELLER FLER GGR/VECKAN 
 

    1-2 GGR/VECKA 
 

     1-2 GGR/MÅNADEN 
 

    1-2 GGR/HALVÅRET 
 

    1-2 GGR/ÅR 
 

    MER SÄLLAN ELLER INTE ALLS 

 

    VET EJ 
 

10. Ser Du några nackdelar med att följa upp patienter som skrivits ut från IVA? 
 

    NEJ 
 

    JA 
 

 OM JA; VILKEN ÄR DEN STÖRSTA 

 NACKDELEN?___________________________________ 

 

11. Ser Du några nackdelar med att inte följa upp patienter som skrivits ut från IVA? 
 

    NEJ 
 

    JA 
 

 OM JA; VILKEN ÄR DEN STÖRSTA 

 NACKDELEN?___________________________________ 
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Här är några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var snäll och 
markera den siffra som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens yttervärden. Om du 
instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an, om du instämmer i det som står under 7, så ringa 
in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge 
endast ett svar på varje fråga. 
 
 

1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de förstår dig? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
har aldrig den 
känslan 

 har alltid den 
känslan 

 
 

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en 
känsla av att det 

 
0 1 2 3 4 5 6 

kommer säkert inte 
att bli gjort 

 kommer säkert att  
bli gjort 

 
 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från de som står dig närmast. 
Hur väl känner du de flesta av dem? 

 
0 1 2 3 4 5 6 

tycker att 
de är främlingar 

 känner dem  
mycket väl 

 
 

4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
mycket sällan  
eller aldrig 

 mycket ofta 

 
 

5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer du trodde du kände väl? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
har aldrig hänt  har ofta hänt 
 
 

6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
har aldrig hänt  mycket ofta 
 
 

7. Livet är: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
alltigenom 
intressant 

 fullständigt 
enahanda 
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8. Hittills har ditt liv: 

 
0 1 2 3 4 5 6 

helt saknat 
mål och mening 

 genomgående haft 
mål och mening 

 

 
9. Känner du dig orättvist behandlad? 

 
0 1 2 3 4 5 6 

mycket ofta  mycket 
sällan/aldrig 

 
 

10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
fullt av förändringar 
utan att du visste 
vad som skulle 
hända härnäst 

 helt förutsägbart 
utan överraskande 

förändringar 

 
 

11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
helt 
fascinerande 

 fullkomligt 
urtråkiga 

 
 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
mycket ofta mycket  sällan/aldrig 
 
 

13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
det går alltid att 
finna en lösning på 
livets svårigheter 

 det finns ingen 
lösning på 

livets svårigheter 
 
 

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
känner 
hur härligt 
det är att leva 

 frågar dig själv 
varför du över 

huvud taget finns 
till 

 
 

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
alltid förvirrande 
och svår att finna 

 fullständigt solklar 
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16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

 
0 1 2 3 4 5 6 

glädje och djup 
tillfredställelse 

 smärta och 
leda 

 
 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
fullt av 
förändringar utan 
att du vet vad som 
händer här näst 

 helt förutsägbart 
och utan överraskande 

förändringar 

 

 
18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

 
0 1 2 3 4 5 6 

älta det om 
och om igen 

 säga 
»Det var det« 
och sedan gå 

vidare 
 
 

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
mycket ofta  mycket 

sällan/aldrig 
 
 

20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
kommer du säkert 
att fortsätta att 
känna dig väl till 
mods 

 kommer det säkert 
att hända något 
som förstör den 

goda känslan 
 
 

21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
mycket ofta mycket  sällan/aldrig 
 
 

22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
helt utan mål 
och mening 

 fyllt av mål 
och mening 

 
 

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna med? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
det är du 
säker på 

 det tvivlar 
du på 
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24. Händer det att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att hända? 
 

0 1 2 3 4 5 6 
mycket ofta mycket  sällan/aldrig 
 
 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en »olycksfågel«. 
 

0 1 2 3 4 5 6 
aldrig  mycket ofta 
 
 

26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
du över- eller 
undervärderade 
dess betydelse 

 du såg saken i 
dess rätta 
proportion 

 
 

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt liv, 
har du då en känsla av att: 

 
0 1 2 3 4 5 6 

du alltid kommer 
att lyckas 
övervinna 
svårigheterna 

 du inte kommer 
att lyckas 
övervinna 

svårigheterna 
 
 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv: 
 

0 1 2 3 4 5 6 
mycket ofta  mycket 

sällan/aldrig 
 

 
29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 
0 1 2 3 4 5 6 

mycket ofta  mycket 
sällan/aldrig 

 

För att resultatet av undersökningen skall bli så bra som möjligt är det viktigt att 

alla frågor i enkäten besvaras. Titta därför igenom enkäten så att ingen fråga är 

glömd. 

 

Tack för att Du tog dig tid och deltog i undersökningen!  
 


