
EXAMENSARBETE  -  MAGISTERNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP  

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

 

2012:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Att överflyttas från IVA till vårdavdelning 
En intervjustudie om patienters upplevelser 

 

 

 

 

 

Elisabeth Beckman Sjökvist 

Clive Tait 
 

 

 

 
 

 



 

Uppsatsens titel: Att överflyttas från IVA till vårdavdelning – En intervjustudie om 

patienters upplevelser 

 

Författare: Elisabeth Beckman Sjökvist och Clive Tait 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 

 

Handledare:  Thomas Eriksson 

 

Examinator:  Susanne Knutsson 

 

  

 

Sammanfattning    

 

Att flyttas från intensivvårdsavdelning (IVA) till vårdavdelningen kan ur patientens 

perspektiv leda till olika upplevelser, båda positiva och negativa. Själva överflyttningen 

kan ge ångest, oro och otrygghet till patienterna men kan också upplevas som positivt 

och oproblematiskt. Överflyttningen till vårdavdelningen kan vara abrupt eller 

välplanerat och detta kan påverka patienternas upplevelse och känsla. Studiens syfte var 

att beskriva patienters upplevelse av överflyttning från IVA till vårdavdelning. 

Kvalitativ metod användes med intervjuer som datainsamlingsmetod där nio patienter 

intervjuades. Som analysmetod valdes en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att 

överflyttningen upplevdes som ett steg i vårdprocessen. Patienterna i studien visade en 

positiv syn överlag men hade inte så stark upplevelse av själva överflyttningen. 

Skillnader hos de olika avdelningarna på sjukhuset var en stor del av det som kom fram 

under intervjuerna. Ingen negativ upplevelse har framkommit i studien angående själva 

överflyttningen utan patienterna tyckte att det var en del i själva vårdprocessen.  

 

Nyckelord: Intensive care, transfer, experience, discharge och general ward. 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Hur patienternas upplevelse kan påverka vårdprocessen 2 

Värdet av en trygg och väl insatt patient 3 

Behovet av en planerad och individualiserad vård 4 

En svår omställning 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 7 

METOD _____________________________________________________________ 7 

Design 7 

Urval 8 

Datainsamling 8 

Analys 9 

Etiska överväganden 10 

RESULTAT _________________________________________________________ 10 

Känslor på IVA: vara förberedd 11 

Att inte minnas 11 

Att få besked 12 

Känslan inför, under och efter överflyttning 12 

Att känna sig redo 12 

Att känna lättnad 12 

Känslan på vårdavdelning 13 

Att känna återhämtning 13 

Att vänta 13 

Att uppleva förändringar 14 

Att kunna blicka framåt 15 

DISKUSSION _______________________________________________________ 15 

Metoddiskussion 15 

Resultatdiskussion 16 

Slutsats 19 

Kliniska implikationer 20 

REFERENSER ______________________________________________________ 21 

 

Bilagor: Bilaga 1: Samtyckesbrev till verksamhetschef 

Bilaga 2: Samtyckesbrev till patienter 

Bilaga 3: Intervjuguide 

 

 



 1 

INLEDNING 

Även om överflyttningen till en vanlig vårdavdelning efter avslutat behandling på 

intensivvårdsavdelningen (IVA) oftast är ett positivt steg för en patient, ett tydligt 

tecken på stabilisering av det ofta allvarliga sjukdomstillståndet och ett första steg mot 

tillfrisknande, är det dock inte alltid som det uppfattas som enbart positivt ur patientens 

och de närståendes perspektiv. Hur själva överflyttningen upplevs av patienten är viktigt 

då det i flera studier påvisats att det finns en direkt koppling mellan hur den upplevs och 

patientens tillfrisknande. Rätt genomförd kan den upplevas som ett naturligt och positivt 

steg i vårdprocessen och bidra till ett snabbare tillfrisknande och kortare vårdtider 

vilken innebär en vinst både för patient och samhälle. Själva överflyttningen är inte 

sällan en komplex och påfrestande situation, både för personal och patienter, och kräver 

därför en viss förberedelse för att fungera bra. IVA har en kompetens och en kunskap 

kring det som hänt patienten under den akuta fasen av sjukdomsförloppet som inte alltid 

kommer att finnas lika lättillgänglig på den nya vårdavdelningen (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Överflyttningen kan om den genomförs på ett felaktigt sätt skapa 

ångest, oro och otrygghet, oftast beroende på att patienten fortfarande är omskakad av 

upplevelserna kring sin sjukdom och saknar den trygghet man upplevde under 

behandlingen på IVA. Många faktorer påverkar hur en överflyttning upplevs av 

patienten, inte minst hur väl insatt patienten är i sin egen situation och den vårdprocess 

man genomgår. En sådan insikt kräver att man är adekvat och att det finns ens bra 

kommunikation mellan patient, personal och anhöriga. Speciellt viktigt att avsätta tid 

för att ge information om patienten och dess anhöriga har liten eller ingen erfarenhet av 

liknande vårdsituationer (Chaboyer, Kendall, Kendall & Foster, 2005). Att innan 

överflyttningen lyfta fram adekvat information till patient, närstående och personalen på 

den nya vårdavdelningen är ett mycket betydelsefullt moment. Vidare är det viktigt att 

det finns en kontinuitet i behandlingen så att patienten snabbt känner sig trygg på den 

nya avdelningen och med dess personal. Inte sällan behöver patienter överflyttas till 

vårdavdelningen med kort varsel på grund av akut plats- eller resursbrist på IVA vilket 

naturligtvis innebär en extra utmaning för både personal och patienter. En sådan 

överflyttning sker då oftast inte vid en optimal tidpunkt eller med de förberedelser som 

skulle ha medfört den bästa upplevelsen. Rätt rutiner, bra planering och ett korrekt 

agerade av personalen på de båda avdelningarna blir under dessa förhållanden än mer 

viktigt för hur patienterna kommer att uppleva sin överflyttning, vilket också har 

betydelse för patientens upplevelser av trygghet, oro och ångest. 

 

 

BAKGRUND 

Flera tidigare studier indikerar att överföringen av patienter från IVA till vårdavdelning 

är en komplex process och en stor utmaning för både personal och patienter. Om den 

inte planeras och genomförs på rätt sätt kan den direkt påverka patienternas 

tillfrisknande och därmed vårdtid (Gullbrandsen och Stubberud, 2009). Många av de 

faktorer som ligger bakom hur patienten upplevelser och påverkas överflyttningen har 

identifierats och studerats i olika tidigare studier (Chaboyer, Thalib, Foster, Ball & 

Richards, 2008; Odell, 2000; Strahan & Brown, 2005; Brodsky-Israeli & Ganz, 2011). 
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Patienters upplevelser av överflyttning 

 

Patienterna har ofta blandade upplevelser av överflyttningen från IVA till sin 

vårdavdelning (Odell, 2000). Upplevelserna kan både vara positiva och negativa. 

Flertalet ser det dock som något positivt då det upplevs som ett steg i rätt riktning mot 

ett tillfrisknande. I många fall upplever de sig själva inte som friskare rent fysiskt men 

litar på att beslutet att flytta från IVA är korrekt och ett positivt tecken på att de faktiskt 

är på rätt väg. Även de patienter som generellt sätt är positivt inställda till att flytta från 

IVA till en vårdavdelning kan också hysa en del negativa känslor beträffande 

överflyttningen. Oftast rör det sig om oro och en rädsla för vad som skulle kunna hända 

när de är på vårdavdelningen, detta trots att de är av uppfattningen att det är på väg mot 

ett tillfrisknande. Patienterna kan vara rädda för att de inte ska orka med allt som 

avdelningspersonalen förväntar sig av dem, ofta bottnar det i en önskan att inte vara till 

besvär. Även Strahan och Brown (2005) rapporterar om att överflyttning från IVA till 

vårdavdelning oftast innebär en förbättring av patientens tillstånd men att det finns flera 

bakomliggande faktorer som avgör hur fort det går och som i de flesta fall avspeglar vad 

de varit med om. Under de första dagarna på vårdavdelning är patienterna ofta trötta och 

tagna av de upplevelser som de haft innan och i samband med överflyttningen och 

ångest och sårbarhet ofta präglar dem under denna tid. Chaboyer, Thalib, Foster, Ball 

och Richards (2008) undersökte hur patienter klarade sig efter utskrivning från IVA och 

de såg att om patienter som varit med om någon kritisk händelse under vårdtiden krävde 

längre vård på vårdavdelning efter utskrivning från IVA. I undersökningen användes ett 

mätinstrument (APACHE II) som graderar patientens akuta fysiologiska och kroniska 

hälsa vid ankomst till IVA. Hade patienten höga poäng hade de också större risk att 

drabbas av en kritisk händelse i form av komplikation i vårdförloppet vilket gjorde 

eftervården mer komplicerad. Slutsatsen måste vara att man måste ta speciellt hänsyn 

till denna grupp av patienter i samband med överflyttningen då de är extra sårbara. Att 

överflyttningen kan vara utmanande steg för många patienter stöds även av andra 

studier. Brodsky-Israeli och Ganz (2011) undersökte vilka risk det finns för 

ångestutveckling i samband med en överflyttning från IVA till vårdavdelning. Det 

framkom att 48 % av deltagarna drabbas av ångest och att mer än hälften drabbas av 

depression. Riskfaktorerna, som var kända sedan tidigare, är ålder, kön, socialt stöd och 

smärta. Vidare framkom det att manliga patienter med bra socialt stöd drabbas av ångest 

i mindre omfattning än kvinnliga patienter. Vidare har patienter som har haft en längre 

vistelse på IVA en ökad risk för ångestutveckling och är därför en grupp som man bör 

ägna extra omsorg i samband med överflyttningen. Enligt Wu och Coyer (2007) kan 

processen kring överflyttning från IVA till vårdavdelning även leda till stress för 

patienten. Stressen kan ha flera olika orsaker och kan även manifestera sig på ett flertal 

olika sätt, både fysiskt och psykisk. När man planerar patientens vård och olika typer av 

förberedelser inför överflyttning måste man även ta hänsyn till både psykologiska och 

fysiska aspekter för att uppnå ett fullgott resultat. När Chaboyer, Kendall, Kendall och 

Foster (2005) kartlade de känslor och upplevelser som patienten och närstående har i 

samband med överflyttning från IVA till en vårdavdelning framkom en bild som kan 

fungera som referens till hur det kan gå om man misslyckas med planeringen av 

överföringen. I studien beskriver patienterna bland annat sina upplevelser och känslor 

som ett plötslig övergivande, ambivalens, att vara sårbar och känna sig oväsentlig. 

Upplevelsen av oväsentlighet är dock unik för just den här studien. En upplevelse som 

dock var gemensam för alla som ingick i studien var sårbarhet och hjälplöshet vid 
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tillfället för själva överflyttningen. Den upplevelsen blev ännu mer intensiv när de 

närstående redan kommit i kontakt med den nya vårdavdelningen och därmed kunnat 

bilda sig en uppfattning om den och vilken typ av resurs och omsorg patienten kunde 

förväntas få. Sjuksköterskor och vårdteam på vårdavdelningarna hade i studien svårt att 

hantera och ge det stöd som en nyutskriven IVA-patient och deras närstående kräver, 

och anledningen till det var ofta en allt för hög arbetsbelastning. 

 

Överflyttningen från IVA till vårdavdelning kan ofta leda till en växling mellan positiva 

och negativa upplevelser hos patienterna. Till exempel kan känslorna inför 

överflyttningen ofta vara positiva då det ses som ett positivt steg mot återhämtning och 

ett sätt att återfå en ökad självständighet. IVA vård uppfattas ofta som att man är inne i 

ett system där man inte har så stor kontroll över sin egen situation. Men, när patienterna 

väl är på plats på den nya vårdavdelningen, märker de dock snabbt att det finns en stor 

skillnad i nivå på omvårdnad jämfört med IVA. Detta kan upplevas på ett negativt eller 

neutralt sätt (McKinney & Deeny, 2002).  

 

Hur stor omställningen kan vara framkom i en studie av Field, Prinjha och Rowan 

(2008) där många av de intervjuade patienterna blev känslomässigt påverkade när de 

började prata om själva överflyttningen från IVA till vårdavdelning. De beskrev det som 

en stor chock, en hemsk upplevelse och känslan av att bli nonchalerad. Patienterna 

upplevde att det var främst två saker som brast i den basala omvårdnaden. Det första var 

att sjuksköterskor på vårdavdelningen var för upptagna med annat så de inte hade tid att 

fokusera på patienten och det andra var att patienterna upplevde att kommunikationen 

mellan IVA-sköterskan och sjuksköterskorna på vårdavdelningen var bristfällig. När 

patienterna upplevde att de inte fick hjälp med den personliga omvårdnaden tog de detta 

som att det hade blivit en miss i överrapporteringen mellan IVA och vårdavdelningen. 

Det som patienterna upplevde som viktigt i omvårdnaden på IVA var inte längre viktigt 

när de kom till vårdavdelningen. Att få känna sig ren och fräsch var viktigt och kunde 

de inte få hjälp med detta upplevde de sig sårbara i sin situation. Några patienter 

upplevde att deras ångest ökade på vårdavdelningen då de blev informerade om att de 

skulle ringa på en klocka om de behövde hjälp. Ångesten ökade för att patienterna 

kände sig så svaga och hade inte möjlighet att trycka på knappen till klockan och på så 

sätt inte kunde påkalla sjuksköterskornas uppmärksamhet (Field et al, 2008). 

 

Patienterna som intervjuades i Field et als (2008) studie upplevde att de inte hade så stor 

insikt i de specifika begränsningar av vård som fanns på en vårdavdelning men de flesta 

accepterade och förstod att nivån på omvårdnaden skilde sig från IVA till 

vårdavdelning. Patienterna tyckte dock inte att de fick en tillräcklig omvårdnadsnivå på 

vårdavdelningen jämfört med IVA. De kände inte att de fick vad de hade förväntat sig. 

Som ett resultat av detta tyckte de att deras tillstånd blev satt på spel. Detta var dock 

något som patienterna upplevde och studien hade inte tillgång till journaler och 

medicinska förändringar som kan styrka patienternas upplevelser (Field et al, 2008). 

 

I en retrospektiv studie av Löf, Berggren och Ahlström (2006) intervjuades patienter om 

deras upplevelser tre och tolv månader efter utskrivning från IVA och vårdavdelning. 

Det visade sig att ungefär hälften av de deltagande patienterna fortfarande mindes sina 

upplevelser medans resten bara kom ihåg vissa delar eller inget alls av utskrivningen 

från IVA och överflyttningen till den nya avdelningen. Om minnena från IVA var svaga 
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var de också svaga från vårdavdelningen. Några patienter hade minnen från 

utskrivningen från IVA men mindes inte ankomsten till vårdavdelningen. Dock var det 

flera patienter som hade minnen från deras första dagar på vårdavdelningen och de mest 

framträdande minnena var utmattning och svaghet. Patienterna berättade att de behövde 

mycket hjälp i sina dagliga rutiner, såsom hjälp med att vända sig i sängen, med att äta, 

med sin personliga hygien och påklädning. Studien visar att en stor patientgrupp 

påverkats av sina upplevelser i samband med sin vistelse på IVA och den överföring till 

en vanlig vårdavdelning som sedan ägde rum (Löf, Berggren & Ahlström, 2006). 

 

 

Vikten av en kontinuerlig information  

 

Genom att låta patienterna kommunicera med vårdpersonalen, angående deras sjukdom, 

vårdsituation och behandling, ökar deras känsla av delaktighet i vården (Kiessling och 

Kjellgren, 2004). Det samtal som värderades högst är samtalet med läkaren, men 

patienterna upplever ofta att det samtalet sker allt för sällan. Att få information om den 

medicinska bakgrunden till sjukdomen gör att patienten lättare kan utveckla en bättre 

förståelse för vårdprocessen och på så sätt känna sig mer delaktig i sin situation. 

Kommunikationen med vårdpersonalen gör också att patienterna känner sig mer 

omhändertagna och att någon verkligen intresserar sig för dem. Om patienterna 

upplever att personalen har ont om tid för samtal börjar de själva hålla uppsikt över sina 

egna intressen. De vill oftast inte besvära personalen med sina bekymmer och därför 

försämras även möjligheterna till kommunikation. 

Kontinuerlig information till patienterna är en viktig del av behandlingen då de ofta har 

ett stort behov av att veta vilken vård de får samt hur deras sjukdomstillstånd 

förändrades. I en studie av Strahan och Brown (2005), berättar en patient att han 

upplevde att han fick kontroll över sin situation först då han fick information om sin 

sjukdom och vård. När det gällde överflyttningen från IVA till vårdavdelning noterades 

det i studien att den information som ges och den mentala förberedelse som patienterna 

får kunde vara bristfällig. En patient upplevde det som hemskt att han var tvungen att 

flytta utan att han visste vart han var på väg eller vad som skulle hända. Han upplevde 

att han bara fick leva för stunden (Strahan & Brown, 2005).  

Vårdlidande uppstår då en patient blir försummad i sin situation och inte sedd som en 

egen individ utan som ett objekt. Att bli försummad och objektifierad som patient kan 

innebära att de inte blir delaktiga i sin vårdprocess på ett aktivt sätt. Då detta uppstår 

kan patienterna uppleva sig som hjälplösa och utan kontroll över sin egen vårdprocess. 

Att inte förstå syftet med vårdandet och varför det sker kan leda till att vårdlidandet 

ökar och självkänslan minskar hos den lidande patienten. Vården skulle behöva 

fokusera mer på patienters behov och önskningar istället för att följa avdelningsrutiner 

och planer i så stor utsträckning som det görs idag. Patienternas lidande kan lätt komma 

att döljas bakom olika rutiner och planer när fokus ligger på vårdarna och deras egna 

behov (Dahlberg, 2002). 

 

God kommunikation är ett centralt begrepp när det gäller all typ av vård. Man måste 

skapa en relation som stödjer vårdandet av patienten. Det inte bara viktigt att personalen 

har förmågan att kommunicera verbalt med patienten utan man måste även använda sig 

av kroppsspråket vilket leder till en djupare förståelse och relation. En bra 

kommunikation leder till att personal och patient förstår varandra och att trygghet och 
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tillit uppstår i patientens vårdsituation (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). För att patienten skall kunna förbättras i sitt tillstånd krävs att 

patienten har hälsa. Hälsa enligt Dahlberg och Segesten (2010) är något som innefattar 

hela människan och dess upplevelse av att ha balans i tillvaron. Balansen i tillvaron 

innefattar inte bara patienten själv utan även omgivningen och närstående runt om kring 

patienten. Att ha hälsa behöver inte bara innebära att man är frisk och fri från sjukdom 

utan kan även avspegla patientens livssituation och välbefinnande vilket gör det till ett 

relevant begrepp även för patienter som ska överflyttas från IVA till en vårdavdelning. 

Patienten kan uppleva välbefinnande i sin situation trots att denne är svårt sjuk genom 

att vårdandet sker med en god hjälp och stöttning av en professionell vårdare. I hälsa 

och välbefinnande ingår även att patienten upplever trygghet i sin sjukdom och 

vårdmiljö. Trygghet är känsla som bygger på yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna 

som kan spela in är vårdmiljön, förtroende för människor i sin omgivning så som 

vårdare och närstående, att det finns bra materiella förhållanden och att patienten har 

kunskap och kontroll över sin situation. Inre faktorer som kan ge trygghet kan vara 

känslan av att ha närhet och känna mening och sammanhang i situationen som de 

befinner sig i. Det är viktigt att patienter som ska genomgå de utmaningar som ofta är 

associerade med en överflyttning känner en trygghet som kan bära dem genom 

processen. 

 

Anhörigas närvaro och stöd kan vara en viktig del av vårdprocessen. Men anhöriga kan 

också vara en underliggande källa till oro då patienterna ofta är oroliga för hur deras 

anhörig ska påverkas under deras sjukdomstid, framför allt då den ofta är helt oplanerad 

hos patienter som hamnat på IVA (Strahn & Brown, 2004). Det som lyftes fram var 

bland annat oron för att anhöriga fick köra långt för att hälsa på dem, att de missade 

dagar på sitt arbete och att de skulle påverkas negativt på det personliga planet. Att se 

till att de anhöriga kan spela en positiv roll i vårdsituationen är viktigt och den 

möjligheten ökar när patienten överflyttas till den vanliga vårdavdelningen där de 

anhöriga kan ta ett större ansvar för patienten och därför bör involveras på ett bra sätt 

(Strahn & Brown, 2004). 

 

 

Behovet av en planerad och individualiserad vård  

 

En av de viktigaste slutsatserna i den analys som McKinney och Denny (2002) gör är att 

patienter ofta har upplevelser om överflyttningen på sitt egna och ofta unika sätt. De 

menar att patienter behöver ett individualiserat stöd vid överflyttningen. Ett positivt 

element återfinns i studien och det är att man konstater att överflyttning inte alltid 

uppfattas som problematisk av alla patienter. Detta stödjs också av Gustad, Chaboyer 

och Wallis (2008) som visar att de flesta patienter i sin studie inte upplevde särskilt 

mycket ångest inför överflyttningen. Dock var de patienterna som ingick stabila och 

hade en välplanerad överflyttning med bra information från vårdpersonal vilket 

ytterligare, menar de, stödjer hypotesen för hur viktigt detta är för en lyckad 

överflyttning. 

 

I en svensk studie framkom en stor variation avseende hur mycket information den 

enskilde patienten fått i samband med överflyttning till vårdavdelning (Engström, 

Forsberg & Lindgren, 2011). En del upplevde överföringen som välplanerad medan 
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andra patienter inte fått någon information alls och då känt sig övergivna. Trygghet och 

närhet till personal var något som inte fanns på alla vårdavdelningar och patienter kunde 

då uppleva ångest och rädsla inför en flytt dit, speciellt då många var konstant rädda för 

att råka ut för en eventuell försämring av sitt tillstånd. En mindre del av patienterna var 

nöjda med överflyttningen eftersom de kände att deras privatliv störts på 

intensivvårdsavdelningen (IVA) eftersom det finnsfolk runtomkring dygnet runt. En 

stor del av patienterna upplevde överflyttningsprocessen som krävande och att det finns 

faktorer som skulle ha underlättat, som t ex en bra kommunikation med personalen 

(Engström, Forsberg & Lindgren, 2011). 

 

En trygghetsfaktor som patienterna i Kiessling och Kjellgrens studie (2004) upplevde, 

var att ha kontinuitet i vårdpersonalen. Detta främjade patienternas delaktighet i vården 

då samarbetet mellan patienter och personal blev mer personlig och individuell. 

Forskarna menar att en djupare relation ger större möjlighet för trygghet och 

kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. Om det var stor variation i 

vårdpersonalen och många som var inblandade i vården upplevde patienterna, i studien, 

en minskad trygghet och delaktighet och istället uppstod en osäkerhet hos patienterna. 

Osäkerheten grundade sig på att alla i vårdpersonalen inte hade samma kännedom om 

patienternas vårdsituation och att de inte heller gav enhetliga besked (Kiessling & 

Kjellgren, 2004). Detta ställs naturligtvis på sin spets inför och i samband med en 

överflyttning mellan två avdelningar. Inte sällan menar Field et al. (2008) får man då 

väldigt påtagliga bevis på att man vårdas av personal med mindre kunskap om den 

enskilde patienten, åtminstone initialt. Det finns exempel som visar att brist på 

kommunikation mellan IVA och vårdavdelning lett till att patienterna upplevt att det 

skett misstag och dessa misstag lett till fel i deras medicinering och nutrition. Att vårdas 

på IVA som patient innebär att omvårdnaden och övervakningen sköts av en 

intensivvårdssjuksköterska som finns hos patienten hela tiden och därmed kan ge en 

väldigt individualiserad vård och när patienten sen förflyttas till vårdavdelning kan detta 

upplevas som att de bara blir en i mängden (Field et al, 2008).Som 

intensivvårdssjuksköterska finns en kompetens som inte allmänsjuksköterskan har. 

Intensivvårdssjuksköterskan har läst en specialistutbildning där inriktningen är 

intensivvård. För att arbeta på IVA krävs denna utbildning (Larsson & Rubertsson, 

2005). I arbetet som intensivvårdssjuksköterska ingår det att patienten skall erbjudas en 

specifik omvårdnad vid svår sjukdom eller olycka. Det är inte bara patienterna som skall 

erbjudas detta utan även de anhöriga i situationen. Både patienter och anhöriga befinner 

sig i en situation av psykisk och fysisk påverkan. Det uppstår en stress som påverkar 

både det sociala som det andliga att hamna i ett sådant kristillstånd. Att vårdas på IVA 

innebär att patientens tillstånd kommer i första hand och inte vilken diagnos de har. När 

patienterna vårdas på IVA är de så kritiskt sjuka att övriga vårdavdelningar inte kan 

klara att vårda dessa tillstånd eller ge den behandling som krävs för att vårda patienterna 

(Gullbrandsen & Stubberud, 2009). 

 
 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar entydigt att patienternas upplevelser och känslor i samband med 

överflyttningen från intensivvård till en vanlig vårdavdelning starkt påverkar 
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möjligheterna för en bra fortsatt rehabilitering och ska därför ses som ett kritiskt steg i 

vårdkedjan. 

En sämre genomförd överflyttning kan ur ett patientperspektiv leda till starkt negativa 

känslor av övergivenhet, ångest, rädsla samt att vara till besvär. Sådana känslor uppstår 

framför allt om patienterna är dåligt förberedda, det vill säga att de har en dålig 

förståelse för vad en överföring innebär eller varför den genomförs. Speciellt 

traumatiskt kan det bli om de dessutom är dåligt insatta i sin egen hälsosituation eller 

kanske befinner sig i ett tillstånd där de inte kan tillgodogöra sig någon information alls. 

Fysiskt kan patienterna reagera genom att ha ont, ha vidare andningsproblem, nedsatt 

aptit, försämrat födointag, sömnproblematik och smärtproblematik. Bristande 

förberedelser, såsom information och stöd till patienten, kan också upplevas som 

negativt av patienterna och dess anhöriga och därmed bidra till att det skapas en ännu 

större oro kring patienten.  

En bra genomförd överflyttning kan däremot uppfattas som ett positivt steg i 

patienternas återhämtning och därmed starkt bidra till ett snabbare tillfrisknande. Ofta 

ser patienterna det även som positivt att de återfår en ökande självständighet och en 

större kontroll över sin situation. 

 

Verkligheten inom svensk sjukvård är dock sådan att överflyttningarna inte alltid kan 

vara välplanerad. Inte sällan uppstår det platsbrist vilket kan leda till att patienterna 

behöver överflyttas trots att de kanske inte är behandlingsmässigt mogna att flytta från 

IVA. En sådan för tidig överflyttning kan ha stor betydelse för upplevelsen och 

känslorna, inte minst när man väl är på plats på den nya vårdavdelningen. Situationen 

ställer extra stora krav på personalen på vårdavdelningen som plötsligt måste ta hand 

om en patient som både kan kräva extra omsorg men som också är helt oförberedd på 

den nya situationen. Om en överflyttning sker för tidigt och inte hanteras på rätt sätt kan 

det få stora konsekvenser för patienternas hälsa då detta kan upplevas som en mycket 

traumatisk händelse. Därför kan det vara av vikt att beskriva patienters upplevelser av 

överflyttning från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. Resultatet kan visa på hur 

det ser ut på svenska sjukhus idag samt hur patienter upplever överflyttningen, vilket i 

sig kan leda till att överflyttningar tas upp till diskussion på avdelningarna och leder till 

ett mer organiserat förfarande. Detta kan då leda till att intensivvårdssjuksköterskan 

känner mer trygghet i sitt arbete samt att patienterna får en trygg och säker 

överflyttning.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av överflyttning från intensivvårdsavdelning 

till vårdavdelning. 

 

 

METOD 

Design 

 

Studien har en kvalitativ design vilket betyder att forskaren tittar på hur människor 

uppfattar den värld de lever i, hur de lär och tänker i situationer som händer dem samt 
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hur de reagerar och handlar när de situationerna uppstår (Kvale & Brinkmann, 2009). 

En kvalitativ metod innebär att forskaren pendlar mellan närhet och distans till den 

person som intervjuas för att få fram vad den personen upplever som sant medan en 

kvantitativ metod innebär att forskaren tittar på det som kan mätas, vad som kan 

generaliseras och inte vad personen upplever (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Valet av intervjuer som 

datainsamlingsmetod gjordes eftersom det hävdas ge den mest sanna bilden av hur 

människor upplever sin omvärld. I den sociala interaktionen och samspelet mellan 

intervjuare och intervjuperson växer både insikter och kunskaper fram om det aktuella 

ämnet på ett för den intervjuade naturligt sätt. Intervjuerna fungerar som bäst när 

samtalet leder till att det utvecklats ett bra förtroende mellan parterna. Intervjuer är även 

ett bra sätt att lyfta fram olika aspekter, framför allt kulturella och vardagliga men även 

situationsberoende för att se hur dessa påverkar den intervjuades sätt att tänka, lära, veta 

och handla. Vidare ger de även en bra och viktig insikt i vilken sorts person som de 

intervjuade själva uppfattar sig vara. Genom att lyssna till hur de intervjuade med egna 

ord, ofta färgade av deras eget perspektiv och personlighet, återger det som hänt får man 

en nästan unik möjlighet att erhålla kunskap och insikter om olika teman från den 

upplevda vardagen (Kvale & Brinkmann, 2009). I den här undersökningen för att få 

fram en så sann bild som möjligt av hur patienterna upplevt och därmed indirekt 

påverkats av överflyttningen från IVA till den vårdavdelning där de nu befinner sig för 

eftervård har intervjuer använts för att inhämta patienters upplevelser.  

 

 

Urval 

 

Inkluderingskriterierna för att kunna ingå i intervjuundersökningen var att patienten 

skulle vara över 18 år, vårdats på IVA under minst 48 timmar och sedan överförflyttats 

till en vårdavdelning för eftervård. Där ska patienten ha eftervårdats under minst 48 

timmar innan intervjun genomfördes. Vidare skulle patienterna anses vara adekvata i sin 

kommunikation.  

 

Totalt identifierades nio patienter från tre olika sjukhus, fyra kvinnor och fem män i 

åldrarna 27-73 år.  Vid intervjutillfället visade det sig att alla utom en av patienterna var 

adekvata i sin kommunikation. Intervju materialet består därför endast av åtta patienter, 

vilka alla uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

 

Datainsamling 

 

En skriftlig förfrågan om att delta i studien skickades ut till verksamhetschefer på tre 

olika sjukhus i sydvästra Sverige. Förfrågan hade utformningen av ett informations- och 

samtyckesbrev (se Bilaga 1). Brevet beskrev kortfattat syftet med studien samt 

framförde en önskan om samtycke till att den skulle kunna utföras på deras sjukhus. I 

några fall följdes brevet upp med personliga kontakter via telefon och mail för att 

påskynda ett godkännande. 

 

Efter positiva besked från alla tre sjukhusen togs kontakt med avdelningscheferna på 

respektive sjukhus, via telefon och mail samt med personliga möten, för att även erhålla 
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deras muntliga och skriftliga godkännande. Vidare framfördes en önskan om att de även 

skulle se till att informationen om den förestående studien skulle nå personalen på de 

aktuella avdelningarna och därmed göra dem fullt medvetna om att sjukhusledningen 

aktivt stödde ett deltagande i studien. Författarna ringde sedan regelbundet upp de 

aktuella avdelningarna för att erhålla en uppdatering av patientsituationen på respektive 

avdelning och att i samtal med personalen identifiera om det bland de aktuella 

patienterna fanns några som skulle vara lämpliga att intervjua. I de flesta fall gjordes 

avdelningssamordnaren till ansvarig för att sköta kontakterna med författarna samt 

hjälpa till med att identifiera lämpliga patienter på avdelning. Även en av IVA 

avdelningarna på ett av sjukhusen ställde sig positiv till studien och hörde av sig för att 

förvarna om att lämpliga patienter skickats vidare till en av vårdavdelningarna.  

 

När en lämplig patient identifierats ombads den ansvariga sjuksköterskan att kontakta 

patienten och undersöka om denne var intresserad av att delta i studien. Patienten gavs 

muntlig information om den aktuella studien samt fick en kopia av det framtagna 

informationsbrevet (se Bilaga 2). I samband med intervjuerna återupprepade författarna 

till studien samma information samt bad de intervjuade att ge ett skriftligt samtycke 

genom att skriva under ett samtyckesbrev.  

 

Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (se Bilaga 3) framtagen av 

författarna till studien. Intervjuguiden innehöll en utgångsfråga, som ställdes vid starten 

av alla intervjuerna, samt stöd/tema frågor till stöd för att kunna föra intervjun vidare 

och få mer substans i intervjun. Frågor såsom: Vad tänkte du då? Hur menar du? Kan du 

förtydliga det lite? m.m. ställdes även för att förtydliga och förstå. Det är i linje med 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) som hävdar att kvalitativ forskning innebär 

att intervjuaren bör närma sig området som ska studeras på både ett medvetet och 

omedvetet plan. Under intervjuerna ska intervjuaren uppvisa flexibilitet och pendla 

mellan närhet och distans till området. Under intervjuns gångs stämde författarna av 

mot intervjuguiden för att säkerställa att alla områden berörts, om inte återkom man 

med en följdfråga.  

För att kunna lyfta fram ny kunskap och få en förståelse för vad personer upplever krävs 

en viss förförståelse för det som studeras. Med förförståelse menas forskarens egna 

förutfattade mening och kunskap om ämnet. Förförståelsen är en del i forskarens sätt att 

finna intressanta och viktiga delar att studera och lyfta fram. Dock kan förförståelsen 

inte bara vara positiv utan den kan även vara ett hinder när något nytt skall studeras. Det 

är av vikt att forskaren kan lägga sin förförståelse åt sidan och fokusera på vad som 

kommer fram under studien (Rosberg, 2008). 

 

Intervjuerna ägde rum på avdelningen, antingen på en i förväg bestämd och ostörd plats 

på avdelningen eller i de fall patienterna var sängliggande på deras eget rum. 

Patienterna uppsöktes på avdelningen där författarna presenterade sig och berättade 

varför de var där. Var patienterna intresserade av att delta i studien bestämdes en ny tid 

och datum tillsammans med dem då intervjuerna skulle genomföras. Författarna 

förvissade sig med avdelningen om vilken tidpunkt som skulle passa avdelningen bäst 

för att inte störa rutinerna på avdelningen samt eventuella behandlingar. Efter det fick 

patienterna styra dag och tid själva. Intervjuerna spelades in på en diktafon och skrevs 

sedan ut ordagrant av den intervjuande författaren. I genomsnitt varande en intervju 

mellan 20 och 30 minuter. 
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Analys 

 

Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Fokus i analysen låg på att lyfta fram avvikelser och likvärdigheter från de olika 

intervjutexterna. Vid kvalitativ innehållsanalys läggs fokus på att granska och tolka 

innehåll i en text. Att sedan granska och tolka texten på ett neutralt sätt kallas för en 

induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

För att lyfta fram det viktiga i samtalet används en innehållsanalys som innebär att 

intervjutexten koncentreras och bryts ned i kategorier och underkategorier. En väl 

genomförd innehållsanalys gör det lättare att överskåda stora texter och även lättare att 

tolka dess innehåll (Kvale & Brinkmann, 2009). När alla intervjuer var genomförda och 

författarna ordagrant skrivit ner innehållet påbörjades arbetet med att genomföra en 

analys. Först analyserades varje intervjutext för sig och alla meningsbärande enheter 

som svarade mot syftet identifierades. Dessa klipptes ut från texterna och grupperades 

efter innehåll. Därefter gjordes en mer genomarbetad analys av de olika 

meningsbärande enheterna och detta upprepades flera gånger med avseende på innehåll 

och de som fanns ha mest liknande innehåll gavs en gemensam kod. Relationen mellan 

de olika koderna analyserades och koder med liknande innehåll sammanfördes i 

underkategorier. Därefter började det slutgiltiga arbetet som var att sammanföra 

underkategorier till kategorier. De underkategorier som hade liknande innehåll fördes 

samman till en kategori (Tabell 1). 

Slutresultat av analysen genererade tre kategorier och tio underkategorier (Tabell 2). 

Kategorierna namngavs för att på ett naturligt sätt knyta an till syftet med studien. 

 

Tabell 1. Analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Hm, det…..knappt 

jag minns hur det 

var men jo men jag 

fick nog den 

information jag 

behövde det tycker 

jag nog kanske. 

 

Knappt jag minns, 

men jag fick nog 

den 

informationen. 

Fått information 

om överflyttningen 

Att inte minnas Att vara 

förberedd 

Nej, de sa ju bara 

att nu skall du få 

komma upp på 

avdelningen igen 

och hoppas att det 

går bra och så 

vidare. Men att 

mer var det väl inte 

direkt tal om. 

 

De sa bara att nu 

skall du få komma 

upp på avdelning. 

Fått besked om 

överflyttning 

Att få besked  

 

 

Etiska överväganden 
Enligt The World Medical Association (WMA, 2012) skall all forskning gällande 

människor ha som mål att patienter upplever välbefinnande före allt annat. Allt som 
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ingår i forskningen av människor skall dokumenteras och det skall finnas etiska 

överväganden gällande området som forskas om. För att skydda patienters identitet och 

integritet skall allt material avidentifieras och göras neutralt gällande hälsotillstånd, 

mental- och social integritet. 

 
När patienterna tackat ja till att vara med i studien fick de samtycksbrev samt 

informationsbrev. Deltagarna fick även muntlig och skriftlig information angående 

studien. Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att personlig data inte får göras synlig 

i intervjuerna, utan att deltagarnas berättelser skall göras oidentifierbara och 

identitetslösa. Namn på deltagarna eller på sjukhus synliggörs inte i studien och 

patienterna har själva tagit ställning till deltagande som var frivilligt. Deltagarna hade 

rätt att avbryta intervjun när som helst eller tacka nej utan att ha en anledning eller 

förklara varför. Bandinspelningarna och transkriberingen av intervjuerna har förvarats i 

låst utrymme under tiden av bearbetning av materialet. Endast författarna och 

handledaren har haft tillgång till texterna. Efter att studien avslutats kommer allt 

material som har med bandinspelning och intervjumaterial att göra att kasseras och 

raderas. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier som 

beskriver patienternas upplevelser av överflyttning från intensivvården till 

vårdavdelning (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultat 

Underkategori Huvudkategori 

 

 Att inte minnas 

 Att få besked  

 

Att vara förberedd 

  

 

 Att känna sig redo 

 Att känna lättnad 

 

 

Att vara i en förändring 

 

 

 

 Att känna återhämtning 

 Att vänta på vård 

 Att uppleva skillnader 

 Att kunna blicka framåt 

 

Att vara på bättringsvägen 
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Att vara förberedd 

 
Bemötandet av patienterna och händelser innan själva överflyttningen har en stor 

betydelse för hur patienten kommer att uppleva överflyttningen när den väl äger rum. 

En av de viktigaste faktorerna är hur mycket patienten vet och förstår av sin egen 

sjukdom och den vårdprocess som de ingår i. Viktigt är också att de får besked och 

information om vad överflyttningen innebär och när den ska äga rum.  

 

 

Att inte minnas 

 

När det gällde informationen om överflyttningen till patienterna, så upplevde 

patienterna det som att informationen gavs, men att det inte var mycket mer än bara 

information. Det finns dock en underton i alla intervjuerna av att informationen inte var 

det som patienterna mindes mest om, utan det var bara något som hände på vägen i 

vårdprocessen. En upplevelse var att det var många som kom med information och att 

det var olika läkare varje dag men att de ändå kom fram till samma slutsats och att 

samma information gavs från all personal. 

 

”Hm, det… knappt jag minns hur det var men jo men jag fick nog den 

information jag behövde det tycker jag nog kanske” 

 

Det fanns också patienter som hade svårt att minnas tiden på IVA och överflyttningen. 

En patient hade inte något minne alls av själva överflyttningen. 

 

”rätt som det är ligger man där bara (IVA) och jag vaknade här 

(vårdavdelning)” 

 

 

Att få besked  

 

Patienterna upplevde att de fick besked om sin förflyttning dagen innan de skulle flytta 

till vårdavdelning medan någon hade fått informationen ett par dagar innan. Det fanns 

också patienter som inte kunde redogöra för hur eller om de fått besked om när de skulle 

flyttas, de förklarade det som att de inte minns. Det upplevdes som positivt av 

patienterna att få besked i god tid då de kunde meddela sina anhöriga om vad som var 

planerat inför de kommande dagarna. 

 

”Nej, de sa ju bara att nu skall du få komma upp på avdelningen igen och 

hoppas att det går bra och så vidare. Men att mer var det väl inte direkt tal 

om.” 

 

”de sa redan dagen innan att i morgon kommer du att förflyttas” 
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Att vara i en förändring 

 
Under en kort tid upplever patienten en mängd förändringar som de måste förhålla och 

anpassa sig till. Ofta blir det en emotionell berg och dalbana med en blandning av 

positiva och negativa känslor. Några patienter upplever dock att de inte är så adekvata 

att de är fullt medvetna om vad som händer och kan förhålla sig till det på ett rationellt 

sätt.  

 

 

Att känna sig redo 

 

När en patient fick besked om att denne skulle få komma till vårdavdelning uttrycker 

patienten förväntningar om vad som kommer att ske: 

 

”när jag får det beskedet sedan att i morgon ska du, är det planerat, och få 

komma upp på avdelningen då ligger man och bara väntar.. åh vad härligt 

det ska bli att komma upp på avdelningen för där kan jag dricka, jag kan 

prata och kommunicera med omvärlden som man inte kan när man ligger på 

intensiven” 

 

Några patienter tyckte att de gärna hade stannat på IVA några dagar till innan 

överflyttningen skulle göras. Anledningarna var att de trivdes väldigt bra på IVA medan 

det också fanns upplevelser av att det var tungt och inte fungerade riktigt som patienten 

hade väntat sig. 

 

 

Att känna lättnad 

 

Upplevelsen av att flytta från IVA till vårdavdelning upplevdes på olika sätt av 

patienterna. Några tyckte att det var skönt och upplevde lättnad av att flytta till 

vårdavdelning och att processen inte kunde göras annorlunda då de tyckte att det flöt på 

bra. Någon patient blev hämtad av personalen från vårdavdelningen och tyckte att det 

fungerade väldigt väl. Att överflyttas till vårdavdelning sågs som en naturlig del i 

vårdprocessen. En patient förklarade det som att först befinna sig i en katastrofliknande 

situation och sedan repa sig, då var det inte så svårt med själva överflyttningsprocessen. 

Samma patient förklarade också att på IVA är vårdprocessen väldigt väl planerad och 

att denne kunde följa vårdprocessen och förbättringen genom de olika stegen som han 

flyttades på. 

 

”Nej, det var väldigt väl planerat för där på IVA där funkar det ju så att man 

ligger i är man riktigt riktigt dålig så befinner man sig på en plats och sedan 

ju bättre man blir så flyttas man från ett rum till ett annat och ett par tre 

gånger och när man då kom till deras slutstation om man så får kalla det så 

var man väll väl förberedd på att nu imorgon till exempel om de nu sa så så 

blir det flyttning till vårdavdelningen.” 
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Att vara på bättringsvägen 
 

Att komma till en ny vårdmiljö som är så radikalt annorlunda till den som finns på IVA 

kan leda till en mängd olika upplevelser av både positiv och negativ natur. Efter en 

traumatisk men ofta ganska kravlös tid på IVA måste patienterna vänja sig vid att ta ett 

större ansvar för sin egen vård och att de inte alltid längre kan stå i fokus. 

 

 

Att känna återhämtning 

 

Patienternas upplevelse av att komma till vårdavdelningen var en del i den naturliga 

processen av sjukdomsåterhämtningen. De tyckte att återhämtningen kunde göras på 

vårdavdelningen om man inte var så sjuk att intensivvård behövdes. 

 

”man säger ju inte adjö och stänger dörren utan man får ju eftervård och 

hittar dit igen på eftervården och det är ju viktigt det också.  Man behöver 

inte ligga hela tiden på intensiven för att få den vården… inte. Eftervården 

kan man ju ge på en vanlig avdelning.” 

 

”ligger det i sakens natur att man är på bättringsväg och det är väl 

någonting som kommer med automatik in i kroppen” 

 

 

Att vänta 

 

När patienterna sedan kom till vårdavdelningen upplevde de att tiden gick fortare där 

men att de fick vänta längre på att få hjälp i omvårdnaden. Detta var något som de 

tyckte var svårt att vänja sig vid under de första dagarna på vårdavdelningen. 

Upplevelsen av att få vänta var också något påfrestande men när vården väl 

genomfördes upplevdes ingen skillnad i omhändertagandet. 

 

”Den var man ju ovan vid, men det vänjer… man vänjer ju sig vid allt och det 

var ju ett par dar där i början som man tyckte det var hemskt vad det tar tid 

men det var ju kanske inte så jättelång tid men man upplevde det som lång 

tid. Kanske beroende på att på IVA där fanns ju personal runt omkring mig 

praktiskt taget alltid.” 

 

”När man väl fick hjälp så var det väl ingen större skillnad, det var väl det 

att man fick vänta på hjälpen ibland eller rätt ofta faktiskt men annars tycker 

jag inte det var någon stor skillnad på själva vården som sådan.” 

 

 

Att uppleva skillnader 

 

Patienterna talade mycket om skillnaden på IVA och vårdavdelning. Att ha blivit vårdad 

på IVA innebar att patienterna blev fullt omhändertagna och fick hjälp med allt. Det 

fanns hela tiden personal närvarande i rummet och att det fanns väl tilltaget med 

personal på IVA. Patienterna tyckte att det blev en förändring i detta när de kom till 
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vårdavdelningen. Någon patient påtalade att personalantalet sjönk på vårdavdelningen 

och att det tog längre tid innan hjälpen kom. 

 

”Nej annars är det väl, man får ju inte lika snabb service här men det om vi 

säger har vi ju inte behov av det men man blir ju bortskämd där nere” 

 

Patienterna hade olika upplevelser av personalen och dess omvårdnad på IVA och 

vårdavdelningen. Det fanns patienter som upplevde att kontakten var bättre med 

personalen på vårdavdelning och att patienterna inte fick samma kontakt med de som 

arbetar på IVA. Ingen av patienterna var missnöjd med personalen på vårdavdelning 

men de framförde att personalen inte hade riktigt samma tid för dem som personer. 

 

”Ja det är klart att på IVA där hade man ju en fullkomligt enastående 

personal som dessutom var tillräckligt tilltagen så där fick man ju verkligen 

god vård det kan jag inte säga annat underbara människor och alltid vänliga 

och trevliga. Men så kom man ju då till vårdavdelningen och det märker man 

ju med det samma att vårdens kvalité om man säger så sjönk väl en del 

och……hm….ja det blev ju inte samma uppmärksamhet kring min person och 

det skulle man ju naturligtvis inte förvänta sig heller. Därmed inte sagt att det 

var någon dålig kvalitet på det vill jag inte säga för dem är vänliga och 

trevliga och ställer upp och så där men man märker att här är det lite snålare 

med personalen tar längre tid och få betjäning ibland och så där.” 

 

Patienterna talade om hur de upplevde rummen på IVA och på vårdavdelningen. 

Patienterna upplevde IVA-rummen som små. Det fanns upplevelser om att det var svårt 

att sova på grund av att rummen var mindre på IVA och att där var personal runt om 

hela tiden. En patient upplevde att det var svårt att komma till vårdavdelningen då 

sängen inte höll den kvalité som sängen på IVA gjorde. Att inte kunna ändra sängens 

inställningar själv gjorde att patienten i alla lägen kände att denne var beroende av 

personalen på vårdavdelningen. Patienten tänkte också på sin sänggranne som blev 

störd varje gång personalen var tvungna att komma in på rummet. Patienten uttryckte: 

 

”Nej det gör det ju inte men det är ju allting blir ju jobbigare när man inte 

kan, just det när man skall sova på natten och vill ändra ställning då vill man 

ibland ligger man på sidan och ibland ligger man på rygg och då vill man 

inte ha sängen i samma höjd. Skall man då behöva ringa på larmklockan 

varje gång?” 

 

 

 

Att kunna blicka framåt 

 

Patienterna som intervjuades hade en positiv syn på sin överförflyttning och att vara på 

vårdavdelningen. De flesta tyckte att framtiden ändå såg ljus ut. 

 

”jag måste ju förbättra mig hela tiden och jag kan ju inte förbättra mig om 

man ligger i respirator där… jag låg ju för att jag inte kunde andas själv” 
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Patienterna pratade om att vården på IVA skall vara för dem som behöver det och att det 

fanns en förståelse hos dem att när de blir förbättrade i sitt tillstånd är det tid att flytta 

till vårdavdelning. 

 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Studien valdes att göras som en kvalitativ metod därför att patienters upplevelse av att 

överflyttas från IVA till vårdavdelning ville beskrivas. I en kvalitativ metod får 

patienter lyfta fram vad som är sant för dem och inte för någon annan och berätta hur de 

upplever situationer och händelser. Det som kan vara negativt för metoden kan vara att 

patienternas berättelser inte granskas och tolkas på ett neutral sätt eller att intervjuerna 

styrs in på något som patienten inte upplevde själv (Kvale & Brinkmann, 2009). En 

kvalitativ metod valdes beroende på att intervjuer gör att patienterna själva får lyfta 

fram sin upplevelse av händelsen med hjälp av några förutbestämda frågor som 

intervjuaren ställer under samtalet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008), vilket var 

relevant för studiens syfte. 

 

Intervjuerna valdes att granskas med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. I 

en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på det den text som framkommer i det den 

intervjuade berättar om (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). När samtal sker med 

andra människor kommer det fram erfarenheter, känslor, upplevelser och attityder som 

dessa personer har angående sitt liv och dess upplevda händelser. Genom intervjuer får 

forskaren kunskap om hur andra människor lever och hur de uppfattar saker som de 

varit med om (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativ innehållsanalys lyfter fram 

skillnader och likheter i textinnehållet och kändes därför som en bra metod att använda 

för denna studie. Induktiv ansats valdes för att lyfta fram patienternas upplevelser av 

överflyttning från IVA till vårdavdelning ur deras perspektiv. 

 

Kriterierna för att intervjuerna skulle kunna genomföras sattes till att patienten skulle ha 

vårdats på IVA i minst 48 timmar och sedan ha vårdats på vårdavdelning i 48 timmar 

innan intervjuerna genomfördes. Anledningen till de kriterier som valdes var att 

patienterna skulle ha en uppfattning om hur det var att vårdas på IVA samt att de skulle 

ha hunnit komma till ro på vårdavdelningen när de hade överflyttats. 

 

Urvalet var från början åtta patienter. En patientintervju fick tas bort då patienten visade 

sig inte vara adekvat i sin kommunikation. Då togs beslut om att en intervju till skulle 

göras efter reflektion med handledare. Totalt gjordes nio intervjuer.  

För att ha gett studien ett något mer innehållsrikt resultat kunde studien haft några fler 

patientintervjuer för att materialet skulle blivit något större, dock har insamlingstiden av 

intervjumaterial och patienter att intervjua varit begränsad. Att antalet patienter att 

intervjua var begränsat berodde på att vissa patienter avböjde att delta samt att vissa 

patienter åter blev sjuka och inte orkade delta i studien. Det var också en svårighet att 

finna lämpliga patienter som var adekvata i sin kommunikation och som uppfyllde 

inkluderingskriterierna gällande vårdtid på IVA samt vårdavdelning. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ligger forskningsintervjuerna nära det vardagliga 

samtalet och detta gör att man lätt uppfattar metoden som ett enkelt sätt att genomföra 

forskning på utan att förbereda sig. Kvalitativ intervjumetod visade sig vara en 

spännande utmaning och att få en bra följd i intervjuerna med patienterna var också 

något som fick arbetas med under alla intervjuerna. Det fanns en viss nervositet under 

de första intervjuerna, men ju fler intervjuer som genomfördes ju mer erfarenhet fick 

författarna och för varje genomförd intervju kändes det som att erfarenheten blev bättre 

och under nästkommande intervju kunde frågorna ställas på bättre sätt för att utvinna 

mer ur samtalet. Att hålla samtalet till studiens syfte var en utmaning då patienterna 

hade mer tydliga upplevelser av skillnaderna på de olika instanserna på sjukhuset. 

Studien hade redan innan intervjuerna genomfördes förutbestämt en utgångsfråga som 

ställdes vid starten av alla intervjuer och sedan fick samtalet fortgå och utformas efter 

hand som det pågick. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram att den kvalitativa 

forskningsintervjun ibland kan kallas för ostrukturerade eller icke-standardiserade då 

intervjun inte har så många förutbestämda former utan formas under intervjuns gång. 

Stödfrågorna som var förberedda i intervjuguiden var en bra hjälp att få tillbaka 

intervjuerna på rätt spår igen. Intervjuerna försöktes genomföras med öppenhet och 

följsamhet.  

 

Intervjuerna genomfördes enskilt av författarna och försöktes hållas på en neutral nivå 

för att författarnas förförståelse och förkunskap inte skulle prägla patienternas 

berättelser och styras åt något håll. 

En viss förförståelse för patienters upplevelse av att överflyttas från IVA till 

vårdavdelning fick författarna dock under bakgrundsarbetet och genom de 

vetenskapliga artiklar som granskades. Författarna har emellertid ingen tidigare 

erfarenhet av intensivvård i praktiken utan har erfarenheter från tidigare arbete som 

allmänsjuksköterskor.  

När alla intervjuer var genomförda utfördes analysarbetet tillsammans. Allt material har 

gåtts igenom och bearbetats flera gånger under studiens gång vilket stärker validiteten 

och giltigheten. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Överflyttningen är bara ett steg i processen 

 

Patienterna upplevde överflyttning som ett steg i vårdprocessen. De hade en starkare 

upplevelse av skillnader hos de olika avdelningarna på sjukhuset och inte så stor 

upplevelse av själva överflyttningen. Patienterna som intervjuades lyfte fram att det var 

till viss del svårt att komma ihåg hur vårdprocessen gällande överflyttning gick till då 

de inte hade klara minnen från tidpunkten. Att överflyttas från IVA till vårdavdelning 

sågs som en del i vårdprocessen och patienterna upplevde att det var en bit i pusslet som 

föll på plats och något som måste göras i tillfrisknandeprocessen. Sedan fanns också 

upplevelsen av att vara kvar på IVA för vård ett par dagar till hade varit det optimala. 

Dock tyckte inte patienterna att överflyttningen kunde göras på så många olika sätt och 

till stor del var upplevelserna positiva. McKinney och Deeny (2002) såg att processen i 
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samband med överflyttningen uppfattades på olika sätt. Dessa upplevelser hade både 

positiva och negativa känslor hos patienterna. 

 

Studier (Odell, 2000) visar att patienter upplever att de är en del i ett system men att de 

inte har kontroll över situationen de befinner sig i. Vid överflyttningsprocessen 

förklarade patienterna mer skillnaden mellan IVA och vårdavdelningen än känslan av 

överflyttningen. Att lämna över kontrollen, som patient, kan ses som en känsla av tillit 

och acceptans över att inte kunna ha kontrollen själv. Att patienterna släpper kontrollen 

hjälper dem att klara de svårigheter som de stöter på under sjukhusvistelsen. Många 

patienter accepterade sin situation i vårdprocessen och de händelser som ägde rum på 

sjukhuset, för de upplevde att det ändå hände oavsett vad de kände eller behövde. De 

kände också att de hade ett ansvar att göra som de blev tillsagda för att inte ställa till 

problem. Känslan som lyftes fram var att patienterna nästan kände sig som en börda i 

vårdprocessen och för personalen på sjukhuset (Odell, 2000). 

 

 

Att inte minnas påverkar överflyttningen 

 

Upplevelsen som framkom var att det var svårt att minnas hur informationen gavs till 

patienterna angående att de var medicinskt redo att överflyttas till vårdavdelning. 

Patienterna upplevdes som likgiltiga inför vilken information som var given på IVA 

angående överflyttning. Dock vet de att informationen gavs till dem i god tid innan 

överflyttningen och inte uteblev. Patienterna upplevde det som viktigt för att anhöriga 

skulle kunna få informationen om att de skulle överflyttas till vårdavdelning. Patienter i 

en tidigare studie (Odell, 2000) upplevde sig ambivalenta gällande överflyttningen från 

IVA. Det visade sig under studiens gång att patienterna hade blandade känslor gällande 

själva överflyttningen. De förklarade att överflyttningen var bra och att det kändes bra 

medan de i nästa mening förklarade att det fanns negativa känslor i 

överflyttningsprocessen. Detta kunde vara känslor av hjälplöshet, rädsla, depression och 

stress. Det framkom också i studien att patienterna inte riktigt kunde komma ihåg hur 

själva överflyttningsprocessen gick till och vad de kände vid det tillfället. Patienterna 

hade känslor som de inte riktigt var medvetna om och dessa var förklädda i patientens 

berättelse och kom fram när de började prata om upplevelsen av sin överflyttning 

(Odell, 2000). I Engström, Forsberg och Lindgren (2011) studie sågs att informationen 

kunde variera mellan patienterna och att vissa inte fick den information som de tyckte 

att de behövde. Medan i Strahan och Brown (2005) studie sågs att 

informationsgivningen och den mentala förberedelsen inför överflyttning från IVA till 

vårdavdelning kunde vara bristfällig. 

 

Att minnet av tiden för överflyttningen inte var helt klar för de flesta intervjuade 

patienterna berodde på att de fick så mycket starka mediciner enligt de intervjuade 

patienterna. Det framkom under intervjuerna att patienterna, i varierande grad, hade 

mardrömmar och svaga minnen från IVA och för vissa satt detta även i under de första 

dagarna på vårdavdelningen. De patienter som dock mindes sin vistelse på IVA 

upplevde det som en svår tid att vårdas där men själva överflyttningen kunde inte 

minnas av alla patienterna. Löf, Berggren och Ahlström (2006) såg att en del patienter 

inte hade några minnen alls av utskrivningen från IVA medan vissa patienter hade 
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fragmentariska minnen av händelserna, och mardrömmar upplevdes också av 

patienterna under och efter vistelse på IVA.  

 

 Beard (2005) visade att överflyttningen från IVA till vårdavdelning kan uppfattas på 

många olika sätt. En majoritet av patienterna upplevde detta som något negativt. En 

annan intressant aspekt som togs upp är att det kan vara svårt för forskare att studera 

vad som händer vid det kritiska omhändertagandet. De menar att patienterna är allt för 

påverkade av vad som händer och av de olika behandlingar som genomförs, att de 

istället borde intervjuas i hemmet efter utskrivning. Detta för att undvika att exempelvis 

påverkan av läkemedel påverkar patienternas upplevelse och intryck. Det skulle kunna 

leda till att man förlorar information på grund av att patienten efter en tid utvecklar en 

dålig minnesbild av vårdperioden. 

 

 

Att bli sedd som en egen individ 

 

Patienternas berättelser visade att det var viktigt att rätt förberedelser genomförs inför 

överflyttningen för att denna skall upplevas som positiv. Med rätt förberedelser, som 

ska innefatta väsentlig och begriplig information, upplevde patienterna överflyttningen i 

de flesta fall som ett naturligt steg i vårdprocessen. Det som kom fram i studien var att 

patienterna upplevde en stor skillnad i hur personalen på vårdavdelningen hade tid för 

dem som individer och tid för deras omvårdnad gentemot personalen på IVA. Trots 

detta uppvisade patienterna inga tecken på missnöje med personal. 

 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal på vårdavdelningarna bör vara uppmärksamma 

på om de patienter som tidigare vårdats på IVA och överflyttats till vårdavdelning 

behöver ges en möjlighet att prata ut om sina upplevelser. Detta i samband med 

överflyttningen om de så önskar, speciellt då inte alla patienter är vid fullt medvetande 

inför och under denna vårdprocess. De kan säkert ha frågor som de inte kunnat ställa 

innan de kom till den nya vårdavdelningen. Det är viktigt att lyfta fram att 

upplevelserna kring överflyttningen verkar vara väldigt individuella. Hela deras 

livsvärld förändras. Ett faktum som sjuksköterskorna bör vara både uppmärksammade 

på och medvetna om när de planerar en överflyttning. Patientens livsvärld är den 

upplevelse som kommer direkt utan att förklaringar givits till situationen eller 

oberoende av dessa förklaringar. Dessa upplevelser finns i hela patientens vardagliga liv 

och är något som kommer att stöttas på under hela det levda livet (Dahlberg, Segesten, 

2010). För att kunna bemöta och förbereda patienterna på ett lämpligt sätt måste man 

vara lyhörd för patientens behov och framför allt notera eventuell oro både över det 

egna hälsotillståndet samt den kommande överflyttningen. Sättet att hantera situation 

bör anpassas så att det passar individen så bra som möjligt. Ett individ fokuserat och 

empatiskt förhållningssätt bör öka chanserna för en lyckosam överflyttning men frågan 

är om det finns resurser och tid inom dagens sjukvård för att kunna genomföra detta i 

praktiken. 

 

Enligt Dahlberg (2002) kan ett vårdlidande uppstå om patienten inte ses som en egen 

individ. Om patienten känner sig försummad kan detta påverka hur delaktig patienten 

blir i sin vårdprocess, de kan känna att de tappar kontrollen över sin situation och känna 

sig hjälplösa. Detta kan leda till att patientens självkänsla minskar och att patienten då 
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får ett ökat lidande. Kiessling och Kjellgren (2004) såg att patienterna inte kände sig 

helt trygga och delaktiga om det var många inblandade i vårdprocessen. Field et al 

(2008) fann dock att sjuksköterskorna på vårdavdelningen inte kunde ha samma fokus 

på patienterna som intensivvårdssjuksköterskorna hade eftersom de hade mycket att 

göra och inte hade samma möjlighet att finnas till för patienten under hela dygnet. De 

såg också att omvårdnadsnivån skilde sig från IVA till vårdavdelningen och de mesta 

patienterna förstod och accepterade det när överflyttningen gjordes. 

 

 

Känslan av att tillfriskna efter en svår sjukdomstid 

 

Som patient förändras den vardagliga situationen när man hamnar på sjukhus eller blir 

svårt sjuk. När man blir sjuk hamnar man utanför det vardagliga sammanhanget och det 

är lätt att patienten känner sig ur balans, rytm och harmoni. När det gäller hälsa och 

livsvärld är det viktigt med trygghet och välbefinnande. Trygghet finns inombords men 

också utifrån. Inombords kan trygghet vara att man känner förtroende och närhet till 

andra människor, att må bra och ha hälsa. Utifrån kan trygghet komma som goda 

materiella förhållanden, god miljö, relationer som ger förtroende, kunskap och kontroll 

över tillvaron. Otrygghet uppkommer när tillvaron/hälsan hotas. Man börjar bli osäker 

på sin identitet och miljön runt omkring en. Det blir svårt att hantera och bära det som 

händer (Dahlberg, Segesten, 2010). 

 

Att få överflyttas till vårdavdelningen upplevdes som en del i processen av 

tillfrisknande. Det upplevdes också som att patienterna känner sig sjukare på IVA på 

grund av själva miljön och all utrustning omkring patienten. Patienterna upplevde sig 

redo för att lämna IVA och de visade förståelse att vårdas där endast om behov 

föreligger. 

I resultatet av denna studie framkom det att överflyttningen till vårdavdelningen 

upplevdes som ett positivt steg i vårdprocessen. Patienterna kunde förstå att 

överflyttningen från IVA skedde när de började stabilisera sig och de hade en stor vilja 

att bli friska igen. Detta styrks av McKinney och Denny (2002) som visade att 

utskrivning från IVA innebar en återhämtning i sjukdomsförloppet. I Odell (2000) 

tyckte patienterna att det var en positiv aspekt att överflyttas, och detta tolkades som att 

vara på rätt väg till tillfrisknandet. Strahan och Brown (2005) fann att patienter hade en 

positiv attityd inför överflyttningen vilket innebar en process av ökad självständighet 

och att patienterna hade en stark vilja att klara sig själva igen. 

 

Patienterna klargjorde under intervjuerna att det var en svår tid att vårdas på IVA 

relaterat till att deras tillvaro inte var klar och tydlig på samma sätt som det var på 

vårdavdelningen. På IVA upplevde patienterna att de inte kunde kommunicera, äta som 

de brukar och inte kunna röra sig fritt på grund av all utrustning som fanns på dem. 

Genom att de blev bättre i sin sjukdom och kunde överflyttat till vårdavdelning såg de 

överflyttningsprocessen som något positivt i sin tillfrisknad. De upplevde att de fick mer 

rörelsefrihet på vårdavdelningen och detta sågs som positivt. En svårighet i patienters 

dagliga rutiner var att mobilisera sig. Att inte kunna röra sig som tidigare påverkar 

patienternas livsvärld. Patienternas upplevelse och erfarenhet av att tidigare kunna göra 

och uppleva vissa saker i vardagen blir påverkad i och med att de blir kritiskt sjuka. Vid 

tidigare genomförda studier uppvisade patienterna väldigt olika känslor, vissa såg själva 
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överflyttningen som en process från osjälvständighet till ökad självständighet (Strahan 

& Brown, 2005). Upplevelserna kunde påverka patienterna på många olika sätt, bland 

annat genom fysisk påverkan med försämrad sömn och eventuella mardrömmar, 

nutrition och mobilisering. Det som var tydligast var dock känslan av svaghet och 

trötthet. Denna känsla av att inte kunna röra sig är något som upplevdes av många 

patienter och påverkade dem i deras vardag. Då de blev beroende av personalen och 

deras hjälp. Vissa patienter hade en positiv inställning till sitt tillfrisknande och tyckte 

att de skulle nog klara av den här utmaningen och på så sätt kunna bli självständiga igen 

och klara av sin vardag. Patienters positiva inställning till sitt fysiska tillfrisknande 

återspeglas också i deras mentala status. Men det är inte bara de positiva känslorna av 

fysisk och mentalt välmående som påverkade patienten utan även att de satte upp mål 

för sitt tillfrisknande och sin självständighet när överflyttningen skett. I studien sågs 

också vissa negativa känslor som påverkade patienterna. Denna påverkan upplevdes 

som ångest, ensamhet, depression och utmattning. Patienternas negativa upplevelser 

sågs som majoritet i denna studie (Strahan & Brown, 2005). Ett vårdvetenskapligt 

perspektiv som präglas av bekräftelse, öppenhet och tillit vore av vikt för dessa 

verksamheter att reflektera över. 

 

 

Vidare forskning 

 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att titta på närståendeperspektivet vid 

överflyttning. Upplever patienter och anhöriga överflyttningen på samma sätt? Det hade 

varit en intressant aspekt att titta på för vidare kunskap inom området. Det finns också 

en annan intressant aspekt i studien som visar på att patienterna i studien hade över lag 

en positiv upplevelse av sin vårdprocess från att ha vårdats på IVA och sedan 

överflyttats till vårdavdelning. I tidigare forskning har författarna mest kunnat se en 

trend av att patienterna upplever överflyttningen från IVA till vårdavdelning som något 

tungt och jobbigt med många negativa känslor och upplevelser men även vissa positiva 

delar. Vad som kan funderas på är vad det är som gör att denna studie inte får fram 

någon direkt negativ känsla eller upplevelser av överförflyttningen. Kan det ha något 

med sederings- och analgesigrad under vårdtiden att göra? Om det har något med att 

göra hur och vad patienten drabbats av innan och under vårdtiden på IVA? Detta skulle 

också vara en intressant del för vidare forskning. 

 

Vid genomförandet av denna studie hade författarna inte någon förkunskap om 

patientens sjukdomshistoria eller tillgång till deras journaler innan intervjuerna 

genomfördes. Patienternas tidigare erfarenheter av sjukvård kan säkerligen påverka hur 

de upplever överflyttningen, speciellt om de har en tidigare erfarenhet av en liknande 

överflyttning. Mer omfattande och mer systematiskt genomförda studier skulle vara 

önskvärda för att öka kunskapen inom detta viktiga ämne. Ett större underlag skulle ge 

säkrare analyser och förslag på bättre rutiner som skulle kunna leda till att patienterna 

får en bättre omvårdnad och upplevelse av sin sjukhusvistelse. 
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Kliniska implikationer 

 

Resultatet och diskussionen visar på upplevelsen av att överflyttas från IVA till en 

vårdavdelning och nedan nämns några saker som kan vara av vikt för 

intensivvårdssjuksköterskor att reflektera över: 

 

 Överflyttningen var något som patienterna såg som en del av vårdprocessen. Det 

framkom inte något specifikt i själva överflyttningen som kan föras vidare men 

patienterna tydliggjorde upplevelseskillnader i hur de uppmärksammades som 

individ på de olika avdelningarna. Detta är något som skulle kunna vara värt att 

reflektera över både som intensivvårdssjuksköterska på IVA och 

allmänsjuksköterska på vårdavdelning. 

 

 En tydlig förberedelse för patienten inför flytt är viktigt 

 

 Patienten skulle kanske behöva mer information om hur situationen ser ut på 

vårdavdelningen, innan överflyttningen sker, gällande personaltillgång och att 

personalen inte finns precis bredvid patienten på vårdavdelningen för att hjälpa 

denne direkt.  

 

 Vikten av att lyfta fram patienten som individ oavsett var den befinner sig och 

ge den kontinuerlig information och föra en öppen dialog med dem för att fånga 

hur de upplever sin situation och om de har speciella behov som skulle göra 

tillvaron tryggare och mer harmonisk. 

 

 Reflektioner över patienters förändrade livsvärld som en överflyttning skapar, 

vore av vikt att skapa. 

 

 Reflektioner över att patienters minne är försämrat och vad det kan innebära 

vore av vikt att göra vid verksamhetens gemensamma utbildningsdag eller annan 

sammankomst. 

 

 

Slutsats 

 

Patienterna i studien upplevde överflyttningen från IVA till vårdavdelningen som ett 

naturligt steg i vårdprocessen och uppvisade en acceptans för beslutet om överflyttning. 

Inga negativa upplevelser av överflyttningen kom fram under intervjuerna. Inte heller 

framkom det någon skillnad i synen på kvalitén på omhändertagandet/omvårdnaden 

mellan IVA och vårdavdelningen. Resultatet skulle kunna lyftas upp i verksamheterna 

och leda till en större medvetenhet om att med rätt organisering, planering och 

genomförande kan man få patienterna att uppleva en överflyttning som något positivt 

och till och med önskvärt, ett första steg i rätt riktning mot deras tillfrisknande. 

Detta skulle kunna i leda till att intensivvårdssjuksköterskan känner mer trygghet i sitt 

arbete samt att patienterna får en trygg och säker överflyttning med minskat lidande 

som följd.  
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Göteborg, 2012-01-10 

 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård vid Högskolan i Borås. Som en viktig del av denna 

utbildning genomför vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syfte med vårt examensarbete är att kartlägga och beskriva patienters upplevelser i 

samband med överflyttning från intensivvården till en vårdavdelning. 

En överflyttning från intensivvården till en vårdavdelning kan ske av många olika 

anledningar. Beroende på orsak kan själva förflyttningen ske abrupt eller vara väl 

planerad. Detta gör att patienten förmodligen kan uppleva en överflyttning på många 

olika sätt och erfara väldigt olika känslor före, under och efter en överflyttning.  

 

För att ta redan på vad som krävs för att en patient skall uppleva en överflyttning som 

trygg och positiv, trots att den kanske inte alltid kan vara så välplanerad, vill vi 

genomföra denna studie. En ekonomiskt effektiv sjukvård kräver stor flexibilitet och det 

är därför viktigt att förstå hur man kan kombinera detta behov av flexibilitet och ofta 

snabba beslut med en bibehållen känsla av trygghet från patientens sida. 

 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ och datainsamlingen kommer att ske genom 

intervjuer med patienter som har vårdats på intensivvårdsavdelning och sedan 

överflyttats till vårdavdelning. 

 

Urvalet består av åtta patienter som är över 18 år och har vårdats på IVA under minst 48 

timmar och sedan överförflyttats till vårdavdelning för eftervård. De skall ha varit på sin 

vårdavdelning i minst 48 timmar innan intervjuer genomförs. Vidare skall patienterna 

vara under tillfrisknade och vara adekvata i sin kommunikation.  

 

Intervjuerna kommer fysiskt att genomföras på den avdelningen där patienten vårdas för 

eftervård och kommer tidsmässigt att ske under de sista veckorna i januari och under 

februari månad år 2012. 

 

Informations och samtyckesbrev, liknande detta, kommer att skickas ut till de 

deltagande vårdavdelningarna för information och godkännande genom påskrift av 

ansvarig.   

Deltagarna kommer att få muntlig och skriftlig information angående studien samt även 

ombeddas att skriva under att samtyckesbrev. 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort och ingen obehörig kommer att ha 
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tillgång till datamaterialet. 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara helt avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Vi handleds i 

examensarbetet av nedanstående handledare. 

 

 

Med Vänliga hälsningar 

 

__________________________  

Clive Tait E-post: S112948@student.hb.se Tfn 076-8107207 

 

__________________________  

Elisabeth Beckman-Sjökvist E-post: S112782@student.hb.se  Tfn 070-3161551 

 

Handledare 

Thomas Eriksson 

Universitetsadjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås 

E-post: Thomas.Eriksson@hb.se 

Tfn: 033-4354782 

 

Godkännande  Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Clive Tait och 

Elisabeth Beckman Sjökvist genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan 

beskrivits. 

 

Datum                    / 2012 

_______________________________  

Namn Titel/Verksamhet/Ort 

 

mailto:S112948@student.hb.se
mailto:S112782@student.hb.se
mailto:Thomas.Eriksson@hb.se
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Dig som har vårdats på intensivvårdsavdelning  
 

Bakgrund 

 

Vi är två sjuksköterskor, Clive Tait och Elisabeth Beckman Sjökvist, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Högskolan i 

Borås.  

Som en viktig del av vår utbildning genomför vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Syftet med vårt examensarbete är att kartlägga och beskriva patienters upplevelser i 

samband med överflyttning från intensivvården till en vanlig vårdavdelning.  

En överflyttning från intensivvården till en vårdavdelning kan upplevas på många olika 

sätt och patienter kan erfara väldigt olika känslor före, under och efter en överflyttning.  

Resultaten från denna studie kommer att ingå som en del i en magisteruppsats. 

 

 

Tillfrågan om deltagande: 

 

Vi vill tillfråga Dig om du vill deltaga i denna studie eftersom Du har vårdats på 

intensivvården och sedan överförts till en vårdavdelning. Deltagandet innebär att Du 

medverkar i ett samtal kring dina upplevelser i samband med överflyttningen. 

 

 

Frivillighet: 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande när 

Du så önskar utan att ange någon orsak. Detta kommer inte på något sätt att påverka Din 

fortsatta behandling eller bemötande i övrigt. För att kunna bearbeta uppgifterna som 

samlas in i studien kommer de att läggas in i en skyddad databas där dina 

personuppgifter har ersatts av en sifferkod. 

 

 

Studiens genomförande: 

 

Om Du vill deltaga i studien så ber vi dig om att få boka en tid för en intervju. Den 

kommer att ske i form av ett samtal mellan dig och en av oss studenter och vara i högst 

en timma. Vi samtalar om dina upplevelser i samband med överflyttningen. Samtalet 

kommer att spelas in på band och skrivas ut ordagrant på papper. Din identitet kommer 

inte att kunna spåras varken till banden eller utskrifterna. Banden och utskrifterna 
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kommer att förvaras inlåst och inga andra än studenterna som genomför denna studie 

kommer att ha tillgång till dem.  

 

 

Ansvariga, ytterligare information: 

 

Student     Student 

Clive Tait    Elisabeth Beckman-Sjökvist 

Högskolan i Borås   Högskolan i Borås 

Tel: 0768 107207   Tel: 0703 161551 

 

 

Handledare 

Thomas Eriksson 

Universitetsadjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås 

Tel: 033-4354782 

 

 

 

INFORMERAT SAMTYCKE TILL DELTAGANDE 

 

Jag ger mitt tillstånd till att materialet från intervjuerna med mig får användas i ovan 

beskrivna examensarbete. 

 

Jag har muntligen informerats om arbetet och har tagit del av ovanstående skriftlig 

information. Jag är medveten om att mitt deltagande är fullt frivilligt och att jag när som 

helst utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande 

 

 

 

Varberg den  

 

 

 

Underskrift………………………………………….. 

 

 

Klartext:……………………………………………… 

 

 

 

Underskrift ………………………………………….. 

 

 

Klartext:………………………………………………. 
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Intervjuguide 
 

Utgångsfrågan: 

Kan du berätta hur du upplevde din överförflyttning från 

intensivvården till vårdavdelningen? 
 

Stödfrågor: 
Tyckte du att du fick tillräckligt med information angående när var och hur 

du skulle överflyttas? 

 

Vem gav dig informationen om själva överförflyttningen och fick du 

ordentligt med information om varför du överflyttades just då? 

 

Hur var känslan när du fick reda på att du skulle överflyttas till 

vårdavdelning? 

 

Kände du dig redo att förflyttas? Upplevde du dig redo att flyttas till 

vårdavdelning? 

 

Tyckte du att det var något som kunde gjorts annorlunda? Positivt/Negativt 

 
 

 

 


