
POSTIVA - Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter 

 

1 
 

 

 

 

 

Examensarbete på avancerad nivå 

Independent degree project  second cycle 

 

Psykologi AV, Examensarbete 

30 hp Psychology MA, Thesis, 30 Credits 

 

 

 

 

 

 

 

POSTIVA 

Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter – Hur ser det ut?  

Kan Expressive Writing lindra symtomen? 

 

 

 

Rebecca Overgaard 

 

 

 

 



POSTIVA - Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter 

 

2 
 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 

Avdelningen för psykologi 

Examinator: Francisco Esteves, francisco.esteves@miun.se 

Handledare: Johanna Thomtén, Johanna.Thomten@miun.se 

Författare: Rebecca Overgaard, reov1000@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Psykologprogrammet, 300 hp 

Huvudområde: Psykologi 

Termin, år: 10, 2015 



POSTIVA - Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter 

 

3 
 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen gjordes som två delstudier där den första studien syftade till att beskriva 

förekomst av självskattad posttraumatisk stress (PTSD), ångest, depression och minneskvalitet 

från sjukhusvistelsen bland patienter som vårdats på Intensivvårdsavdelningen (IVA) på 

Östersunds sjukhus med fokus på PTSD-symtomen. Syftet var även att göra jämförelser och 

undersöka samband i samplet mellan tidigare nämnda faktorer. Delstudien gjordes som en 

kvantitativ tvärsnittsstudie (N = 140). Syftet med den andra studien var att utveckla och initialt 

undersöka om en psykologisk behandling som baserades på Expressive Writing och Prolonged 

Exposure (PE) kunde påverka PTSD-symtom samt andra relaterade symtom. Den här 

delstudien var en interventionsstudie och genomfördes som en single-case design (N = 1). 

Resultatet visade på en hög prevalens av framförallt PTSD-symtom men också av symtom på 

depression och ångest i samplet jämfört med den generella befolkningen. Resultatet visade att 

det fanns en hög komorbiditet av symtom på ångest och depression bland de IVA-patienter som 

sannolikt uppfyllde en PTSD-diagnos. De patienter som mindes mer av inläggningen på 

sjukhuset upplevde mer PTSD-symtom i form av intrusioner än de som rapporterade att de inte 

mindes. Resultatet visade också på ett svagt positivt samband mellan de patienter som 

rapporterade mer besvär av intrusioner och fler emotionella och illusoriska minnen från IVA-

vistelsen. Interventionsstudien visade på att deltagarens PTSD-symtom minskade efter 

behandlingen jämfört med före behandlingsstart samt även en tydlig minskning vad gällde 

symtom på ångestkänslighet i uppföljningen. Symtom på intrusioner minskade inte vilket 

sammanfattningsvis kan vara en grupp av symtom som skiljer sig åt i karaktären jämfört med 

andra populationer med PTSD. Utmaningen i framtiden är att fånga upp dessa patienter tidigare 

i vården för att inte de psykiska besvären ska eskalera samt att fortsätta utveckla och pröva 

psykologiska behandlingar anpassade för IVA-patienter. 

 

Nyckelord: IVA, Posttraumatisk stress, PTSD, Intrusioner, Undvikande, Ångest, Depression, 

Illusoriska minnen, Emotionella minnen, Expressive Writing, Prolonged Exposure. 
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Abstract 

This essay was made as two part-studies in which the first study aimed to describe the 

prevalence of self-reported posttraumatic stress (PTSD), anxiety, depression and memory 

quality of hospital stay among patients treated at the Intensive Care Units (ICU) at Östersund 

Hospital focusing on PTSD symptoms. The aim was also to make comparisons and explore the 

relationship in the sample between the aforementioned factors. The part-study was done as a 

quantitative cross-sectional study (N = 140). The purpose of the second part-study was to 

develop and initially investigate whether a psychological treatment based on Expressive 

Writing and Prolonged Exposure (PE) could affect PTSD symptoms and other related 

symptoms. This part-study was an intervention study and was conducted as a single-case design 

(N = 1). The results showed a high prevalence of especially PTSD symptoms but also symptoms 

of depression and anxiety in the sample compared to the general population. The results showed 

that there was a high comorbidity of symptoms of anxiety and depression among ICU patients 

who are likely to meet a PTSD diagnosis. The patients who remembered more of the inlay in 

the hospital experienced more PTSD symptoms in form of intrusions than those who reported 

that they did not remember. The results also showed a weak positive correlation between the 

patients reported more symptoms of intrusions and more emotional and illusory memories of 

ICU stay. The intervention study showed that the participants PTSD symptoms decreased after 

treatment compared to before treatment, as well as a clear reduction in what concerned the 

symptoms of anxiety sensitivity in the follow-up. Since the symptoms of intrusions did not 

decrease for the participant and other results in this study indicates that intrusions can be a 

group of symptoms which differ in character compared to other populations with PTSD. The 

challenge in the future is to capture these patients earlier in the healthcare system so that the 

psychological problems do not escalate and also to continue to develop and examine 

psychological treatments adapted for ICU patients. 

 

Keywords: ICU, Posttraumatic stress, PTSD, Intrusions, Avoidance, Anxiety, Depression, 

Illusory memories, Emotional memories, Expressive Writing, Prolonged Exposure. 
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POSTIVA: Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter – Hur ser det ut? 

Kan Expressive Writing lindra symtomen? 

Definition av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)  

       PTSD räknas till trauma- och stressrelaterade syndrom där det för diagnostisering ska 

uppfyllas ett antal kriterier enligt DSM-5. Enligt det första kriteriet (A) ska personen ha 

exponerats för faktiskt död eller livsfara, sexuellt våld eller allvarlig skada. Detta kan ha 

inträffat på ett eller flera sätt. Individen ska antingen ha blivit utsatt för en eller fler traumatiska 

händelser, bevittnat en traumatisk händelse, ha någon närstående som råkat ut för en traumatisk 

händelse eller exponerats på ett extremt aversivt sätt för en traumatisk händelse (American 

Psychiatric Association, 2013/2015).  

       Övriga symtom för PTSD delas in i fyra kriterier (minst 1 månads varaktighet). Kriterie B 

innebär påträngande symtom så kallade intrusioner som uppkommit efter och förknippas med 

den traumatiska händelsen t.ex. återkommande ofrivilliga minnen och tankar, dissociativa 

reaktioner och flashbacks eller mardrömmar. Kriterie C är undvikandesymtom relaterat till 

traumat där personen kan försöka undvika yttre stimuli (platser, situationer, personer och 

objekt) och/eller inre upplevelser (känslor och minnen) som påminner om traumat. Kriterie D 

innebär negativa förändringar i kognition och sinnesstämning som kan kopplas till traumat och 

som debuterat efter traumat t.ex. minnessvårigheter kopplade till traumat, negativa 

uppfattningar eller tankar om sig själv, andra, världen eller traumat samt känslor av skam, skuld, 

rädsla och oro samt minskat intresse och glädje. Kriterie E innefattar symtom på ökad reaktivitet 

i form av exempelvis irritabilitet, ilska, självdestruktivt beteende, överdriven vaksamhet och 

lättskrämdhet. Det kan också innebära att personen får sömnbesvär och koncentrations-

svårigheter. För att diagnos ska sättas ska det finnas ett kliniskt signifikant lidande eller en 

funktionsnedsättning för personen samt att symtomen inte beror på att personen lider av ett 

annat medicinskt tillstånd eller är drogutlösta (American Psychiatric Association, 2013/2015). 

       Alla individer som är med om trauman kommer inte uppvisa symtom på PTSD. Oftast är 

posttraumatiska stressreaktioner övergående men för ungefär en tredjedel kan besvären bli 

långvariga. Om PTSD-symtomen varat under minst ett år klassificeras tillståndet som kroniskt 

och behöver behandlas för att besvären inte ska bestå livet ut (Norris & Slone, 2007). Det är 

vanligt att de som har PTSD även har andra förekommande störningar där affektiva-, ångest- 

och missbruksrelaterade störningar är vanligast (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 

1995).  

 

PTSD: teoretiska modeller 

       Det finns en mängd olika teorier som används för att förklara utvecklingen och 

vidmakthållandet av PTSD. Följande text fokuserar på de teorier som de mest effektiva 

behandlingsmetoderna grundar sig i. 

       Inlärningsteori. En av de första teorierna som syftat till att förklara utvecklingen och 

vidmakthållandet av PTSD är Mowrer’s två-faktorteori bestående av klassisk och operant 

betingning från 1947 (i Monson, Resick & Rizvi, 2014). Den klassiska (respondenta) 

betingningen förklarar patienters reaktion på trauma-relaterade stimuli som brukar 

karaktäriseras av obehag och höga ångest- eller rädslonivåer. Den operanta betingningen 

förklarar hur undvikandet utvecklas, generaliseras och vidmakthålls genom kontakt med olika 

triggers för traumat.  

       Emotionell bearbetningsteori. Inlärningsteorierna förklarar dock inte hela symtombilden 

av PTSD, framförallt beträffande intrusioner (Monson et al., 2014). På 80-talet utvecklades 

emotionell bearbetningsteori av Foa och Kozak med ett första syfte att förklara bakomliggande 

mekanismer för exponering och ångeststörningar. Det är också den teorin som ligger till grund 

för behandlingsformen Prolonged Exposure therapy (PE). I den emotionella bearbetningsteorin 
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tänker man sig att rädsla representeras som en kognitiv struktur i minnet det vill säga ett 

program eller ett nätverk som skapas för att klara sig undan hot. I den här rädslostrukturen finns 

flera representationer för det man är rädd för. Representationerna består utav de stimuli man är 

rädd för, reaktionerna på de stimuli som är kopplade till rädslan t.ex. fysiologiska reaktioner, 

tolkningen och betydelsen av stimuli samt responsen. Rädslostrukturen är icke-patologisk och 

effektiv vid normal rädsla för ett reellt hot men kan bli patologisk vilket är det som sker vid 

PTSD. Vid PTSD är kopplingarna mellan stimuli i strukturen gjorda på ett sätt så att 

världsbilden blir inkorrekt. Responser kan bli överdrivna vid stimuli som associerats till att de 

är farliga även om de inte är det. Detta kan också komma att associeras med antaganden kring 

den egna personen så att individen känner sig inkompetent och förvirrad. Representationerna 

av traumaminnet präglas av bristande organisation och är ofta fragmenterade. När 

rädslostrukturen aktiveras av triggers (stimuli relaterade till traumat) uttrycks detta som 

intrusioner. I behandlingar av PTSD som bygger på den emotionella bearbetningsteorin arbetar 

man med att modifiera dessa strukturer genom att aktivera dem vid upprepade tillfällen 

(exponering) i syfte att minska undvikande och därmed möjliggöra att en bättre organisation 

uppnås samt möjligheten att korrigera dysfunktionella antaganden kopplade till traumat. I takt 

med att rädslostrukturen förändras minskar ångesten och de fysiologiska symtomen (Foa & 

Kozak, 1986; Foa, Hembree & Rothbaum, 2007/2013; Foa, Steketee & Rothbaum, 1989). 

       Kognitiva teorier. Det finns ett flertal kognitiva teorier som försöker förklara 

vidmakthållandet och utvecklingen av PTSD. Dessa teorier fokuserar på att kärnan i 

problematiken handlar om de kognitiva antaganden och föreställningar som finns hos personen. 

Det är snarare misstolkningen av traumat som bidrar till utvecklingen av PTSD än själva 

traumat i sig (Monson et al., 2014). Ehlers och Clark (2000) utvecklade en kognitiv modell för 

PTSD som innebär att personer med PTSD har svårigheter med att lagra det uppfattade hotet i 

minnet. För att hantera det uppfattade hotet utvecklar personen maladaptiva coping-strategier. 

Oftast är coping-strategierna olika typer av undvikandebeteenden vilka riskerar att leda till en 

ökning av PTSD-symtomen och/eller förhindra förändringar i både traumaminnet och i de 

negativa förväntningarna eller tolkningarna av omgivningen. 

 

PTSD: en diagnos – olika trauman 

       PTSD-diagnosen kan ha sitt ursprung ur många olika typer av upplevelser och trauman. 

Det som kan skilja sig mycket åt är de olika trauman som föranleder stressreaktionen det vill 

säga kritierie A enligt DSM-5 t.ex. kan det handla om en trafikolycka, plötslig sjukdom, ett 

överfall, en naturkatastrof eller ett krig (American Psychiatric Association, 2013/2015). 

Många av dessa händelser kräver ofta specialistsjukvård inte minst p.g.a. de fysiska skador de 

kan innebära. Därför är det också mycket sannolikt att flera patienter som vårdas för fysiska 

skador efter traumatiska upplevelser får PTSD eller PTSD-symtom. En specifik del av den 

somatiska sjukvården som vårdar många patienter som varit med om trauman är sjukhusens 

intensivvårdsavdelningar (IVA). Förutom inläggningsorsaken per se är det även vanligt att 

vistelsen på IVA kan bli en traumatisk upplevelse för patienterna (Se översikt av Carr, 2007). 

 

Faktorer som skapar stress för patienter som behandlas på IVA 

       Att vårdas som patient på IVA innebär inte bara ett kritiskt sjukdomstillstånd utan kan för 

många upplevas skrämmande även vad gäller faktorer kopplade till just vårdinsatserna. Fysiska 

stressfaktorer utgörs t.ex. av att ha slangar i näsa och mun, svårigheter kopplade till sömnbesvär, 

törst, smärta och störande ljud. De huvudsakliga psykologiska faktorerna som skapar stress för 

patienter på IVA är att inte ha kontroll över situationen eller sin egen kropp, saknad efter 

anhöriga och vänner, bristfällig information samt oförmåga att kommunicera. Sammantaget kan 

upplevelsen av ett trauma med efterföljande vårdtid för vissa personer innebära en massiv 

påfrestning inte bara vad gäller kroppslig sjukdom och efterföljande besvär utan också gällande 
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mycket stora psykologiska påfrestningar för patienten vad gäller rädsla, oro och nedstämdhet. 

En sådan upplevelse riskerar att hos vissa individer utmynna i reaktioner i form PTSD eller 

PTSD-symtom (Carr, 2007). 

 

Psykologiska besvär vid återbesök efter behandling på IVA 
       Studier kring psykologiska besvär efter IVA-vistelse har identifierat ett flertal vanliga 

symtom såsom ångest, depression, panikattacker, social tillbakadragenhet, irritabilitet, 

agorafobi och fobier (Se översikt av Jones, Humphris & Griffiths, 1998).  

       En mängd studier har rapporterat en förhöjd förekomst av depressiva symtom både 3 och 

6 mån efter utskrivning bland personer som vårdats vid IVA. Resultaten visar på en förekomst 

av depressiva symtom hos mellan 10-46 % av individerna (Davydow, Zatzick, Hough & Katon, 

2013; Eddleston, White & Guthrie, 2000; Jackson et al., 2003; Scragg, Jones & Fauvel, 2001). 

Dessa fynd kan jämföras med punktprevalensen av depression i Sveriges befolkning på 4-8 % 

(Dahlberg, Forsell, Damström-Thakker & Runeson, 2007).  Det är även väl känt att 

förekomsten av depressiva symtom bland IVA-patienter är betydligt högre än för patienter som 

varit inlagda på andra enheter (Asimakopoulou & Madianos, 2014). Att tidigare ha haft en 

depression, varit med om ett större tidigare trauma och akuta stressymtom på IVA visade alla 

oberoende på ett samband med ökade depressiva symtom vid återbesöken (Davydow et al., 

2013). 

       Beträffande ångestsyndrom visar studier på att mellan 12-43 % sannolikt hade kliniskt 

relevanta ångestsymtom på återbesöken efter IVA-vistelse (Eddleston et al., 2000; Scragg et 

al., 2001). Även symtom på PTSD har studerats i ett stort antal studier bland personer som 

vårdas och vårdats på IVA. Förekomsten av PTSD-symtom är ofta hög i samband med 

utskrivning samt över tid (20-38 %), medan de som uppfyller en klinisk diagnos är något färre 

(15-24 %) (Davydow et al., 2013; Rovatti, Teodoro & de Castro, 2012; Schnyder et al., 2000; 

Scragg et al., 2001). Detta kan jämföras med livstidsprevalensen för PTSD vilken uppskattas 

till 5.6 % i Sveriges befolkning (Frans, Rimmö, Åberg & Fredrikson, 2005). Även 

komorbiditeten av både depression och PTSD är hög bland IVA-patienterna (18 %) efter 

utskrivning (Asimakopoulou & Madianos, 2014). Ett flertal faktorer har visat sig predicera 

PTSD-utveckling efter IVA-vistelse såsom tidigare psykopatologi, större användning av 

bensodiazepiner under IVA-vistelsen, samt hög grad av skrämmande minnen, psykotiska 

upplevelser eller vanföreställningar under tiden på IVA (Badia-Castelló, Trujillano-Cabello, 

Serviá-Goixart, March-Llanes & Rodríguez-Pozo, 2006; Se översikt av Davydow, Gifford, 

Desai, Needham & Bienvenu, 2008; Jones, Griffiths, Humphris & Skirrow, 2001). 

Inläggningsorsak var däremot inte en prediktor för PTSD-symtom (Davydow et al., 2008). 

       Sjukdom, behandling, delirium och sömnstörningar under IVA-vistelsen kan få 

konsekvenser för IVA-patienternas minnesförmåga t.ex. kan delirium resultera i amnesi och 

sedativa droger, bensodiazepiner och opiater kan påverka minnesförmågan. Studier visar på att 

mellan 30-40 % av patienterna från IVA inte minns något av sjukhusvistelsen (Se översikt av 

Jones, Griffiths & Humphris, 2000; Rotondi et al. 2002). En svensk studie har visat på ett 

positivt samband mellan minnen av negativa känslor från IVA och symtom på både depression 

samt PTSD (Sackey, Martling, Carlswärd, Sundin & Radell, 2008), liknande samband har även 

rapporterats av andra (Rovatti et al., 2012). Vissa menar att minnen av externa händelser från 

IVA skulle kunna vara en skyddsfaktor för utvecklandet av psykisk ohälsa och PTSD då höga 

nivåer av emotionella och illusoriska minnena kan bidra till en selektiv amnesi för externa 

händelser av IVA-vistelsen (Jones et al., 2001; Jones, Griffiths et al., 2000). Medan andra 

studier visar på att amnesi av den traumatiska händelsen kan vara en skyddsfaktor i utvecklandet 

av PTSD (Se översikt av Klein, Caspi & Gil, 2003).  
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       Sammanfattningsvis, tydligt genomgående i alla studier är att det finns en förhöjd 

förekomst av psykisk ohälsa bland IVA-patienter jämfört med den generella populationen både 

i samband med utskrivning samt över tid. 

 

Psykologisk behandling av PTSD 

       I en metaanalys har man undersökt effektiviteten av olika behandlingsformer för PTSD. 

För psykologisk behandling visade sig Beteendeterapi (BT) och Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing (EMDR) vara mest effektiva (Van Etten & Taylor, 1998). En annan nyare 

metaanalys visar på liknande resultat det vill säga att olika former av Kognitiv Beteendeterapi 

(KBT) och EMDR är de mest effektiva psykologiska behandlingarna för PTSD. Majoriteten av 

de som fullföljt en sådan psykoterapi för PTSD förbättrades jämfört med baseline (Bradley, 

Greende, Russ, Dutra & Westen, 2005).  

       Prolonged Exposure (PE). Behandlingsformen PE utvecklades av Foa, Rothbaum, Riggs 

och Murdock (1991) och räknas som en form av KBT och exponeringsbaserad terapi. 

Behandlingen kan hjälpa patienter som utvecklat PTSD till en följd av olika typer av trauman 

t.ex. kan patienten ha överlevt en bilolycka, ett krig, fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. 

Inklusionskriterier för behandlingen är personer med PTSD eller liknande psykopatologi samt 

att de minns så mycket av traumat att de har en berättelse av den. Exklusionskriterier som bör 

prioriteras innan PE påbörjas är om patienten har en överhängande risk för självmord eller 

mord, har ett svårt självskadebeteende, har en pågående psykos, om patienten löper hög risk att 

bli angripen eller inte har något minne eller för bristfälligt minne av traumat. Syftet med PE är 

att patienten känslomässigt ska bearbeta sitt trauma för att minska den posttraumatiska stressen. 

PE innebär långvarig exponering och kommer utifrån traditionell terapi för behandling av 

ångeststörningar där syftet är att minska överdriven rädsla och ångest. I PE ingår 

psykoedukation om vanliga reaktioner vid trauma, kontrollerad andning, exponering in vivo 

samt imaginativ exponering. Grunden i PE bygger på emotionell bearbetningsteori samt 

inlärningsteorier som beskrivits tidigare. Behandlingen består utav 10-15 sessioner vilka är en 

eller två gånger i veckan och varje session är oftast 90 minuter lång. I PE finns det både en 

detaljerad terapeutmanual för behandlaren och en arbetsbok för patienten, översatta till svenska 

(Foa et al., 2007/2013; Rothbaum, Foa & Hembree, 2007/2013). 

       Det vetenskapliga stödet för PE utvärderades i en metaanalys där man från 13 studier kunde 

dra slutsatsen att PE visade på en stor effekt vid behandling av PTSD jämfört med 

kontrollgrupper. Man kunde dock inte påvisa någon signifikant skillnad mellan PE och andra 

behandlingar som Cognitive Processing Therapy (CPT), EMDR, Kognitiv Terapi (KT) och 

Stress Inoculation Training (SIT). Dock visade resultatet tydligt på att PE är en av de mest 

effektiva behandlingarna för PTSD (Powers, Halpern, Ferenschak, Gillihan & Foa, 2010). 

Vidare visar fler randomiserade kontrollerade studier på att PE har ett starkt vetenskapligt stöd 

för behandling av PTSD hos flera olika typer av populationer samt jämfört med andra 

behandlingar (Bryant et al., 2008; Foa et al., 2005; Nacasch et al., 2011; Taylor, Thordarson, 

Maxfield, Fedoroff, Lovell & Ogrodniczuk, 2003).  

       Expressive Writing. Expressive Writing är en psykologisk intervention som utvecklades av 

Pennebaker och Beall (1986) som undersökte om skrivande om en traumatisk händelse kunde 

påverka hälsan positivt. Efter denna studie har en mängd olika studier gjorts på området för att 

utvärdera Expressive Writings effekter på hälsan vilka har visat på varierande resultat 

(Baddeley & Pennebaker, 2008). I en nyligen gjord metaanalys av Frattaroli (2006) visade man 

på små och positiva effekter på individers övergripande hälsa. Standardinstruktionerna som 

deltagarna får brukar vara att de ska skriva om personliga traumatiska eller andra händelser 

samt skriva ner sina tankar och känslor kring dessa händelser. Instruktionerna gällande vad 

deltagaren ska skriva om är antingen helt fria eller instrueras deltagaren att skriva om samma 

tema varje dag eller olika teman. Skrivandet görs tre på varandra följande dagar i ungefär 20 
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minuter per gång. Antalet dagar kan variera mellan en och fem samt tiden deltagaren ska skriva 

varje dag kan variera mellan 10 och 30 minuter (Pennebaker & Chung, 2011). Bäst resultat har 

uppnåtts då deltagaren fått hålla berättelsen för sig själv utan att få feedback på den (Baddeley 

& Pennebaker, 2008). Expressive Writing rekommenderas att inte användas tidigare än 1-2 

månader efter en traumatisk händelse har inträffat (Pennebaker & Chung, 2011). Orsaken till 

varför Expressive Writing kan ge positiva effekter på hälsan är komplex och forskningen kring 

detta har fortfarande mycket kvar att påvisa. Till en början i Pennebakers & Bealls studie (1986) 

byggde teorigrunden på social och individuell inhibering det vill säga att tankar och känslor ska 

uttryckas och inte hållas tillbaka för att en förbättring ska ske. Teorier där emotionell 

bearbetning kopplas till språk blir alltmer framträdande där vikten av att sätta ord på känslorna 

eller att översätta känslan till en text framhålls som en viktig faktor som påverkar upplevelsen 

av minnet och känslan samt den fortsatta bearbetningen. Det finns också teorier som mer 

fokuserar på språkets inverkan och följden av att kunna konstruera en berättelse. Att skriva om 

en händelse ger möjlighet till att skapa struktur och organisera en berättelse så att den blir mer 

sammanhängande vilket underlättar för förståelsen för den som skriver (Pennebaker & Chung, 

2011). Teorierna om habituering innebär att personen kommer att vänja sig vid minnena och 

känslorna efter att upprepade gånger ha skrivit om händelsen och på så sätt exponerats för 

minnet. Denna teori stödjs av Sloan, Marx och Epstein (2005) som i en studie fann större 

minskning av psykologiska och fysiska symtom hos de deltagare med PTSD-symtom som skrev 

om samma händelse varje gång än de som skrev om olika händelser. I en fallstudie visade man 

på att en strukturerad form av Expressive Writing kan minska symtom på PTSD för individer 

som upplever en måttlig nivå av symtom (Sloan & Marx, 2006). Dock finns det fortfarande ett 

behov av mer studier där interventionen testas för specifika patientgrupper t.ex. de som både 

uppfyller en PTSD-diagnos enligt diagnostiska kriterier samt de patienter som upplever PTSD-

symtom.  

 

Behandling av psykologiska besvär hos patienter efter IVA-vistelse 

       Få studier har gjorts gällande psykologisk behandling för IVA-patienter. Jones et al. (2003) 

fann att en självhjälpsrehabiliteringsmanual tenderade att minska depression hos patienterna 

men inte symtom på ångest och PTSD. Vidare kom Hatch, McKechnie och Griffiths (2011) 

fram till att tidigt insatta psykologiska interventioner kunde minska risken för en PTSD-diagnos 

12 månader efter utskrivning från IVA. Eftersom traditionella behandlingsprogram baserade på 

KBT är kostsamt och tidskrävande får den här patientgruppen sällan den vård de behöver. 

Istället är det vanligt att personer med post-IVA besvär hamnar mellan stolarna, där de följs 

upp somatiskt på IVA, men inte får den vård de skulle behöva för sina psykiska besvär i form 

av depression, ångest och PTSD.  

       Till den forskning som finns behövs idag mer kunskap om den specifika patientgruppen 

som drabbas av PTSD och får PTSD-symtom efter att ha vårdats på IVA. Med hjälp av mer 

forskning på vilka faktorer som kännetecknar patientgruppen är möjligheterna större att anpassa 

en psykologisk behandling för den specifika patientgruppen med grund i tidigare forskning för 

vad som ger effekt på PTSD-symtom. Idag finns det inga standardinterventioner som är 

anpassade för den här patientgruppen vilket gör att patienter som vårdats på IVA idag inte följs 

upp och får den rätta hjälpen de behöver både för att behandla PTSD och andra relaterade 

psykologiska problem och för att förebygga utvecklandet av kronisk PTSD. Det innebär inte 

bara ett enormt lidande för dessa patienter utan även en funktionsnedsättning som kan resultera 

i flertalet sjukskrivningar. Det finns också en risk för att de undvikandesymtom som PTSD kan 

innebära för patienten leder till att patienten undviker att söka medicinsk vård vilket kan få stora 

konsekvenser för patientens hälsa på alla plan. Sammanfattningsvis medför detta givetvis att 

forskning över samband både mellan olika faktorer som beskriver PTSD hos IVA-populationen 

och studier över möjliga interventioner är mycket relevant. 
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Syften 

Den aktuella uppsatsen är uppdelad i två delstudier samt ingår i ett samarbetsprojekt mellan 

Mittuniversitetet och IVA på Östersunds sjukhus. 

       Studie 1. Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på enkätdata och 

har följande syften: 

 Att deskriptivt beskriva förekomst av självskattad PTSD, ångest, depression och 

minneskvalitet från IVA för samplet och för de som sannolikt uppfyller kriterier för 

PTSD-diagnos, genom att undersöka frekvenser samt symtom procentuellt. 

 Att jämföra skillnader i symtom (PTSD, ångest och depression) och minneskvalitet 

mellan de grupper i samplet som rapporterar att de minns respektive inte minns IVA- 

och sjukhusvistelsen. 

 Att undersöka samband mellan självskattad PTSD, ångest, depression och 

minneskvalitet för hela samplet från IVA och för de som sannolikt uppfyller kriterier 

för PTSD-diagnos.   

       Studie 2. Studien genomfördes som en interventionsstudie i form av en single-case 

experimental design. Syftet var att utveckla och initialt undersöka om en psykologisk 

behandling för patienter med PTSD-symtom som vårdats på IVA kan minska patienternas 

symtom1 samt om förändring under behandlingsperioden avseende specifika faktorer2 verkar 

kunna vara associerade med förändring på det övergripande behandlingsutfallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Självskattade PTSD-symtom, symtom på intrusioner, symtom på depression och ångest, 

ångestkänslighet, sömnbesvär och livskvalitet. 
2 Faktorer gällande självskattade symtom på oro/ångest, sömnbesvär, intrusioner (tankar och 

mardrömmar), ångestkänslighet, nedstämdhet och nedsatt intresse. 
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Studie 1: Tvärsnittsstudie 

Frågeställningar och hypoteser 

       Hur stor är förekomsten av symtom på PTSD (symtom totalt, intrusioner och undvikande), 

ångest och depression samt minneskvalitet (minnen av faktiska händelser, emotionella minnen 

och illusoriska minnen från IVA-vistelsen) bland IVA-patienterna i Östersund, som helhet samt 

bland de som sannolikt uppfyller en PTSD-diagnos, vid ett återbesök tre månader efter 

inläggningen? Finns det någon skillnad mellan de patienter som har minnen och de som inte 

har minnen från inläggningen på sjukhuset och IVA-vistelsen avseende faktorerna PTSD-

symtom samt depression, ångest och minneskvalitet? Finns det samband mellan kliniskt 

relevanta symtom på PTSD, depression och ångest samt minneskvalitet bland patienterna som 

helhet och bland de som sannolikt uppfyller en PTSD-diagnos? Hypoteserna är att förekomsten 

av symtomen förväntas vara i liknande storlek som tidigare studie visat på, att det finns 

signifikanta samband mellan nämnda faktorer samt att det finns signifikanta skillnader mellan 

de patienter som har minnen och de som inte har minnen från sjukhusvistelsen. 

Metod 

Design 

       Studien gjordes som en kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på enkätdata kring symtom på 

PTSD, ångest och depression samt minneskvalitet från tiden på sjukhuset och IVA. 

 

Deltagare 
       Deltagare i studien var 140 patienter, varav 80 män och 60 kvinnor, som under tidsperioden 

2010-2015 vårdats minst 4 dygn på IVA3. Deltagarna hade i samband med uppföljning, 3 

månader efter utskrivning, fyllt i skattningsskalor kring psykiska besvär gällande ångest, 

depression och symtom på PTSD samt minneskvalitet från sjukhuset och IVA-vistelsen. 

Medelåldern för hela samplet var 65 år (SD = 13.5, Min = 20, Max = 85). De som sannolikt 

uppfyllde kriterier för en PTSD-diagnos definierades som de deltagare som hade 26 poäng eller 

högre på skattningsformuläret Impact of Event Scale. Totalt var det 47 patienter varav 21 män 

och 26 kvinnor och medelåldern för PTSD-samplet var 64 år (SD = 12.1, Min = 30, Max = 84).  

 

Material 

       Nedan presenteras de tre mätinstrument som användes i studie 1 för att mäta symtom på 

depression, ångest och PTSD samt minneskvalitet. 

       Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS är ett självskattningsformulär som 

utvecklades av Zigmond och Snaith (1983) för att mäta ångest- och depressionssymtom hos 

patienter i den somatiska vården. HADS är uppdelat i två delskalor som syftar till att mäta 

symtom på depression respektive ångest. Totalt består formuläret av 14 påståenden där hälften 

tillhör depressions- respektive ångestdelskalan. Det finns fyra svarsalternativ som kan ge från 

0-3 poäng på en likertskala. Deltagaren får instruktioner om att för varje fråga välja det 

alternativ som stämmer bäst överens med hur det varit den senaste veckan utifrån hur ofta den 

upplevt symtomen. Påståenden som avser att mäta ångestsymtom är t.ex. ”jag känner mig spänd 

eller nervös” och ”jag bekymrar mig över saker”. Exempel på påståenden som avser att mäta 

depressionssymtom är ”jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat” och ”allting 

känns trögt”. Maximalt kan deltagaren få 21 poäng per delskala och får den 7 poäng eller lägre 

på någon delskala har deltagaren sannolikt inte ångest- eller depressionssymtom av klinisk 

                                                           
3 De vanligast primära diagnoserna som rapporterats att dessa patienter vårdades för på IVA var 

följande: hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar (N = 27), inflammationer främst pneumoni (N = 20), 

multipla skador eller frakturer (N =18) och sepsis (N = 16).  
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relevans. Poäng mellan 8-10 på någon delskala betraktas som en indikation på att symtomen 

kan ha klinisk relevans. Vid 11 poäng eller högre är depressions- eller ångestsymtomen av 

sannolik klinisk betydelse och är poängen 15 eller högre kan det indikera på att tillståndet är av 

svår grad. Instrumentet uppvisar goda psykometriska egenskaper (Zigmond & Snaith, 1983). 

Det har även normerats för svenska förhållanden och visat på hög validitet i jämförelse med 

liknande instrument (Lisspers, Nygren & Söderman, 1997). 

       Impact of Event Scale (IES). IES är ett självskattningsformulär som syftar till att mäta 

upplevt obehag relaterat till en traumatisk händelse det vill säga posttraumatiska 

stressreaktioner. Skalan utvecklades av Horowitz, Wilner och Alvarez (1979) och innehåller 15 

items. Skalan är uppdelad i två delskalor där 7 items syftar till att mäta symtom på intrusioner 

som t.ex. påträngande tankar, känslor och bilder samt mardrömmar, och 8 items syftar till att 

mäta symtom på undvikande som t.ex. undvikande av känslor, tankar och situationer. 

Deltagaren får instruktionen att för varje items eller påstående skatta hur ofta den har upplevt 

det som står i påståendet under de senaste 7 dagarna. Det finns fyra svarsalternativ för varje 

påstående som deltagaren tar ställning till: 0 (inte alls), 1 (sällan), 3 (ibland) och 5 (ofta). 

Exempel på påståenden från intrusionsdelskalan är: ”jag har oavsiktligt kommit att tänka på 

händelsen” och ”jag har drömt om det”. Påståenden från undvikandedelskalan är t.ex. ”jag har 

undvikit det som påminner om det” och ”jag har försökt undvika att tala om det som hänt”. Alla 

poäng räknas samman till en totalpoäng (Max = 75 poäng) som kan indikera på 

svårighetsgraden av PTSD-symtomen. Cut-off har satts till 26 poäng och över för att 

svårighetsgraden på symtomen ska anses vara måttliga eller svåra. Skalan har en god reliabilitet 

för intrusions- och undvikandedelskalan, för instrumentet i sin helhet samt även en god validitet 

(Horowitz et al., 1979; Weiss & Marmar, 1997). 

       Intensive Care Unit Memory Tool (ICUMT). ICUMT utvecklades av Jones, Humphris och 

Griffiths (2000) med syfte att subjektivt kunna mäta vad patienter minns från IVA-vistelsen på 

sjukhuset. Skalan består utav 14 items där svarsalternativen ser olika ut. Formuläret är indelat 

i tre delar varav den första delen består utav frågor kring minnen från tiden på IVA och även 

innan inläggningen. Den andra delen består utav frågor kring minnen från IVA och den sista 

delen består utav frågor kring tiden efter IVA. Ett par av frågorna syftar också till att identifiera 

möjliga symtom på PTSD. På 7 av frågorna får deltagaren kryssa i antingen hur mycket de 

minns utifrån tre alternativ: klart och tydligt, vagt eller inte alls, eller utifrån ja och nej. På en 

fråga ska deltagaren ringa in olika kategorier utifrån vad den minns från IVA. Det finns 23 olika 

kategorier indelat i tre olika grupper där varje kategori ger en poäng per grupp: 

 Minnen av faktiska händelser: närstående, klocka, ronden, mörker, ljus, andningstuben 

i halsen, sugning i andningstuben, ansikten, slang i näsan, röster och larmljud (Max = 

11 poäng).  

 Emotionella minnen: att det kändes obehagligt, känsla av förvirring, att jag kände mig 

orolig eller rädd, panik, smärta och känsla av nedstämdhet (Max = 6 poäng). 

 Illusoriska minnen: mardrömmar, drömmar, hallucinationer, känsla av att personer 

försökte skada mig samt om patientenen upplevt att en läkare eller sjuksköterska eller 

båda försökt döda patienten (Max = 6 poäng). 

       Det finns en till fråga med kategorisvar där deltagaren ska ringa in vilka personer den har 

pratat med om vad som hände på IVA. Övriga fem frågor är av typen att deltagaren skriftligt 

ska beskriva olika typer av minnen de har ifrån IVA med egna ord på rader i formuläret. Skalan 

har uppvisat god intern konsistens samt test-retest reliabilitet för faktiska minnen (r = .84) och 

för vanföreställningsminnen (r = .91) dock lägre vad gäller minnen av känslor (r = .69) 

(Capuzzo et al., 2004; Jones, Humphris et al., 2000). I den aktuella studien användes en version 

som översatts till svenska av Blomquist (2003) och som visat på god validiteten i svenska 

förhållanden för det skalan syftar till att mäta. 



POSTIVA - Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter 

 

15 
 

Procedur 

       Under tidsperioden 2010-01-01 och 2015-02-01 rapporterades 3047 stycken vårdtillfällen 

på IVA på Östersunds sjukhus där alla åldrar inkluderats. Med ett vårdtillfälle menas en 

vårdperiod som är sammanhållen och därför kan antalet patienter vara färre då vissa patienter 

vårdats vid flera tillfällen. Patienter som vårdats minst 4 dygn på IVA kallas på återbesök efter 

utskrivningen och det finns tre återbesöksperioder vilka är 3, 6 och 12 månader. Alla patienter 

kallas inte till alla tre återbesök eftersom det t.ex. beror på patienternas vårdbehov, att de inte 

vill komma och p.g.a. att en del av patienterna avlidit. Antal vårdtillfällen under perioden var 

476 stycken för de som vårdats minst fyra dygn och möjligen har kallats till återbesök varav 

140 patienter ingick i den aktuella studien (Svenska Intensivvårdsregistret, 2015).  

       Datamaterialet för den aktuella studien samlades in på återbesöket 3 månader efter 

utskrivning från IVA i Östersund under tidigare nämnd period. Inför besöket fick patienten per 

post ett frågebatteri att fylla i varav de som inkluderades i den här studien var HADS och IES. 

Formulären fylldes i hemma och togs med till IVA. Vid besöket på IVA fick patienten under 

45 minuter träffa psykologkandidat. Patienten fick också träffa sjuksköterska, sjukgymnast och 

läkare under samma dag. I möte med psykologkandidaten granskades och summerades poängen 

från de olika skattningsskalorna. Om patienten mätte höga poäng på någon skala stämdes detta 

av med patienten och kort feedback gavs av kandidaten. Patienten fyllde under samtalet även i 

fler skalor varav ICUMT inkluderades i den här studien. Samtalet avslutades med ett kortare 

öppet samtal om det som hänt och vad patienten borde ta vidare från samtalet till det senare 

läkarsamtalet. Psykologkandidaten förde efter samtalet in skattningarna från IES, HADS och 

ICUMT i ett specialdesignat Excelark på IVA.    

       Analys av data. Avidentifiering av datamaterialet, då personuppgifter skiljdes från 

materialet, gjordes på IVA och materialet behandlades sedan konfidentiellt. Datamaterialet 

analyserades deskriptivt där analys av medelvärden och standardavvikelser gjordes på 

psykologiska variabler4 och minneskvalitet5 från IVA för de samplet som helhet och PTSD-

samplet. Andel kliniskt relevanta symtom räknades ut procentuellt för både samplet som helhet 

och PTSD-samplet. Medelvärdesskillnader mellan de som rapporterade att de mindes och de 

som inte mindes sjukhusvistelsen utifrån ICUMT, gällande de psykologiska variablerna4 och 

minneskvalitet5 från IVA, undersöktes med oberoende t-test utifrån grupper skapade från hela 

samplet. Effektstorleken (Cohen’s d) räknades ut manuellt för de signifikanta skillnaderna med 

hjälp av följande formel: d = (x1-x2)/SDMean och sedan tolkades effektstorleken utifrån följande 

cut-off värden: ≥0.2 (liten), ≥0.5 (medel) och ≥0.8 (stor) (Cohen, 1992). Samband i form av 

korrelationer undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient gällande de 

psykologiska variablerna4 och minneskvalitet5 från IVA både för hela samplet och för PTSD-

samplet. Styrkan av korrelationskoefficienten tolkades utifrån följande cut-off värden: ≥0.1 

(svag), ≥0.3 (måttlig) och ≥0.5 (stark) (Cohen, 1992). Analyser genomfördes i IBM SPSS 

Statistics (version 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Följande psykologiska variabler undersöktes: IES-total, IES-intrusioner, IES-undvikande, HADS-

ångest och HADS-depression. 
5 Patienternas rapporterade minneskvalitet utifrån ICUMT item 4 där antal minnen undersöktes 

gällande kategorierna: faktiska-, emotionella- och illusoriska minnen.  
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Resultat 

Förekomst av symtom på PTSD, ångest och depression samt minneskvalitet 

       Frekvenser det vill säga medelvärden och standardavvikelser över symtom på PTSD, 

ångest och depression samt minneskvalitet från IVA presenteras i tabell 1 för samplet som 

helhet och i tabell 2 för de som sannolikt uppfyllde kriterier för PTSD-diagnos. I tabell 3 och 

4 redovisas kliniskt relevanta symtom procentuellt beräknat för samplet som helhet respektive 

för gruppen med sannolik PTSD-diagnos (PTSD-samplet).  

Tabell 1: Deskriptiv statistik över frekvenser gällande psykologiska variabler samt minneskvalitet från IVA för 

hela samplet (N=140*). 

Grupp Totalt Kvinnor Män 

Variabel M SD M SD M SD 

HADS-ångest 4.7 4.3 5.8 4.5 3.9 4.0 

HADS-depression 5 4.3 5.1 4.3 4.9 4.3 

IES-total 20.6 15.1 24.4 16.9 17.9 13.1 

IES-intrusioner 10.5 8.1 12.5 8.8 9.0 7.2 

IES-undvikande 10.2 8.7 12.0 9.5 8.9 7.9 

Faktiska minnen 3.8 3.1 3.8 3.2 3.7 3.0 

Emotionella minnen 1.6 1.7 1.6 1.8 1.6 1.6 

Illusoriska minnen 1.1 1.2 0.9 1.1 1.4 1.2 

Kommentar: *p.g.a. slumpmässigt bortfall varierar N för de olika skalorna (128-140). M = medelvärde.  

SD = standardavvikelse.  

Tabell 2: Deskriptiv statistik över frekvenser gällande psykologiska variabler samt minneskvalitet från IVA för 

deltagare som uppfyllde sannolik PTSD-diagnos (IES ≥26) (N= 47*).  

Grupp Totalt Kvinnor Män 

Variabel M SD M SD M SD 

HADS-ångest 7.8 5.3 8.3 5.0 7.2 5.6 

HADS-depression 7.6 4.9 7.0 4.9 8.3 5.0 

IES-total 37.9 10.8 39.9 11.6 35.3 9.3 

IES-intrusioner 18.9 6.9 19.8 6.9 17.7 6.9 

IES-undvikande 19.0 7.2 20.2 7.3 17.6 6.9 

Faktiska minnen 4.3 2.6 4.0 2.6 4.6 2.7 

Emotionella minnen 2.1 1.8 1.9 1.7 2.3 1.9 

Illusoriska minnen 1.5 1.4 1.1 1.2 1.9 1.5 

Kommentar: *p.g.a. slumpmässigt bortfall varierar N för de olika skalorna (36-47). M = medelvärde.  

SD = standardavvikelse.  

Tabell 3: Kliniskt relevanta symtom procentuellt för samplet som helhet.   

Symtom Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) 

Ångest 19.5 29.1 12.3 

Depression 21.9 21.8 21.9 

PTSD 34.1 44.8 26.2 

Kommentar: Kliniskt relevanta symtom på ångest och depression innebär 8 poäng eller högre på HADS-ångest 

respektive på HADS-depression. Kliniskt relevanta symtom på PTSD innebär 26 poäng eller högre på IES det vill 

säga en sannolik PTSD-diagnos eller måttliga till svåra symtom. 

 

Tabell 4: Kliniskt relevanta symtom procentuellt för deltagare som uppfyllde sannolik PTSD-diagnos (IES ≥26).  

Symtom Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) 

Ångest 47.6 54.2 38.9 

Depression 40.8 33.3 50.0 

Kommentar: Kliniskt relevanta symtom på ångest och depression innebär 8 poäng eller högre på HADS-ångest 

respektive på HADS-depression. 
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Jämförelser mellan grupper indelade utifrån rapporterade minnen 

       Psykologiska variabler och minneskvalitet undersöktes i en jämförelse mellan de personer 

som rapporterade att de mindes och de som inte mindes IVA- och sjukhusvistelsen.  

       Baserat på item 1, ICUMT ”kommer du ihåg att du blev inlagd på sjukhuset?” jämfördes 

två grupper där 1) Minns: klart och tydligt eller vagt och 2) Minns inte: inte alls (se tabell 5). 

Deltagarna i ”minns”-gruppen rapporterade mer symtom på intrusioner än de deltagare som var 

i ”minns inte”-gruppen (medelstor effekt). ”Minns”-gruppen rapporterade även fler minnen av 

faktiska händelser från IVA än ”minns inte”-gruppen (medelstor effekt). För resterande 

variabler var skillnaderna inte signifikanta mellan grupperna.  

       Baserat på item 3, ICUMT ”kommer du ihåg att du varit inlagd på IVA?” jämfördes två 

grupper där 1) Minns: ja och 2) Minns inte: nej (se tabell 6). Avseende minnen från IVA-

vistelsen skiljer sig grupperna åt då ”minns”-gruppen rapporterade mer minnen av faktiska 

händelser (stor effekt), emotionella minnen och illusoriska minnen (medelstora effekter) än de 

deltagare som var i ”minns inte”-gruppen. För resterande variabler var skillnaderna inte 

signifikanta mellan grupperna. 

Tabell 5: Minnen från inläggningen. ICUMT item 1. Minns: N = 49 (varav 35 minns klart och tydligt och 14 minns 

vagt). Minns inte: N = 50. 

Grupp Minns Minns inte    

Variabel M SD M SD M-skillnad, d t(df) p 

HADS-ångest 5.5 4.6 4.1 4.5 – 1.33 – 1.46(97) .147 

HADS-depression 5.4 4.5 4.9 4.3 – 0.49 – 0.55(97) .582 

IES-total 24.7 15.6 18.6 15.8 – 6.16 – 1.95(97) .055 

IES-intrusioner 13.4 8.6 9.0 8.3 – 4.33, d=0.5 – 2.55(97) .013* 

IES-undvikande 11.4 8.9 9.5 9.2 – 1.87 – 1.03(97) .307 

Faktiska minnen 4.5 2.7 3.0 3.3 – 1.49, d=0.5 – 2.47(98) .015* 

Emotionella minnen 1.7 1.5 1.5 1.9 – 0.16 – 0.48(98) .633 

Illusoriska minnen 1.2 1.2 1.1 1.2 – 0.07 – 0.28(98) .780 

Kommentar: * p<.05. M = medelvärde. SD = standardavvikelse. M-skillnad = medelvärdesskillnad.  

d = Cohen’s d. df = degrees of freedom. 

 

Tabell 6: Minnen från IVA. ICUMT item 3. Minns: N = 61. Minns inte: N = 38. 

Grupp Minns Minns inte    

Variabel M SD M SD M-skillnad, d t(df)      p   

HADS-ångest 4.8 4.3 4.7 5.0 – 0.10 – 0.11(97) .917 

HADS-depression 4.9 4.3 5.4 4.5 0.52 0.57(97) .568 

IES-total 22.3 16.7 20.5 14.8 – 1.82 – 0.55(97) .586 

IES-intrusioner 12.4 9.0 9.1 7.8 – 3.27 – 1.83(97) .070 

IES-undvikande 9.9 9.5 11.3 8.3 1.42 0.75(97) .455 

Faktiska minnen 4.9 2.8 1.8 2.5 – 3.13, d=1.2 – 5.63(98) .000*** 

Emotionella minnen 2.0 1.7 1.0 1.5 – 1.00, d=0.6 – 2.99(98) .004** 

Illusoriska minnen 1.4 1.2 0.8 1.0 – 0.58, d=0.6 – 2.46(98) .016* 

Kommentar: * p<.05. ** p<.01. *** p<.001. M = medelvärde. SD = standardavvikelse.  

M-skillnad = medelvärdesskillnad. d = Cohen’s d. df = degrees of freedom.  

 

Samband mellan symtom på PTSD, ångest och depression samt minneskvalitet  

       Variablerna undersöktes i korrelationsanalyser för hela samplet (se tabell 7) samt för 

PTSD-samplet (se tabell 8).  

       Korrelationerna för hela samplet visade på kliniskt relevanta starka positiva samband 

mellan HADS-ångest och HADS-depression, mellan HADS-ångest och IES-total, mellan 

HADS-depression och IES-total, mellan HADS-depression och IES-intrusioner, samt mellan 

HADS-ångest och IES-intrusioner. Kliniskt relevanta måttliga positiva samband fanns mellan 

HADS-ångest och IES-undvikande, samt mellan HADS-depression och IES-undvikande. 
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Slutligen visade korrelationerna på kliniskt relevanta svaga positiva korrelationer mellan IES-

intrusioner och Emotionella minnen, samt mellan IES-intrusioner och Illusoriska minnen.   

       Korrelationerna för deltagare med sannolik PTSD-diagnos visade på kliniskt relevanta 

starka positiva samband mellan HADS-ångest och HADS-depression, samt mellan HADS-

depression och IES-intrusioner. Kliniskt relevanta måttliga positiva samband fanns mellan 

HADS-ångest och IES-total, mellan HADS-ångest och IES-intrusioner, samt mellan HADS-

depression och IES-total. Ett kliniskt relevant måttligt negativt samband fanns mellan HADS-

ångest och Faktiska minnen. 

Tabell 7: Korrelationsmatris för variablerna i hela samplet. Redovisas med Pearson’s r.  

Variabler HADS-

ångest 

 

HADS- 

depression 

IES-total IES-

intrusioner 

IES-

undvikande 

Faktiska 

minnen 

Emotionella 

minnen 

Illusoriska 

minnen 

HADS-

ångest 

-        

HADS- 

depression 

.654*** -       

IES-total 

 

.613*** .533*** -      

IES-

intrusioner 

.622*** .523*** .891*** -     

IES- 

undvikande 

.483*** .437*** .910*** .624** -    

Faktiska 

minnen 

– .054 .017 .058 .140 – .025 -   

Emotionella 

minnen 

.054 .117 .155 .233* .057 .607*** -  

Illusoriska 

minnen 

.019 .124 .134 .237* .009 .356*** .489*** - 

Kommentar: * p < .05. ** p < .01. *** p <.001.  

Tabell 8: Korrelationsmatris för variablerna för deltagare som uppfyllde sannolik PTSD-diagnos (IES ≥26). 

Redovisas med Pearson’s r. 

Variabler HADS-

ångest 

 

HADS-

depression 

IES-total IES-

intrusioner 

IES-

undvikande 

Faktiska 

minnen 

Emotionella 

minnen 

Illusoriska 

minnen 

HADS-

ångest 

-        

HADS-

depression 

.652*** -       

IES-total 

 

.440*** .424** -      

IES-

intrusioner 

.469** .550*** . 757*** -     

IES-

undvikande 

.210 .108 .787*** .194 -    

Faktiska 

minnen 

– .384* – .129 – .253 – .179 – .195 -   

Emotionella 

minnen 

– .255 .025 – .085 .090 – .208 .684*** -  

Illusoriska 

minnen 

– .160 .101 – .104 .058 – .220 .269 .522** - 

Kommentar: * p < .05. ** p < .01. *** p <.001.  

 



POSTIVA - Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter 

 

19 
 

Diskussion 

       Syftet med den här delstudien var att undersöka förekomst, jämförelser och samband 

mellan olika typer av psykologiska besvär och minneskvalitet bland patienter som vårdats på 

IVA med fokus på PTSD-symtom. Enkätdata från återbesök på IVA analyserades kvantitativt 

både vad gäller frekvenser och korrelationer för olika psykologiska besvär samt jämförelser 

mellan de som rapporterade att de mindes och de som inte mindes vistelsen på sjukhuset.  

       Enligt resultatet var förekomsten av kliniskt relevanta PTSD-symtom och sannolik PTSD-

diagnos samstämmiga med tidigare studier samt tillhör de högre prevalenssiffrorna som tidigare 

uppmätts (Davydow et al., 2013; Rovatti et al., 2012; Scragg et al., 2001). Förekomsten av 

symtom på depression och ångest av klinisk relevans bland patienterna var också 

överensstämmande med tidigare studier (Davydow et al., 2013; Eddleston et al., 2000; Jackson 

et al., 2003; Scragg et al., 2001). Liksom tidigare fynd var förekomsten betydligt högre för 

kvinnor jämfört med män i hela samplet och i PTSD-samplet, med undantag för symtomen på 

depression som var lika höga i hela samplet men betydligt högre för män än för kvinnor i PTSD-

samplet (Asimakopoulou & Madianos, 2014; Kessler et al., 1995). Bland IVA-patienterna som 

helhet fanns det starka positiva samband mellan symtom på ångest, depression och PTSD vilket 

tyder på att det fanns en hög psykisk komorbiditet bland IVA-patienterna vilket också andra 

studier visat på (Asimakopoulou & Madianos, 2014; Kessler et al., 1995). Även närmre 

analyser av PTSD-samplet visade på en tydlig komorbiditet bland patienterna då dessa hade 

höga nivåer av symtom på ångest och depression. 

       Resultatet visade också på att i PTSD-samplet var intrusions- och undvikandesymtomen på 

ungefär samma nivå vilket är samstämmigt med andra studier (Horowitz et al., 1979; Weiss & 

Marmar, 1997). Ur behandlingssynpunkt kan detta tolkas som att en behandling för den här 

specifika patientgruppen behöver inriktas mot båda subgrupper av symtom precis som 

traditionell behandling av PTSD utifrån Foa et al. (2007/2013). För PTSD-samplet fanns det 

dock inte något samband mellan undvikande och andra faktorer som det fanns för intrusioner, 

och i samplet som helhet var sambanden starkare mellan intrusioner och andra symtom än för 

undvikande och andra symtom. Resultatet från studien visar också på att deltagare som skattade 

högt på intrusioner också rapporterade fler illusoriska samt emotionella minnen från IVA-

vistelsen. Trots att denna korrelation var svag så fanns det troligen ett relevant samband mellan 

dessa faktorer då även tidigare studier visar på liknande resultat (Badia-Castelló et al., 2006; 

Davydow et al., 2008; Jones et al., 2001; Rovatti et al., 2012; Sackey et al., 2008). De deltagare 

som mindes inläggningen på sjukhuset rapporterade även fler PTSD-symtom gällande 

intrusioner än de deltagare som inte mindes inläggningen. Flera resultat från studien indikerar 

följaktligen på att intrusioner och minnen kan ha en särskild roll för IVA-patienternas psykiska 

ohälsa. Detta resultat stödjer också delvis de fynd som en del tidigare studier visar på, det vill 

säga att amnesi av den traumatiska händelsen kan vara en skyddsfaktor för utvecklingen av 

PTSD (Klein et al., 2003). I PTSD-samplet fanns det ett måttligt negativt samband som visade 

på att fler minnen av faktiska händelser på IVA var relaterade till lägre nivåer av ångest. Detta 

samband kan vara relevant då tidigare studier visat på liknande resultat och tyder på att minnen 

av externa händelser till skillnad från illusoriska och emotionella minnen från IVA kan vara en 

skyddsfaktor i utvecklingen av ångest (Jones et al. 2001). Att resultatet visade på att deltagarna 

som mindes inläggningen på sjukhuset rapporterade fler minnen av faktiska händelser från 

IVA-vistelsen än de som inte mindes inläggningen betyder att de som mindes inläggningen 

även minns IVA-vistelsen i högre grad. En tolkning av detta resultat är att det som skapat 

intrusioner, det vill säga vad som varit den traumatiska händelsen för patienterna, både var 

själva inläggningen och möjligen orsaken till inläggningen samt de emotionella och illusoriska 

minnen deltagarna skapade under IVA-vistelsen. Dock visar tidigare forskningsfynd på att 

inläggningsorsak inte var en prediktor för PTSD-symtom utan att det är minnen från IVA-

vistelsen och tidigare psykopatologi som har en betydande roll för PTSD-utvecklingen 
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(Davydow et al., 2008). Vad som främst är den traumatiska händelsen för patienterna på IVA 

behöver undersökas mer i framtida studier för att kunna fånga upp riskgruppen tidigare i vården 

och erbjuda dem den behandling de behöver. Utifrån nuvarande kunskaper skulle det samtidigt 

vara intressant att pröva hypotesen om ett möjligt fokus i en PTSD-behandling för 

patientgruppen kan vara att bearbeta de emotionella och illusoriska minnena patienterna har 

från IVA-vistelsen. 

       Många av patienterna hade inga minnen alls eller bristfälliga minnen från IVA-vistelsen 

och sjukhuset vilket är samstämmigt med tidigare studier (Jones, Griffiths et al. 2000; Rotondi 

et al. 2002). IVA-patienter har troligen generellt en del minnesförluster av vistelsen vilket kan 

förklaras av en mängd tidigare nämnda faktorer som påverkat medvetandegraden under IVA 

vilket i sig påverkat minnesförmågan. Detta kan också bidra till en fragmentering av minnet 

från sjukhusvistelsen (Jones, Griffiths et al., 2000). Enligt emotionell bearbetningsteori präglas 

ett traumaminne just av fragmentering och desorganisering av representationerna i det kognitiva 

nätverket i minnet vilket stödjer hypotesen att de patienter som har sådana minnen från IVA-

vistelsen också kan ha en högre risk för att utveckla PTSD (Foa & Kozak, 1986; Foa et al., 

2007/2013; Foa et al., 1989). Hur emotionella och illusoriska minnen (minnen av interna 

händelser) skapats på IVA går att förstå genom att analysera inlagringsprocessen av minnena. 

Minnena kan vara så kallade flashbulb memories som är typiskt för extremt emotionella minnen 

och kännetecknas av ett tydligt, livligt och detaljerat beskrivet minne. På grund av både en 

förhöjd arousal vid emotionella händelser samt genom en avskärmning visuellt och i 

medvetandegrad på IVA kan uppmärksamheten ha riktats mer mot inre händelser och därför 

har dessa lagrats mer specifikt i minnet. Dock kan inlagringen ha blivit snäv då de minnen som 

var mindre emotionella eller minnen av externa händelser hamnar i periferin och 

uppmärksammas mindre vilket bidrar till den selektiva amnesin och fragmenteringen av 

minnena (Jones, Griffiths et al., 2000). En tolkning man kan göra av detta är att om patienten 

förstår och är medveten om vad som händer på IVA så är det mindre sannolikt att patienten 

utvecklar PTSD-symtom vilket kan vara en värdefull kunskap för sjukvårdspersonal. 

Sammantaget kan den emotionella bearbetningsteorin tillsammans med kognitionsteorier och 

tidigare forskning förklara resultatet från studien att patienter som minns mer och patienter med 

mer emotionella och illusoriska minnen har mer symtom på intrusioner.  

       Sammanfattningsvis uppfylldes studiens syfte och resultatet från studien var huvudsakligen 

överensstämmande med studiens hypoteser då förekomsten var liknande som tidigare studier 

visat på, det fanns signifikanta samband mellan undersökta faktorer samt skillnader mellan de 

grupper som undersökts.  
 

 

 

 

 

 



POSTIVA - Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter 

 

21 
 

Studie 2: interventionsstudie 

Frågeställningar och hypoteser 

       Kan en KBT-behandling för PTSD påverka psykologiska problem6 bland patienter som 

vårdats på IVA? Hur förändras testpersonernas symtom7 under behandlingens gång och hur 

förändras symtomen då Expressive Writing respektive PE sätts in som intervention? 

Hypoteserna är att patienterna efter behandling kommer att uppvisa lägre grad av PTSD-

symtom i intensitet och frekvens, högre grad av livskvalitet samt lägre grad av symtom på 

ångest, oro, ångestkänslighet, depression, sömnbesvär och intrusioner.  

 

Metod 

Design 

       Behandlingsstudien skulle genomföras som en multiple-baseline across subjects design, 

med varje deltagare som en N=1 och sin egen kontroll. Eftersom det slutligen endast 

inkluderades en deltagare i studien ändrades designen (se procedur). Designen för denna N=1 

var en multiple-baseline över behandlingsåtgärder det vill säga en A-B1-B2-design där 

interventionen delades upp i två olika delar (Morgan & Morgan, 2009). Intervention B1 bestod 

huvudsakligen av Expressive Writing (session 1-3) och intervention B2 av PE (session 4-7) (se 

mer beskrivning av interventionen). 

       Variabler. De beroende variablerna i studien var grad av symtom6-7 som 

operationaliserades och mättes genom olika mätinstrument (se material).  

Självskattningsskalorna användes för att mäta det övergripande behandlingsutfallet gällande 

psykologiska problem6. Patienten fyllde i dessa vid 3 mätningar; en föremätning vid 

behandlingsstart (PRE), en eftermätning vid behandlingsavslut (POST1) samt en 

uppföljningsmätning en månad efter behandlingsavslut (POST2). Dagliga självskattningar 

användes för att dagligen få en skattning på upplevda symtom7 hos deltagaren. Interventionen 

var den oberoende variabeln som avsåg att påverka de beroende variablerna. I figur 1 finns en 

översikt över de olika variablerna.  

Figur 1: Översikt över mätningar, baseline och interventioner. Dagliga skattningar gjordes under baseline 1-2 
veckor före behandlingsstart och under interventionerna B1 och B2 i 5 veckor. Samtliga skattningsskalor användes 
vid PRE, POST1 och POST2. 

 
 
 

           
            1--------2--------3--------4--------5--------6--------7          

 Session 

Deltagare 

       Den deltagare som kom att ingå i den aktuella studien rekryterades från IVA enligt 

proceduren. Ytterligare beskrivning av deltagaren utelämnades för att uppfylla etiska riktlinjer 

vad gäller avidentifierad redovisning av resultat.           

                                                           
6 Självskattade PTSD-symtom, symtom på intrusioner, symtom på depression och ångest, 

ångestkänslighet, sömnbesvär och livskvalitet.  
7 Faktorer gällande självskattade symtom på oro/ångest, sömnbesvär, intrusioner (tankar och 

mardrömmar), ångestkänslighet, nedstämdhet och nedsatt intresse.  
 

Baseline A Intervention B1 Intervention B2

PRE POST1 POST2 
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Material 

       Nedan presenteras de mätinstrument som användes i studie 2 där de sex första skalorna 

användes för att mäta det övergripande behandlingsutfallet på psykologiska problem8 och den 

sista utformades för studien för att mäta förändring i symtom9 under behandlingens gång. 

       Modified version of PTSD Symptom Scale – Self-Report (MPSS-SR). MPSS-SR 

utvecklades av Falsetti, Resnick, Resick och Kilpatrick (1993) och är en självskattningsskala 

som syftar till att mäta PTSD-symtom både gällande frekvens av symtom utifrån de 

diagnostiska kriterierna men också gällande svårighetsgrad av symtomen. MPSS-SR är en 

modifierad version av PSS-SR och PSS-Interview (Foa, Riggs, Dancu & Rothbaum, 1993). I 

instruktionerna för formuläret i den aktuella studien frågades specifikt efter hur upplevelsen 

från vistelsen på IVA, sjukdomen eller olyckan har påverkat deltagaren. Exempel på frågor i 

formuläret är: ”har du haft återkommande eller påträngande tankar eller minnesbilder från 

händelsen?”, ”har du haft överdrivna reaktioner vid oväntade yttre stimuli sedan händelsen?” 

och ”har du ständigt gjort ansträngningar för att undvika aktiviteter, situationer eller platser som 

påminner dig om händelsen?”. Skalan innehåller 17 items och för varje fråga ska deltagaren 

ange hur ofta den upplever symtomen (frekvens) genom att välja svarsalternativ från 0-3 poäng, 

där 0 är ”inte alls” och 3 är ”5 eller fler gånger i veckan/väldigt mycket/nästan alltid”. 

Deltagaren ska också för varje fråga markera svårighetsgrad genom att ringa in en bokstav från 

A till E, där A är ”inte alls störande” (0 poäng) och E är ”extremt störande” (4 poäng). 

Formuläret består utav tre delskalor som inkluderar intrusioner, undvikande och överspändhet. 

Totalpoäng för symtomfrekvens och svårighetsgrad adderas ihop och 71 poäng eller högre 

används som en indikation på PTSD i ett kliniskt sample och 46 poäng eller högre i ett generellt 

sample. Skalan har visat sig ha god reliabilitet då hög intern konsistens har uppmätts och 

validiteten har bedömts som tillräcklig då skalan jämförts med andra liknande instrument 

(Coffey, Dansky, Falsetti, Saladin & Brady, 1998; Falsetti et al., 1993). 

       Satisfaction with Life Scale (SWLS). SWLS utvecklades av Diener, Emmons, Larsen och 

Griffin (1985) med syfte mäta global livskvalitet, global livstillfredställelse och välmående. 

Skalan är ett självskattningsformulär där deltagaren får ta ställning till hur väl 5 påståenden 

stämmer t.ex. ”det mesta i mitt liv är nära mitt ideal” och ”om jag kunde leva om mitt liv, skulle 

jag inte ändra nästan någonting”. Deltagaren väljer för varje påståenden en siffra mellan 1-7 

där 1 är ”instämmer inte alls” och 7 är ”instämmer helt”. Poängen räknas samman till en 

totalpoäng (Max = 35 poäng). Följande normer används som cut-off värden för att indikera hur 

nöjd personen är med sitt liv: 35-31 (mycket nöjd), 26-30 (Nöjd), 21-25 (delvis nöjd), 20 

(neutral), 15-19 (något missnöjd), 10-14 (missnöjd) och 5-9 (extremt missnöjd). I den initiala 

prövningen av skalan bedömdes reliabiliteten som god utifrån den interna konsistensen och 

validiteten bedömdes också som god då skalan korrelerar måttligt eller starkt med andra skalor 

som syftar till att mäta livskvalitet (Diener et al., 1985; Pavot, Diener, Colvin & Sandvik, 1991).  

       Impact of Event Scale – Revised (IES-R). IES-R är en uppdaterad version av den tidigare 

beskrivna IES. IES-R utvecklades av Weiss och Marmar (1997) och innehåller förutom de två 

delskalorna intrusioner och undvikande även en delskala som syftar till att mäta 

överspändhetssymtom. I den aktuella studien används endast delskalan för intrusioner. Totalt 

innehåller skalan 22 items varav 8 frågor syftar till att mäta intrusioner. Det finns fem 

svarsalternativ för varje fråga som varierar från inte alls till väldigt mycket (0-4 poäng). 

Deltagaren ska ta ställning till varje påstående i vilken grad den har besvärats av symtomen 

under de senaste 7 dagarna. I den aktuella studien stod det specifikt i instruktionerna att 

                                                           
8 Självskattade PTSD-symtom, livskvalitet, symtom på intrusioner, sömnbesvär, ångestkänslighet, 

samt symtom på depression och ångest. 
9 Faktorer gällande självskattade symtom på oro/ångest, sömnbesvär, intrusioner (tankar och 

mardrömmar), ångestkänslighet, nedstämdhet och nedsatt intresse. 
 



POSTIVA - Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter 

 

23 
 

påståendena handlar om hur upplevelsen av IVA-vistelsen, sjukdomen eller olyckshändelsen 

påverkat deltagaren idag. Exempel på påståenden i skalan är ”minnesbilder har dykt upp i mitt 

huvud” och ”jag har översvämmats av starka känslor”. Instrumentet har god reliabilitet både 

utifrån hög intern konsistens och test-retest reliabilitet (Creamer, Bell & Failla, 2003; Weiss & 

Marmar, 1997). Resultaten från studier gällande validitet för svenska förhållanden och en 

svensk version av IES-R visar på att skalan har en god validitet i egenskap av 

screeninginstrument för PTSD, kronisk PTSD och subklinisk PTSD (Arnberg, Michel & 

Johannesson, 2014; Sveen et al., 2010). 

       SLEEP-50. Skalan SLEEP-50 utvecklades av Spoormaker, Verbeek, van den Bout och Klip 

(2005) både för att kunna mäta självskattade sömnbesvär utifrån sömnstörningarnas 

diagnostiska kriterier från DSM-IV-TR och även för att mäta faktorer som påverkar 

sömnbesvär. Skalan fokuserar på att mäta intensitet av sömnbesvären och innehåller 50 items 

uppdelad i nio delskalor: sömnapné, insomni, narkolepsi, restless legs, störd dygnsrytm, 

sömngång, mardrömmar, faktorer som påverkar sömnen och sömnbesvärens påverkan på den 

dagliga funktionen. I den här studien används endast delskalorna för insomni och mardrömmar. 

För varje påstående ska deltagaren ta ställning till i vilken utsträckning den upplever de besvär 

som påståendet handlar om. Deltagaren får välja en siffra från 1-4  där 1 är ”inte alls” och 4 är 

”väldigt mycket”. Items 1-7 syftar till att mäta besvär av insomni och items 8-12 syftar till att 

mäta besvär av mardrömmar. Om deltagaren svarar ”inte alls” på item 8, ”jag har skrämmande 

drömmar”, är instruktionerna att den inte ska besvara resterande påståenden (9-12) som handlar 

om mardrömmarna t.ex. ”jag kommer ihåg innehållet i dessa drömmar”. Syftet med de olika 

följdfrågorna är att skilja olika parasomnier åt som t.ex. nattskräck. Exempel från påstående 1-

7 i skalan är ”jag har svårt att somna” och ”jag sover lätt”. För varje delskala räknas en 

totalpoäng ihop. Om deltagaren väljer svarsalternativ 3 eller 4 på något item kan detta indikera 

på att deltagarenen har ett symtom relaterat till en sömnstörning och för att kunna uppfylla 

kriterier för en sömnstörning bör åtminstone ett item resultera i 3 eller 4 poäng. Utifrån den 

initiala utvärderingen av skalan bedömdes reliabiliteten vara god, test-retest reliabiliteten låg 

mellan .65 och .89 för hela skalan samt att validiteteten var tillräckligt hög för att användas som 

ett screeninginstrument. 

       Anxiety Sensitivity Index (ASI). ASI är ett självskattningsformulär som utvecklades av 

Reiss, Peterson, Gursky och McNally (1986) som syftar till att mäta ångestkänslighet det vill 

säga rädsla för ångestrelaterade symtom utifrån personens tro på sociala och somatiska 

konsekvenser som ångestsymtomen har eller kan få. Ångestkänslighet har enligt forskning och 

teori en roll i utvecklingen och vidmakthållandet av en mängd olika psykologiska besvär som 

bland annat ångestsyndrom och depression. Totalt innehåller skalan 16 items och 

svarsalternativen varierar från ”nästan inte alls” till ”väldigt mycket” (0-4 poäng). Poängen från 

alla frågor räknas samman till en totalpoäng (Max = 64 poäng). Exempel på påståenden från 

formuläret är ” ovanliga reaktioner i kroppen skrämmer mig”, ”det skrämmer mig när mitt hjärta 

slår fort” och ”det är viktigt att inte verka nervös”. Deltagaren ska för varje påstående skatta det 

som bäst överensstämmer med den subjektiva upplevelsen. De deltagare som lider av 

ångestsyndrom har visat sig få högre poäng på ASI än normala grupper. Instrumentet har en 

god reliabilitet då den interna konsistensen är hög och test-retest reliabiliteten varierar mellan r 

= .71 och .75. ASI har visat på god validitet och utländska normer visar på följande medelvärden 

för olika diagnosgrupper: paniksyndrom med agorafobi (M = 37), generaliserat ångestsyndrom 

(M = 26), PTSD (M = 32), social fobi (M = 25), specifik fobi (M = 16) och tvångssyndrom (M 

= 25) (Peterson & Heilbronner, 1987; Reiss et al., 1986; Taylor, Koch & McNally, 1992). 

       Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS användes även i den här studien 

och har beskrivits närmre under mätinstrument i studie 1. 

       Dagliga självskattningar. För den aktuella studien utformades dagliga skattningar 

anpassade till att enkelt kunna användas för att dagligen skatta upplevda symtom och bestod 
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utav sju avgränsade påståenden (se bilaga 1). De olika påståendena byggde till stor del på frågor 

utifrån de validerade skalorna som användes i studien t.ex. HADS, ASI och IES. För varje 

påstående skulle deltagaren ta ställning till vad som bäst stämde överens med hur det varit 

föregående natt/samma dag och ringa in det mest passande svarsalternativet. Ett påstående 

syftade till att skatta hur deltagaren sovit föregående natt. Övriga frågor syftade till att skatta 

intrusioner i form av mardrömmar och påträngande tankar, nedstämdhet och nedsatt intresse, 

oro/ångest samt ångestkänslighet. 

 

Procedur 

       Inklusion- och exklusionskriterier. För att inkluderas i behandlingen skulle deltagaren 

sannolikt uppfylla kriterier för PTSD-diagnos eller ha minst måttliga PTSD-symtom (IES ≥ 

27). Deltagaren som uppfyllde inklusionskriteriet genomgick en psykologisk bedömning 

avseende i vilken utsträckning PTSD-symtomen innebar en funktionsnedsättning för vilken 

psykologisk behandling sannolikt kunde vara effektivt. Exklusionskriterier för behandling var 

psykisk sjukdom som riskerade störa behandlingen eller som bedömdes vara prioriterat före 

behandling av PTSD t.ex. missbruk och svår depression. Praktiska svårigheter att genomföra 

studien t.ex. att deltagaren inte hade möjlighet att komma till mottagningen 1-2 gånger i veckan 

under 5 veckor, bedömdes också som exkluderande faktorer.  

       Rekrytering av deltagare till behandling. Deltagare rekryterades ur det tidigare beskrivna 

samplet i studie 1. De patienter som fyllt i IES vid minst ett av de tre återbesöken tillfrågades 

om deltagande i behandlingsstudien. Rekrytering av deltagare till behandlingen gjordes genom 

två parallella förfaranden både för patienter som följdes upp under 2015 samt de som tidigare 

följts upp på IVA.     

1. De patienter som nyligen varit inlagda på IVA på Östersunds sjukhus definierades som 

”nya patienter” i studien och rekryterades mellan 2015-01-01 och 2015-04-01. I 

samband med återbesöket inormerades aktuella patienter om studiens bakgrund och 

syfte. Patienterna fick informationsbrev (se bilaga 3) och samtyckesformulär (se bilaga 

2) som kunde fyllas i och lämnas till personalen på IVA. Fem patienter fyllde i 

samtyckesformulär av de nya patienterna varav två patienter tackade nej. Av de tre 

patienter som gav sitt medgivande att bli kontaktade var det en patient som uppfyllde 

inklusionskriteriet gällande IES ≥ 27 och ansågs lämplig för en fortsatt bedömning.  

2. De patienter som tidigare varit inlagda på IVA på Östersunds sjukhus mellan 

tidsperioden 2010-01-01 och 2014-12-31 rekryterades i efterhand till studien och 

definierades som ”tidigare patienter”. Dessa patienter kontaktades via post för att 

informeras om studiens bakgrund och syfte. Samtyckesformulär och informationsbrev 

(se bilaga 4) skickades ut till patienterna med ett svarskuvert. Sammanlagt tillfrågades 

totalt 137 patienter av 159 patienter. Bortfallet på 22 patienter berodde på att dessa 

avlidit eller av annan orsak inte kunde kontaktas vid det datum då brev skickades ut. Av 

dessa patienter svarade 48 patienter varav 23 patienter tackade nej. Av de 25 patienter 

som gav sitt medgivande att bli kontaktade var det sex patienter som uppfyllde 

inklusionskriteriet gällande IES ≥ 27 och ansågs lämpliga för en fortsatt bedömning. 

       Den fortsatta bedömningen gjordes via telefon då patienterna kontaktades av en 

psykologkandidat för en screeningintervju. Intervjuns syfte var att undersöka eventuella 

inklusion- och exklusionskriterier samt för att göra en initial bedömning av deltagarens PTSD-

symtom och övriga psykologiska besvär. Fördjupad information och syfte om studien gavs och 

deltagarna hade möjlighet att ställa frågor. Av de sju patienterna exkluderades fem patienter 

under screeningen p.g.a. att de inte längre uppgav sig besväras av PTSD-symtom eller av 

praktiska skäl. De andra två screeningar bedömdes tillsammans med en erfaren legitimerad 

psykolog i vilket grad inklusion- och exklusionskriterier uppfylldes. Patienterna informerades 
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sedan om beslutet via telefon. I de fall då bedömning och behandling gjorts journalfördes 

kontakten med deltagaren enligt patientdatalagen. En av deltagarna hade en psykologisk 

problematik som bedömdes prioriteras före en behandling av PTSD och hänvisades därför till 

Mittuniversitetets Psykologmottagning (MPM). Totalt inkluderades en deltagare till studien. 

De 19 deltagare som inte inkluderats utifrån IES-värden under cut-off men uppgett att de var 

intresserade, kontaktades istället via brev där de hänvisades att söka till MPM. 

       Den deltagare som inkluderades till behandling i den aktuella studien erbjöds en första 

session på mottagning för vidare bedömning samt behandlingsuppstart. Mätinstrument enligt 

studie 2 och dagliga skattningar skickades ut till deltagaren via post. I samband med den första 

behandlingssessionen genomfördes en diagnostisk intervju och sedan fortsatte behandlingen 

enligt behandlingsprogrammet. Ungefär en månad efter behandlingsavslut gjordes en 

uppföljningsmätning med samtliga skattningsskalor för studie 2 som skickades ut till deltagaren 

via post tillsammans med ett svarskuvert.  

       Analys av data. Dagliga skattningar analyserades i form av visuell inspektion av grafer 

utifrån medelvärden samt låga och höga värden. PRE och POST-mätningarna analyserades i 

IBM SPSS Statistics (version 21) med beroende t-test. 

       Etiska överväganden i studierna. Deltagarna informerades om syftet med studierna och 

frivillighet kopplat till sitt deltagande i studierna via informationsbrevet. Deltagarna fick även 

veta att deras svar i enkäterna skulle hanteras avidentifierat och att resultatet skulle redovisas 

på gruppnivå eller på så sätt att enstaka individer inte kunde kopplas till resultatet. De deltagare 

som anmält intresse för behandling men inte uppfyllde inklusionskriterier erbjöds möjlighet till 

annan behandling.  

 

Beskrivning av interventionen 

       Interventionen bestod utav ett 5-veckors behandlingsprogram med totalt 7 sessioner varav 

5 var 90 minuter och 2 var 45 minuter (se tabell 9). Behandlingen bestod utav 6 moduler som 

tar upp olika behandlingsavsnitt och interventioner: Introduktion till behandlingen (modul 1), 

Trauma och vanliga reaktioner (modul 2), Expressive Writing (modul 3), Exponering in vivo 

(modul 4), Imaginativ exponering (modul 5) och Behandlingssammanfattning och plan för 

framtiden (modul 6). Interventionen byggde både på fysiska sessionsträffarna och på arbete 

med texter och hemuppgifter som deltagaren arbetade med mellan sessionerna. 

Behandlingsmaterialet utformades inför den aktuella studien och byggde på PE samt Expressive 

Writing (Foa et al., 2007/2013; Pennebaker & Beall, 1986; Pennebaker & Evans, 2014). I 

manualen för terapeuten beskrevs varje session utförligt med material, sessionsupplägg och 

tidsramar vilken sammanfattas nedan. Till deltagaren utformades material bestående av 

psykoedukationstexter för varje modul samt formulär för hemuppgifter. Terapeuten var en 

student från sista terminen på psykologprogrammet på Mittuniversitetet och fick under hela 

behandlingen handledning av en legitimerad psykolog. Behandlingen utvärderades via 

mätinstrument för studie 2.  

Tabell 9: En översikt av behandlingsprogrammet och när respektive modul introducerades.  

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 

Session 1  

90 minuter 

Traumaintervju 

Modul 1 och 2 

Session 3  

45 minuter 

 

 

Session 5 

90 minuter 

Modul 5 

 

Session 6 

90 minuter 

Modul 6  

Session 7 

90 minuter 

Vidmakthållande- 

och återfallsplan 

Session 2  

45 minuter 

Modul 3 

Session 4 

90 minuter 

Modul 4 
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       Vecka 1. På den första sessionen välkomnades deltagaren till behandlingen och 

mottagningen. Deltagaren fick återigen informationsbrev samt muntlig information om studien. 

Fokus för sessionen var att fortsätta bedömningen vilket gjordes genom den djupgående 

diagnostiska intervjun för PTSD, Traumaintervjun enligt Foa et al. (2007/2013), för att 

kartlägga traumaupplevelser. Vidare kartlagdes problembeteende och situationer kopplade till 

traumat samt triggers för stress och ångest. Beteendeanalys i form av funktionella analyser över 

problematiken gjordes. Modul 1 introducerades där behandlingsprogrammet presenterades 

samt återkoppling av deltagarens problematik. Målet med behandlingen, att minska PTSD-

symtom, kopplades till programmets olika interventioner utifrån PE och Expressive Writing. 

Sedan presenterades modul 2. Hemuppgifter till nästa session var att deltagaren skulle läsa 

modul 1 och 2 samt observera och kartlägga situationer eller händelser som väckte jobbiga 

tankar och minnen efter traumat eller som hade med traumat att göra (Foa et al., 2007/2013; 

Pennebaker & Beall, 1986). 

       På den andra sessionen gick terapeuten och deltagaren tillsammans igenom de 

hemuppgifter deltagaren gjort. Fokus för den andra sessionen var att introducera modul 2. 

Rational gavs för Expressive Writing och instruktioner över hur deltagaren skulle arbeta med 

detta i hemuppgifter. I korthet var instruktionerna att deltagaren skulle skriva 20 minuter tre på 

varandra följande dagar om traumaupplevelsen från IVA. Terapeuten skulle inte läsa 

berättelsen utan deltagaren behövde endast återge hur det fungerat att skriva på nästa session. 

Förutom att läsa modul 2 och göra skrivövningar var deltagarens hemuppgift att fortsätta med 

registrering av situationer eller händelser som väckte jobbiga tankar och minnen efter traumat 

(Pennebaker & Beall, 1986; Pennebaker & Evans, 2014).  

       Vecka 2. På den tredje sessionen fortsatte arbetet på samma sätt som tidigare session med 

genomgång av hemuppgifter, speciellt med fokus på reflektioner från skrivövningarna. I 

hemuppgift fick deltagaren fortsätta med Expressive Writing fast behövde endast skriva 10 

minuter varje gång (Pennebaker & Evans, 2014). Deltagaren fick även fortsätta med registrering 

av situationer eller händelser som väckte jobbiga tankar och minnen efter traumat.         

       Under session fyra presenterades modul 4. Rational för exponering in vivo gavs med hjälp 

av funktionella analyser för att förklara konsekvenser av undvikande samt hur ångestkurvan 

påverkas av undvikande och exponering. Säkerhetsbeteenden introducerades också och 

deltagarens egna säkerhetsbeteenden kartlagdes. SUD-skalan (Subjective Units of Discomfort 

Scale) presenterades som användes för att mäta deltagarens obehag under exponerings-

övningarna. Under sessionen konstruerades en hierarki för exponering in vivo genom att 

deltagaren fick ge exempel på situationer, människor och platser som undvikits till följd av 

traumat. Deltagaren fick skatta enligt SUD-skalan för de exempel som givits. Vanliga 

situationer som undviks av traumaöverlevare förklarades utifrån exempel och generella typer 

av situationer som är vanliga att undvika. Riktlinjer för hur man på bästa sätt lyckas med 

exponering in vivo gavs och sedan valdes ett par övningar ifrån hierarkilistan som deltagaren 

skulle börja med i hemuppgift. Exponeringsövningar in vivo rekommenderas att göras dagligen 

i hemuppgift till nästa session och en registreringsblankett för övningarna gavs ut. Förutom 

övningarna skulle deltagaren också läsa modul 4 (Foa et al., 2007/2013). 

       Vecka 3. Genomgång av hemuppgifterna gjordes som vanligt i början av den femte 

sessionen med fokus på hur exponeringsövningarna fungerat. Sedan presenterades modul 5. 

Rational för hur imaginativ exponering kan användas till att bearbeta traumaminnen 

presenterades och sedan genomfördes en längre imaginativ exponeringsövning på sessionen. 

Specifika start- och slutpunkter för minnet fastställdes och deltagaren fick berätta om minnet 

detaljerat från början till slut i presens i 45 minuter. Terapeuten frågade deltagaren om SUD-

skattningar var femte minut under övningen. Efter övningen följde en stunds bearbetning där 

deltagaren fick berätta om hur det upplevdes att göra övningen och terapeuten använde bland 

annat sokratiska frågor för att underlätta bearbetningen. En ny hemuppgift gavs ut där 
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deltagaren instruerades att skriva ner traumaminnet som berättades på sessionen på liknande 

sätt som gjorts tidigare i Expressive Writing. Sedan skulle denna berättelse läsas högt ungefär 

tre gånger och SUD-skattningar göras som en form av imaginativ exponeringsövning. Denna 

övning rekommenderades att göras ungefär tre gånger till nästa session och de andra dagarna 

rekommenderas deltagaren fortsätta med att göra exponeringsövningarna in vivo. Som tidigare 

ingick även att läsa den nya modulen i hemuppgift till nästa session (Foa et al., 2007/2013). 

       Vecka 4. Den sjätte sessionen började med en genomgång av de hemuppgifter deltagaren 

arbetat med och terapeuten undersökte särskilt behovet av att bearbeta tankar som kommit upp 

under de imaginativa exponeringsövningarna. Den här sessionen anpassades utefter det 

deltagaren behövde arbeta med. Det kunde t.ex. vara undvikande, säkerhetsbeteenden, negativa 

känsloupplevelser som ilska, underengagemang eller överengagemang. Arbetet med detta 

gjordes enligt olika lösningsstrategier enligt Foa et al. (2007/2013). På sessionen gjordes en 

imaginativ exponeringsövning med fokus på brännpunkter, att deltagaren skulle fokusera på de 

mest obehagliga delarna av traumaberättelsen, om det var lämpligt. Dessa delar fick deltagaren 

berätta om flera gånger tills SUD-skattningarna sjönk. Efter 35 minuters övning avsattes tid för 

bearbetning av de tankar och känslor som kommit upp under övningen på samma sätt som 

tidigare. Modul 6 presenterades mycket kort och sedan fick deltagaren läsa den till nästa 

session. Modul 6 fokuserade på att sammanfatta deltagarens behandlingsframsteg, 

vidmakthållandet av dessa, hur deltagaren kunde arbeta vidare samt förebygga och hantera 

återfall (Foa et al., 2007/2013). Detta fick deltagaren börja arbeta med till nästa session i en 

utvärderingshemuppgift. Deltagaren fick även själv lägga upp en plan för övriga hemuppgifter 

utifrån exponeringsövningar in vivo och imaginativa exponeringsövningar. Syftet med detta 

var att deltagaren skulle bli mer självständig och kunna fortsätta med övningar på egen hand 

efter behandlingsavslut vilket troligen var nödvändigt eftersom behandlingen endast pågick 

under en månads tid.  

       Vecka 5. På den sista sessionen gjordes en genomgång av exponeringsövningarna och en 

kortare imaginativ exponeringsövning där deltagaren antingen kunde fokusera på att berätta om 

brännpunkter eller på berättelsen som helhet. För övningen och bearbetningen avsattes ungefär 

25 minuter. Bearbetningen fokuserade specifikt på de förändringar som skett under 

behandlingen. Tyngdpunkten på den här sessionen var att förstärka de framsteg deltagaren gjort 

i behandlingen, att deltagaren fullföljt behandlingen samt att lyfta fram fungerande strategier 

som deltagaren kunde ha nytta av efter behandlingen. En behandlingssammanfattning gjordes 

utifrån det deltagaren arbetat med i utvärderingsuppgiften. Det var också viktigt att deltagarens 

vidmakthållande- och återfallsplan färdigställdes. Eftersom en sådan här behandling kan ta tid 

och deltagaren ofta behöver fortsätta arbeta med exponeringsövningar efter behandlingsavslut 

var det också viktigt att deltagaren fick med sig förståelsen för att behandlingen på detta sätt 

kan fortsätta verka även efteråt och att fler framsteg kan märkas (Foa et al., 2007/2013). En 

eftermätning gjordes då deltagaren fick med sig samtliga skalor för studie 2 och ett svarskuvert.  
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Resultat 

Visuell inspektion av grafer 

       För deltagaren pågick baseline mellan dag 1-8, intervention B1 (Expressive Writing) pågick 

mellan dag 9-23 och intervention B2 (PE) pågick mellan dag 24-37. Mer specifikt var det endast 

psykoedukation och självobservation dag 9-11 och dag 12 sattes Expressive Writing in. Dag 24 

sattes exponering in vivo in och dag 27 sattes imaginativ exponering tillsammans med 

Expressive Writing in. I figurerna 2-8 nedan finns redovisningar av de dagliga skattningarna i 

grafer för varje items för sig för deltagaren i studien (skattningarna för item 1 och 5 är vända). 

Medelvärden för baseline, intervention B1 och B2 markeras med grön linje i figurerna. För att 

illustrera antal höga värden, antal 3:or och 4:or som räknas till besvärande symtom, och antal 

låga värden, antal 0:or och 1:or som räknas till mindre besvärande symtom, anges dessa för 

varje items procentuellt för baseline, intervention B1 och B2.  

       Deltagarens symtom på intrusioner (tankar) ökade utifrån skattningar på item 7 under B2 

jämfört med baseline och B1. Höga värden ökade också under och B1 och B2 jämfört med 

baseline samt att låga värden minskade (se figur 2). Deltagarens symtom på intrusioner 

(mardrömmar) utifrån skattningar på item 2 var konstanta under alla tre perioder utifrån 

medelvärdet. Höga värden ökade något under B1 och minskade sedan något igen under B2 

tillbaka till baseline. Antalet låga värden minskade något under alla tre perioder (se figur 3). 

Sömnbesvären minskade något för deltagaren utifrån skattningar på item 1 vid intervention B2. 

Antalet höga värden minskade under interventionerna jämfört med baseline för deltagaren 

samtidigt som de låga värdena ökade något under B1 och minskade något under B2 (se figur 4).  

       Symtom på ångest utifrån deltagarens skattningar ökade under B1 och minskade under B2 

tillbaka till samma nivå som baseline. Liknande mönster syntes i antalet höga värden och de 

låga värden minskade under interventionerna jämfört med baseline (se figur 5). Utifrån 

deltagarens skattning på ångestkänslighet så minskade dessa symtom betydligt under B1 och B2 

jämfört med baseline. Antalet höga värden ökade något initialt i B1 och minskade igen i B2. 

Antalet låga värden ökade betydligt både under B1 och B2 jämfört med baseline (se figur 6).  

       Symtom på nedstämdhet utifrån deltagarens skattning på item 4 visade varken på en 

minskning eller ökning under de tre perioderna utifrån medelvärdet. Höga värden ökade något 

i B1 och minskade igen under B2 jämfört med baseline. Dock ökade de låga värden betydligt 

under både B1 och B2 (se figur 7). Symtom på nedsatt intresse minskade utifrån deltagarens 

skattningar på item 5 under intervention B2 jämfört med baseline och B1. Antalet höga värden 

minskade något under B1 och betydligt under B2 jämfört med baseline. Antalet låga värden 

ökade något under B2 (se figur 8).  
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Figur 2: Item 7 - Intrusioner tankar

 

Figur 3: Item 2 - Intrusioner mardrömmar

 

Figur 4: Item 1 - Sömnbesvär
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Figur 5: Item 6 - Ångest

 

Figur 6: Item 3 - Ångestkänslighet

   

Figur 7: Item 4 - Nedstämdhet

 

Figur 8: Item 5 - Nedsatt intresse
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Redovisning av resultat från PRE, POST1 och POST2 

      I figur 9 redovisas en sammanställning av totalpoängen samt delskalepoäng från de olika 

mätinstrumenten. De tre mätningarnas medelvärden jämfördes även för varje skala i beroende 

t-test. Utifrån mätningarna så minskade deltagarens PTSD-symtom (PRE: M = 2.50 och SD = 

1.21, POST1: M = 1.71 och SD = 1.03) signifikant efter behandlingen jämfört med före (p<.001, 

t(34) = 5.73) främst gällande svårighetsgrad av symtom (PRE: M = 2.94 och SD = 1.25, POST1: 
M = 1.94 och SD = 1.25) (p<.001, t(17) = 4.41) men också gällande frekvens av symtomen 

(PRE: M = 2.06 och SD = 1.03, POST1: M = 1.47 och SD = 0.72) (p =.001, t(17) = 3.92).  

       Symtom på intrusioner, insomni, mardrömmar, ångestkänslighet och ångest visade inte på 

någon skillnad mellan före och efter behandlingen. Dock minskade symtomen på 

ångestkänsligheten (POST1: M = 1.75 och SD = 0.86, POST2: M = 1.25 och SD = 0.78) 

signifikant i uppföljningsmätningen jämfört med efter behandlingen (p =.006, t(15) = 3.16).    

       Depressionssymtomen minskade något till under cut-off för symtom av klinisk relevans 

efter jämfört med före behandlingen men skillnaden var inte statistiskt signifikant (p =.078). 

Självskattad livskvalitet ökade för deltagaren efter behandlingen jämfört med före dock var inte 

skillnaden statistiskt signifikant (p =.142). I POST2-mätningen en månad efter behandling 

ökade PTSD-symtomen något, vilket inte var statistiskt signifikant skillnader jämfört med 

eftermätningen (total: p =.095, svårighetsgrad: p =.484 och frekvens: p = .083). Symtom på 

intrusioner, mardrömmar, insomni, ångest, depression och livskvalitet förändrades inte i 

uppföljningen jämfört med eftermätningen.  

Figur 9: PRE och POST-mätningar redovisas med totalskalepoäng och/eller delskalepoäng. MPSS-SR; total- och 
delskalepoäng för frekvens och svårighetsgrad. IES-R; delskalepoäng för intrusioner. SLEEP-50; delskalepoäng 
för mardrömmar och insomni. ASI; totalpoäng. HADS; delskalepoäng för ångest och depression. SWLS; 
totalpoäng. 
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Diskussion 

       Syftet med den andra delstudien var att utveckla och initialt undersöka om en psykologisk 

behandling med både Expressive Writing och PE kunde minska PTSD-symtom och även andra 

symtom för patienter som vårdats på IVA. Denna studie genomfördes som en single-case där 

en deltagares skattade symtom analyserades visuellt i grafer samt genom analys av mätningar 

från skattningsskalor.  

       Mest betydande resultat var att interventionen troligen har kunnat påverka deltagarens 

PTSD-symtom framförallt gällande minskningen i svårighetsgraden men även i frekvens av 

symtom. Totalpoängen minskade från över cut-off till betydligt under cut-off för indikation på 

PTSD i ett kliniskt sample, efter behandlingen, men var fortfarande över cut-off jämfört med 

ett generellt sample (Falsetti et al., 1993). Det här resultatet indikerar på att behandlingen hade 

behövt vara något längre för deltagaren för att resultera i en högre grad av minskning i symtom. 

Resultatet från studie 1 som visade på en stor samsjuklighet inom gruppen med sannolikt 

kliniskt relevanta PTSD-symtom, styrker också slutsatsen att behandlingen antagligen inte ska 

kortas ner mer än standardbehandlingarna enligt PE som är fler sessioner än den här studiens 

behandlingsupplägg (Foa et al., 2007/2013).  

       Behandlingen kan även ha påverkat symtom på ångestkänslighet vilket de olika 

mätningarna visar något tvetydiga resultat på. Behandlingen kan ha haft en normaliserande 

verkan som syntes redan i början av den första behandlingsfasen utifrån de dagliga 

skattningarna vilket kan tolkas som att psykoedukationen om PTSD och normala reaktioner 

haft en initial inverkan på symtom på ångestkänslighet. Eftersom minskningen i 

ångestkänslighet var tydlig först i uppföljningen är det möjligt att tänka sig att deltagaren på 

sikt efter behandlingen till större del har kunnat acceptera symtomen på ångest vilket kunnat 

medföra en minskad vaksamhet och känslighet för ångest. Det kan betyda att behandlingen som 

helhet både med Expressive Writing och PE bidragit till en minskning av ångestkänslighet 

genom en minskning av undvikande av obehag och ökad funktion (Dahl, Wilson & Nilsson, 

2004; Reiss et al., 1986). 

       Symtomen på intrusioner, mardrömmar, insomni och ångest minskade inte till följd av 

behandlingen enligt mätningarna. De påträngande tankarna verkade ha ökat något under den 

andra behandlingsfasen med PE och att symtomen varit mer besvärande under behandlingen 

jämfört med baseline. Detta kan tolkas som en tillfällig symtomökning då PE (exponering) sätts 

in och att Expressive Writing även kan ha gett denna typ av initiala effekt på deltagarens 

symtom (Foa et al., 2007/2013). Att symtomen tillfälligt ökar har i en studie med PE visat sig 

inträffa för en minoritet av patienterna. Däremot visade sig inte ökningen ha något samband 

med behandlingsutfall eller någon ökad risk för att behandlingen avbrutits (Foa, Zoellner, 

Feeny, Hembree & Alvarez-Conrad, 2002). Även de dagliga skattningarna gällande symtom på 

ångest visar på att symtomen varit av svårare grad under den första fasen med Expressive 

Writing vilket tillsammans med ökningen av intrusioner kan tolkas som att Expressive Writing 

kan ha gett samma inverkan som exponering. Detta stödjer teorierna gällande att Expressive 

Writing kan förklaras i termer av habituering och exponering (Sloan et al., 2005). 

       De dagliga skattningarna visade på en minskning av sömnbesvären i den andra 

interventionsfasen vilket kan tolkas som att framförallt PE-delen av behandlingen har kunnat 

lindra sömnbesvären något till att bli mindre extrema. Troligt är att exponeringen bidragit till 

en ångestlindring vilket den enligt inlärningsteorierna för PTSD borde göra vilket även gynnat 

en mer avspänd sömn dock har inte detta gett utslag på de dagliga skattningarna för ångest 

(Monson et al., 2014). Eftersom svårighetsgraden av sömnbesvären minskat under hela 

behandlingens gång är det också möjligt att Expressive Writing har kunnat bidra till denna 

minskning. Dock är det viktigt att denna minskning ses i sitt sammanhang då det endast verkar 

vara svårighetsgraden av symtomen som minskat, inte besvären av insomni som helhet utifrån 

PRE och POST-mätningarna.         
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       Även om symtomen på depression inte visade på en signifikant minskning så visade de 

dagliga skattningarna på både en minskning i besvärsgrad och frekvens. Symtom på nedsatt 

intresse och frekvensen av dessa symtom minskade mer under den andra behandlingsfasen och 

även något under den första behandlingsfasen jämfört med baseline. En slutsats att dra av detta 

är att deltagaren genom framförallt exponering in vivo i PE kan ha utökat sin beteenderepertoar 

och på så sätt har interventionen verkat på ett beteendeaktiverande och antidepressivt sätt då 

deltagaren kommit i kontakt med sina förstärkare i vardagen (Martell, Addis & Jacobson, 2001). 

Att deltagaren genom att ha lyckats med exponering för olika situationer, vilket minskningen 

av svårighetsgraden av PTSD-symtom tyder på i eftermätningen, kan också ha påverkat den 

något ökade livskvaliteten vilket mätningarna indikerar på då de gått från att vara ”extremt 

missnöjd” till ”missnöjd” enligt normerna vilket också kvarstår över tid även om skillnaderna 

inte är signifikanta (Diener et al., 1985).  

       Sammanfattningsvis gav studiens resultat stöd åt hypotesen att deltagarens PTSD-symtom 

efter behandlingen var i lägre grad gällande intensitet och frekvens samt att lägre grad av 

symtom på ångestkänslighet mättes i uppföljningen. Resten av hypotesen, att deltagaren efter 

behandlingen skulle uppvisa lägre grad av symtom på ångest, oro, depression, sömnbesvär och 

intrusioner samt högre grad av livskvalitet, understödjs inte av resultatet från studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



POSTIVA - Posttraumatisk stress bland intensivvårdspatienter 

 

34 
 

Generell diskussion 

Metoddiskussion 

       Styrkan med den första studien är att datamaterialet insamlades under en lång tidsperiod 

vilket bidragit till ett förhållandevis stort sample i jämförelse med tidigare gjorda studier på 

området (Carr, 2007). Eftersom det var en tvärsnittsstudie går det dock inte att dra några 

slutsatser om kausalitet eller orsakssamband. Att datamaterialet insamlades av flertalet 

psykologkandidater gör att det finns en risk för att administration och instruktion kan ha varierat 

mellan olika intervjuare. Dock har enbart validerade och standardiserade formulär använts och 

samma frågor har ställts till samtliga deltagare. En fördel med att det inte var samma person 

som samlade in data är att det finns mindre risk för experimentledarfel då en persons ambitioner 

och förväntningar haft mindre inverkan på datamaterialet. Att ICUMT användes som 

mätinstrument i studien är en styrka då den bidragit till intressanta resultat relaterade till psykisk 

ohälsa bland IVA-patienterna. Även om det kan finnas svårigheter med att mäta minnen 

retrospektivt så är det troligen inte graden av sanning i minnena som är intressanta för 

utvecklingen av PTSD-symtom utan snarare individernas uppfattning av sina minnen. Det hade 

varit att föredra att den nyaste versionen av IES, IES-Revised, hade använts i studien där även 

en tredje delskala är tillagd som syftar till att mäta överspändhetssymtom (Weiss & Marmar, 

1997). Eftersom de diagnostiska kriterierna har ändrats ytterligare i den senaste DSM-5 är det 

möjligt att skalorna behöver anpassas ännu mer i framtiden eftersom symtombilden för PTSD 

blivit alltmer komplex då kriterierna nu även innefattar negativa förändringar i kognition och 

sinnesstämning. Att detta är viktigt visar även resultatet från studien på med höga nivåer av 

både ångest- och depressionssymtom i det kliniska PTSD-samplet. Då komorbiditeten av dessa 

symtom ses som alltmer relaterade till den posttraumatiska stressreaktionen motiverar detta 

ännu mer en prioritering av PTSD-behandling framför andra psykologiska behandlingar för 

IVA-patienter vilket dock behöver utredas mer (American Psychiatric Association, 2013/2015).  

       Den största svagheten i den andra studien är bortfallet av deltagare vilket främst bidragit 

till en stor brist i den externa validiteten så att resultatet av behandlingen inte går att generalisera 

till en större population vilket dock alltid är en svaghet med single-case designen. Det finns 

också hot mot den interna validiteten i studien gällande historia och mognad då andra faktorer 

i deltagarens liv t.ex. andra livshändelser, dagsform eller naturlig utveckling kan ha påverkat 

behandlingsutfall och symtom under behandlingen. Carry-over effekter kan också finnas då 

främst den första interventionen kan ha påverkat den andra interventionen (Shadish, Cook & 

Campbell, 2002). På grund av dessa hot samt att baseline inte var helt ”steady set” innan den 

första interventionen sattes in gör det svårare att skilja på om förändringarna i symtom skedde 

till följd av interventionen eller p.g.a. andra faktorer. Att terapeuten och personen som 

analyserade datamaterialet var samma person gör också att risken ökar för att subjektiva 

tolkningar av datamaterialet gjorts. Den huvudsakliga styrkan med designen i studien var att 

det gavs möjlighet att i detalj studera hur deltagarens symtom varierade dagligen under de två 

behandlingsperioderna samt att ett nytt behandlingsprogram kunde prövas på ett flexibelt sätt. 

Användningen av både dagliga skattningar samt PRE och POST-mätningarna med validerade 

skalor bidrog trots bortfallet av deltagare till en stor mängd intressant data och till att 

förändringar i symtom kunde studeras mer ingående i relation till behandlingsåtgärderna 

(Morgan & Morgan, 2009).   

       En styrka med båda studierna är att eftersom de är en del av ett samarbetsprojekt med 

sjukvården kommer de kliniska implikationerna av resultatet underlättas då kunskapen kommer 

föras vidare direkt till personalen på IVA under en planerad utbildningsdag. 
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Implikationer av resultaten och förslag på framtida forskning 

       Trots att så många som en tredjedel av alla IVA-patienterna som ingått i studien hade 

sannolikt kliniskt relevanta PTSD-symtom var det ett enormt bortfall i behandlingsstudien. En 

slutsats man kan dra av detta är att en del av patienterna blivit bättre och inte längre upplevde 

besvär av PTSD-symtom. Men att det största bortfallet berodde på att tidigare patienter ifrån 

rekryteringsprocedur 2 inte svarat eller inte varit intresserad av att deltaga i behandlingsstudien 

kan också ha en viktig betydelse i sammanhanget. En möjlig förklaring kan vara att deltagarna 

undviker vård som ett symtom på PTSD och därför inte svarat eller visat intresse för behandling 

eftersom detta framkallat obehag (American Psychiatric Association, 2013/2015). Det är också 

möjligt att dessa patienter utvecklat ett ännu större undvikande samt generaliserat detta och 

utvecklat kronisk PTSD eftersom de inte blivit uppfångade direkt och blivit erbjudna 

behandling för sina psykologiska besvär (Monson et al., 2014). Många deltagare hade en 

komplex och svår problembild och kan ha haft psykologiska besvär även innan IVA-vistelsen 

då tidigare psykopatologi enligt Davydow et al. (2008) är en riskfaktor för utvecklandet av 

PTSD. Den tidigare psykopatologin hade troligen inte behandlats alls eller tillräckligt effektivt 

vilket kan ha bidragit till ett minskat förtroende för sjukvården. Eftersom den deltagare som 

genomförde behandlingen rekryterades enligt den första rekryteringsprocessen och fick muntlig 

information direkt vid återbesöket om möjligheten att deltaga i en behandling så är en 

rekommendation till framtida behandlingsstudier att patienterna bör fångas upp tidigt och direkt 

på IVA. Att fånga upp dessa patienter i sjukvården är antagligen i sammanhanget den största 

utmaningen. Om sjukvården kan erbjuda dessa patienter behandling tidigare har man troligen 

möjlighet att stoppa denna nedåtgående spiral av psykologiskt lidande vilket förmodligen även 

hade varit gynnsamt ekonomiskt sett. Ett önskeläge är att man kan screena dessa patienter för 

psykisk ohälsa redan inom primärvården men ett första relevant steg är att screena patienterna 

redan under inskrivningen på IVA för att kartlägga det nuvarande psykiska tillståndet, 

riskfaktorer samt tidigare psykisk ohälsa. Även vid utskrivning är det relevant att utvärdera 

patienternas minneskvalitet och för de patienter där det finns höga nivåer av emotionella och 

illusoriska minnen från IVA-vistelsen är det sannolikt ännu viktigare att följa upp dessa 

patienter vid ett tidigare återbesök efter utskrivningen för att screena för psykisk ohälsa och vid 

behov erbjuda en psykologisk behandling. Därför är det också viktigt att upplysa personal på 

IVA om de psykiska besvär som kan uppkomma efter IVA-vistelse för patienterna och om den 

samlade kunskapen från tidigare studier samt den här studien.              

       Behandlingsmaterialet i studien utvecklades med syfte att i framtiden kunna användas till 

ett internetbehandlingsprogram där patienten lätt kan läsa modulerna samt skriva Expressive 

Writing uppgifterna på datorn. Det är möjligt att fler patienter tackat ja till en internetbehandling 

om undvikandet av vårdmiljöer är orsaken till att de tackat nej till studiens behandling. Flera 

randomiserade kontrollerade studier visar dessutom på lovande resultat för internetbaserad 

KBT-behandling vid PTSD där även en minskning av ångest- och depressionssymtom samt 

ökad livskvalitet har påvisats (Ivarsson et al., 2014; Klein et al., 2009). Att pröva en 

internetbehandling för patientgruppen är ett förslag till framtida studier. Expressive Writing kan 

också tänkas passa patientgruppen då det är en behandling som är lätt att administrera, 

kostnadseffektiv och kan fungera som ett första steg i en behandling som kan ske över internet.  

       En ytterligare implikation av studien är att symtom på intrusioner kan ha en speciellt 

framträdande roll i den här PTSD-populationen då dessa symtom var mer relaterade till andra 

psykiska symtom än undvikandesymtom var samt eftersom minnen från IVA också relaterades 

till symtom på intrusioner. Att det troligen är minnen av interna händelser som bidrar till 

utvecklingen av intrusioner och inte minnen av externa händelser gör att det skulle kunna vara 

viktigt att patienten ges möjlighet att minska de förstnämnda minnena och öka de externa 

minnena från sjukhusvistelsen. Genom att patienterna blir mer insatta i och informerade om vad 

som händer på sjukhuset och på IVA, kan deras medvetandegrad öka och inre misstolkningar 
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av omgivningen minska samt att deras förståelse för vad som händer öka. Hur det kan gå till 

rent praktiskt att förebygga och påverka inlagringen av dessa minnen hos patienterna behövs 

det mer forskning på. Att symtomen på intrusioner kan vara svåra tyder även 

behandlingsstudien på då intrusions-symtomen var minst påverkade av deltagarens symtom 

eftersom PTSD-symtomen minskat totalt sett men inte gällande intrusionsdelskalan. Är det 

möjligt att de fragmenterade, emotionella och illusoriska minnena har en särskild påverkan på 

intrusionssymtomen hos dessa patienter med PTSD? Och har detta några implikationer för en 

psykologisk behandling som gör att det är ännu viktigare att skapa en mer sammanhållen 

berättelse av traumaminnet? I PE kan imaginativ exponering ses som den interventionen i 

behandlingen som främst syftar till att organisera och skapa en berättelse av traumaminnet. 

Denna intervention kan liknas vid Expressive Writing fast med den stora skillnaden att 

deltagaren uttrycker berättelsen skriftligt samt kan tänkas vara mindre hämmad eftersom 

personen skriver texten endast för sig själv. I en studie av Megías, Ryan, Vaquero och Frese 

(2007) fann man just att personer med PTSD upplevde att det var svårare att sätta ord på det 

traumatiska minnet än personer som inte hade PTSD och att de mindes de inträffade mer som 

en film av sekvenser. Är det möjligt att då deltagaren skriftligt kan sätta ord på minnena så blir 

berättelsen inte lika flyktig som om den berättas muntligt utan mer organiserad och 

sammanhängande? Flertalet teorier som försöker förklara de bakomliggande mekanismerna för 

Expressive Writing stödjer grunden till denna hypotes (Pennebaker & Chung, 2011). Då PE 

inte enligt Foa et al. (2007/2013) ska användas vid för bristfälliga minnen och då patienten inte 

kan skapa en berättelse av minnet är det då möjligt att Expressive Writing kan ha en större roll 

i lindringen av PTSD och intrusioner hos IVA-patienter? Sammanfattningsvis finns det många 

frågor framtida studier behöver svara på för att patientgruppen ska få rätt hjälp i framtiden. 

       Sammanfattning. Resultatet pekade på en stor förekomst av psykisk ohälsa både gällande 

symtom på depression och ångest men framförallt gällande PTSD-symtom bland IVA-

patienterna. Komorbiditeten var hög bland patienterna vilket innebär att många av patienter 

hade ett stort lidande. Resultatet indikerade också på betydelsen av emotionella och illusoriska 

minnen från IVA-vistelsen i utvecklingen av intrusioner vilket det behövs mer forskning på för 

att kunna utveckla en effektiv behandling för patientgruppen. Sammanfattningsvis tyder 

resultatet på vikten av att utvärdera en psykologisk behandling för gruppen av IVA-patienter 

samt att fånga upp dessa tidigare i vården för att på sikt förhindra att besvären eskalerar. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Dagliga skattningar 

Dagliga Skattningar 

Nedan finns sju påståenden du kan hålla med om eller inte hålla med om. För varje påstående markerar du till 

vilken grad du håller med om det genom att skriva in numret från skalan 0 - 4 som bäst stämmer överens med 

vad du tycker på linjen framför påståendet. Var öppen och ärlig i dina svar.  

1. Natten som var sov jag…    
Mycket dåligt dåligt varken bra bra mycket bra 
   eller dåligt 
0   1 2 3 4 

2. Jag har drömt skrämmande drömmar   

Inte alls någon gång då och då ofta hela tiden  

0  1 2 3 4 

 

3. Jag har haft känslor av oro som har skrämt mig   

Inte alls någon gång då och då ofta hela tiden 

0   1 2 3 4 

4. Jag har känt mig nedstämd    

Inte alls någon gång då och då ofta hela tiden 

0   1 2 3 4 

5. Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat   
Inte alls någon gång då och då ofta hela tiden 
0   1 2 3 4 
 

6. Jag har känt mig orolig    

Inte alls någon gång då och då ofta hela tiden 

0   1 2 3 4 

7. Jag har ofrivilligt kommit att tänka på händelsen   

Inte alls någon gång då och då ofta hela tiden 
0  1 2 3 4 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär 

 
 

Samtyckesformulär – POSTIVA 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange skäl för det. Dina svar 
kommer att hanteras avidentifierat, och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Resultatet av 
studien kommer endast att redovisas på gruppnivå.  
 
Mittuniversitetet ansvarar för genomförandet av studien, och för hanteringen av dina personuppgifter. All 
uppgiftshantering sker i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Personuppgiftslagen 
(PuL, 1998:204). Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av den 
information du lämnat, och vid eventuella fel få dessa korrigerade. Vid sådant önskemål vänd dig skriftligt till 
Johanna Thomtén. Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, Sundsvall (Holmgatan 10, 851 70 Sundsvall).  
 
Ansvariga 
Forskningshuvudman: Mittuniversitetet 
Företrädare för forskningshuvudmannen: Ingrid Zakrisson, avdelningschef vid Avdelningen för Psykologi 
Projektansvarig: Johanna Thomtén 
Personuppgiftsombud: Arne Wahlström, 060-14 88 83. 
 
 

 
Samtycke 
Härmed intygar jag att jag har informerats om studien POSTIVA avseende dess syfte och hur svar/resultat 
kommer att behandlas. Jag har fått möjlighet att ställa frågor, samt få dessa bevarade. Jag samtycker till att 
delta i studien samt till att mina personuppgifter behandlas i undersökningen.  
 
 
Datum       
 
Ort       
 
Personnummer      
 
Telefonnummer      
 
E-post       
 
Underskrift       
 
Namnförtydligande      

 
 
Om mina svar i enkäten visar sig ligga över gränsvärdet för en posttraumatisk stressreaktion, samtycker jag till 
att bli kontaktad för förfrågan om deltagande i behandlingsstudie. Vänligen kryssa för ett alternativ
  

         Ja             Nej  
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Bilaga 3: Informationsbrev till nya patienter 

 
 

POSTIVA – upplevelser efter intensivvård  
 
Vi vänder oss till dig med anledning av en studie bland patienter som vårdats vid 
intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Östersunds sjukhus. Studien är ett samarbete mellan IVA och 
Avdelningen för Psykologi vid Mittuniversitetet (MIUN) och syftar dels till att öka kunskapen kring 
hur upplevelsen av svår sjukdom/trauma påverkar den fortsatta hälsan hos olika individer. Med 
studien vill vi också utveckla behandling för de personer som upplever besvär efter att de skrivits ut 
från sjukhuset. Oavsett om Du har/haft besvär eller inte efter utskrivning från IVA är vi intresserad av 
Din medverkan i studien.  
 
Studien innehåller två delar. Först och främst ingår de frågor som du får hemskickade i det här 
brevet.  Frågorna handlar om hur du mår och hur du upplever din livskvalitet. I studien kommer dina 
svar från enkäten att analyseras tillsammans med övriga deltagare i syfte att ge en bild av 
upplevelsen av kritisk sjukdom/trauma och intensivvård.  Allt material från frågeformuläret kommer 
att hanteras avidentifierat, och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla svar 
analyseras och redovisas på gruppnivå. (Observera att även om du inte vill delta i studien ska du 
besvara formulären för den nationella utvärderingen av IVA:s verksamhet, men vi kommer då inte att 
använda dem i forskningssyfte). 
 
Studiens andra del riktar sig till Dig som upplever psykiska besvär såsom sömnsvårigheter, 
nedstämdhet och oro sedan din tid på IVA. För Dig finns möjlighet att kostnadsfritt få behandling för 
Dina besvär. Om Du är intresserad av det, markerar Du rutan för deltagande i behandling på det 
bifogade samtyckesbladet. Därefter kommer du att bli kontaktad per telefon av en psykologkandidat 
från MIUN Psykologmottagning. Vi bedömer då om vi tror oss kunna hjälpa Dig genom behandling vid 
mottagningen eller om vi istället bör hänvisa Dig vidare till annan lämplig instans. Behandlingen 
består dels av träffar med en behandlare och dels av eget arbete med ett behandlingsprogram. 
Behandlingen pågår sammanlagt under 5 veckor med start januari-mars 2015.  Alla resultat av 
behandlingen kommer att analyseras på ett sådant sätt att ingen person kommer att kunna 
identifieras.   

  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta, utan att ange någon särskild förklaring. All 
uppgiftshantering sker i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Personuppgiftslagen (PuL, 
1998:204). Mittuniversitetet ansvarar för genomförandet av studien, och för hanteringen av dina personuppgifter. 
Projektansvarig är Johanna Thomtén. Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, Sundsvall (Holmgatan 10, 851 70 
Sundsvall). Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av den information du lämnat, och 
vid eventuella fel få dessa korrigerade. Vid sådant önskemål vänd dig skriftligt till Johanna Thomtén. Personuppgiftsombud 
är Arne Wahlström, 060-14 88 83. 

 

Har du frågor kring studien får du gärna vända dig till någon av oss. 
 
 

 

 

 

 

 

Projektledare 

Johanna Thomtén johanna.thomten@miun.se 

Elisabet Wasteson elisabet.wasteson@miun.se 

 

 

mailto:johanna.thomten@miun.se
mailto:elisabet.wasteson@miun.se
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Bilaga 4: Informationsbrev till tidigare patienter 

 
 

POSTIVA – upplevelser efter intensivvård 
 
Vi vänder oss till Dig med anledning av en studie bland patienter som under perioden 2010-
2014 vårdats vid intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Östersunds sjukhus. Studien är ett 
samarbete mellan IVA och Avdelningen för Psykologi vid Mittuniversitetet (MIUN) och syftar 
till att öka kunskapen kring hur upplevelsen av svår sjukdom/trauma påverkar den fortsatta 
hälsan hos olika individer. Oavsett om Du har/haft besvär eller inte efter utskrivning från IVA 
är vi intresserad av Din medverkan i studien. 
 
Efter att Du skrevs ut från IVA ombads du fylla i ett antal frågeformulär angående Din 
psykiska hälsa. Anledningen till att vi nu kontaktar Dig är att Du tillfrågas om deltagande i 
studien genom att ge din tillåtelse till att dina uppgifter från dessa formulär analyseras inom 
ramen för den aktuella studien. Alla uppgifter kommer att vara avidentifierade och inga svar 
kan därför kopplas till Dig som enskild individ. Om Du godkänner att vi använder Dina svar i 
studien, fyller Du i det bifogade samtyckesformuläret och återsänder det till IVA i det 
frankerade svarskuvertet. 
 
För Dig som idag upplever psykiska besvär såsom sömnsvårigheter, nedstämdhet och oro 
sedan din tid på IVA finns även en möjlighet att ingå i en studie kring behandling. Om Du är 
intresserad av det, markerar Du rutan för deltagande i behandling på det bifogade 
samtyckesbladet. Därefter kommer Du att bli kontaktad per telefon av en psykologkandidat 
från MIUN Psykologmottagning. Vi bedömer då om vi tror oss kunna hjälpa Dig genom 
behandling vid mottagningen eller om vi istället bör hänvisa Dig vidare till annan lämplig 
instans. Behandlingen vid Psykologmottagningen är kostnadsfri, består dels av träffar med 
en behandlare och dels av eget arbete med ett behandlingsprogram. Behandlingen pågår 
under sammanlagt 5 veckor med start i januari-mars 2015.  Alla resultat av behandlingen 
kommer att analyseras på ett sådant sätt att ingen person kommer att kunna identifieras.   
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta, utan att ange någon särskild förklaring. All 
uppgiftshantering sker i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Personuppgiftslagen (PuL, 
1998:204). Mittuniversitetet ansvarar för genomförandet av studien, och för hanteringen av dina personuppgifter. 
Projektansvarig är Johanna Thomtén. Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, Sundsvall (Holmgatan 10, 851 70 
Sundsvall). Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år kostnadsfritt ta del av den information du lämnat, och 
vid eventuella fel få dessa korrigerade. Vid sådant önskemål vänd dig skriftligt till Johanna Thomtén. Personuppgiftsombud 
är Arne Wahlström, 060-14 88 83. 
 
 

Vid frågor är Du varmt välkommen att kontakta någon av oss på nedanstående adress/nr. 
 
 

Projektledare:  Johanna Thomtén: 070-245 12 53, johanna.thomten@miun.se 

 Elisabet Wasteson: elisabet.wasteson@miun.se 
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