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Sammanfattning    

Intensivvård blir allt vanligare då dagens teknik gjort att det är möjligt att behandla 

svårare tillstånd. Miljön på IVA skiljer sig från en allmän avdelning både vad det gäller 

personal och medicinsk utrustning. På IVA är det en-till-en vård samt uppkoppling till 

övervakningsutrustning och på den allmänna avdelningen förväntas patienten vara mer 

självständig. Denna skillnad i vårdnivå gör att flytten mellan dessa avdelningar kan bli 

en traumatisk upplevelse. Syftet med denna studie är därför att undersöka patientens 

upplevelse av att flytta från IVA till en allmän vårdavdelning. Uppsatsen gjordes i form 

av en litteraturstudie där 10 kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av Axelssons 

(2008, ss. 173-188) metod. Patienterna upplevde flytten från IVA till allmän avdelning 

som att färdas mot otrygghet, detta för att de upplevde att allt stöd försvunnit och de var 

tvungna att lämna IVA. Patienterna beskrev vidare att flytten innebar en ovisshet om 

framtiden och att det fick de att känna sig som en i mängden, något som bottnade i 

rädslor för den nya miljön och känslan av att inte bli sedd. Slutligen resulterades allt i 

att patienterna upplevde flytten som vägen tillbaka till hälsa, den beskrevs som en 

krävande upplevelse men också ett steg i rätt riktning och en friare miljö.    

 

 

 

 

Nyckelord: Patient, upplevelser, förflyttning, vårdande relation, intensivvård, 
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INLEDNING 

Av egna arbetserfarenheter, där en av uppsatsförfattarna har arbetat på en 

intensivvårdsavdelning (IVA), så uppmärksammade vi ett gemensamt intresse över att 

veta hur patienter som har vårdats på IVA upplever händelseförloppet att gå från IVA-

vård till vård på en allmän avdelning. Att förflyttas från IVA till allmän avdelning 

innebär inte bara flytten i sig, utan är även en stor förändring i vårdnivå. Patienterna är 

inte bara svårt sjuka, utan befinner sig också i en mycket utsatt situation där de är högst 

begränsade av den utrustning de är bundna till och den behandling de genomgår. Därför 

har vi valt belysa hur patienter upplever det att flytta från IVA till en allmän avdelning. 

Området har valts för att vi vill veta mer om hur patienterna upplever det att gå från en 

högt krävande omvårdnadsmiljö, till att gå till en mer självständig miljö under en 

mycket kort tid och hur förflyttningen emellan upplevs. Då patienterna befunnit sig i en 

sådan utsatt och sårbar situation kommer vi fördjupa oss i patienternas upplevelse av 

händelsen. Att ha denna kunskap om patienterna som allmänsjuksköterska anser vi vara 

viktigt för att bättre kunna sätta sig in i patientens livssituation och på så sätt skapa en 

tryggare miljö för patienten. Som vårdare kan det också bidra till ökat 

säkerhetsmedvetande, såsom vissa risker eller åtgärder som krävs, och självförtroende 

av att veta hur patienten upplevde sin vård på IVA.  

 

BAKGRUND 

Intensivvård  

Intensivvården i Sverige tog sin början i Borås på 50-talet när landets första IVA 

öppnades. Tack vare intensivvårdens positiva utveckling har möjligheten att ge 

komplicerad vård ökat (Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva) & Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF) 2012, s. 3). Allt eftersom antalet äldre i samhället ökar har 

studier visat att det i framtiden kommer bli ett ökat behov av intensivvårdsresurser. 

Äldre personer har en ökad risk för att hamna i tillstånd som kräver intensivvård och 

som kräver en längre återhämtningsperiod (Lasiter, 2011). Enligt svenska 

intensivvårdsregistret (2017) är antalet rapporterade vårdtillfällen på IVA under de 

senaste 10 åren i snitt cirka 45 000 per år. Statistik visar även att 2,4% av de totala 

inrapporterade intensivvårdstillfällena är oplanerade återinläggningar från allmänna 

avdelningar till samma IVA under 72 timmar. 

 

Kriterier för att vårdas på IVA är att patientens vårdbehov inte kan tillgodoses på en 

annan avdelning, att patienten ska vara drabbad av hotande, eller manifest, akut svikt i 

en eller flera vitala organfunktioner samt att tillståndet ska vara potentiellt reversibelt 

eller åtgärdbart. Bedömningen sker på vårdavdelning eller akutmottagning i samråd 

med ansvarig läkare. Att skrivas ut från en IVA kräver att patienten är medicinskt stabil 

i sina vitala parametrar om inte annat beslutas, att utskrivningen sker till en avdelning 

med behandlings- och övervakningsresurser som motsvarar patientens behov, samt att 

en döende patient inte bör skrivas ut om döden är nära inpå (Svensk Förening för 

Anestesi och Intensivvård 2015). Miljön på en intensivvårdsavdelning skiljer sig 

mycket från andra avdelningar. En högteknologisk miljö är en vanlig benämning där det 

finns maskiner som låter, slangar och sladdar som sträcker sig över rummen och för 

övrigt trånga utrymmen. Det kan väcka blandade känslor hos patienter, såväl trygghet 
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som otrygghet. Patienterna kände det som en trygghet då de förstod att detta höll de vid 

liv. Å andra sidan kan användningen av den teknologiska utrustningen ta upp mycket 

fokus från vårdpersonal, som resulterar i att patienten kan känna sig negligerad samt 

objektifierad av (Stayt, Seers & Tutton, 2015). Patienter som vårdas på IVA får ofta 

genomgå en stor psykisk påfrestning och utmaning som kan påverka deras livsstil och 

värderingar om hälsa och självkontroll. Patienter som var lätt sederade under mekanisk 

ventilering med intubering på IVA fick finna strategier för att klara av den psykiska 

påfrestningen (Karlsson & Forsberg 2008).  

 

Ytterligare något som många intensivvårdspatienter uttrycker är hur de emotionellt 

känner sig skamsna och nedvärderade när de är så beroende av andra. På grund av sin 

utsatta situation där deras egna funktioner är nedsatta så kan det sätta patienten i en 

situation där de är helt beroende av vårdpersonal på både gott och ont. På gott för att 

vårdpersonalen utför arbetet för att underlätta och hjälpa patienten till bästa förmån. 

Samtidigt på ont då detta kan inskränka på patientens integritet och utelämna patienten 

till ingen möjlighet att påverka sin hälsosituation (Lykkegard & Delmar, 2015). Tiden 

på en intensivvårdsavdelning, som kan innefatta en kritisk sjukdom och avancerad vård, 

påverkar inte bara patienterna och dess anhöriga i stunden, utan kan även orsaka 

långvariga effekter även tiden efter utskrivning. Att komma ihåg och förstå 

sjukdomsförloppet kan vara en utmaning. Vårdpersonal kan med hjälp av tillräcklig 

information, dagböcker och andra hjälpmedel skapa möjlighet för patienterna att i 

efterhand förstå vad de har gått igenom. Otillräcklig information till patienterna 

angående effekt av behandling, tecken på symtom och om händelserna överlag, kan 

skapa oro och osäkerhet över deras hälsa. Exempel på eftereffekter av intensivvård kan 

vara Post traumatic stress disease samt sömnsvårigheter, avslappningssvårigheter och 

utmattning (White, 2013).  

 

Förflyttning från IVA  

Vårdnivån på en intensivvårdsavdelning skiljer sig från en allmän avdelning. Att betona 

är att intensivvård inte är en vårdplats, det är en vårdnivå. Intensivvård innebär 

avancerad övervakning, diagnostik och behandling av patienter som är akut sviktande i 

vitala funktioner (Wickerts, 2014). När patienter som vårdas på en IVA blir bättre och 

mer stabila i sitt fysiska tillstånd tas beslut att patienten kan förflyttas upp till en allmän 

avdelning, då den avancerade vårdnivån inte längre krävs för att hålla patienten stabil i 

sitt sjuka tillstånd.  

 

Förflyttning från IVA innebär att ångest och stress kan uppkomma, då patienten ska 

flyttas från miljön där de skapat trygghet och säkerhet samt personal som patienten 

kommit att lägga tillit till. Med andra ord innebär det att flytta från en känd till okänd 

miljö kan bidra till stress och ångest. Fenomen som dykt upp i samband med flytt från 

IVA till allmän avdelning är 'transfer anxiety'. Begreppet används för att beskriva den 

påfrestning som patienter kan uppleva i samband med förflyttning (Jenkins & Rogers, 

1995). Att förflyttas från en IVA påverkar inte bara patienten utan såväl dennes familj. 

Känslor som rädsla, oro och hjälplöshet är bara några exempel på hur patienter och dess 

anhöriga uttrycker sina känslor. Att gå från en situation, där patienten är döende och i en 

mycket hjälplös situation, till att på något enstaka dygn få beslut om att komma upp till 

en avdelning och därifrån skickas hem dagen efter. Det kan handla om att de drabbade 
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inte vet vad som kan hända längre, eller att en behandling plötsligt ändras. Patientens 

hälsa och återhämtning påverkas av bland annat det stöd som patienten får från miljön 

omkring sig, därav familjen. Otillräcklig information och kunskap om förflyttning från 

en IVA skapar stress hos patienten och familjen som kan synas genom tecken på ångest 

efter förflyttningen. (Leith 1998).  

  

Vårdvetenskapligt perspektiv  

Begreppet hälsa  

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 48 – 49) beskriver hälsan som ett tillstånd som består 

av tre delar. Dessa tre är friskhet, sundhet och välbefinnande. Friskhet innebär det som 

betecknar god fysik, att ha en väl fungerande biologisk kropp. Sundhet fokuserar på det 

som är sunda vanor, att vara klok och leva ett hälsosamt liv. Välbefinnande är den 

känsla hos individen som styr upplevelsen av hälsa, exempelvis kan man vara frisk och 

sund men fortfarande uppleva sig må dåligt.   

 

Något som vidare beskrivs under begreppet hälsa är hälsa som livskraft. Livskraft 

beskrivs som den livslåga och vitalitet som en individ besitter, och just hur viktigt det är 

att äga livskraft för att kunna uppnå de hinder och möjligheter i livet. För att kunna 

genomföra små och större mål i livet krävs det att en person besitter livskraft, och även 

känna en livslust att välja hälsa och välbefinnande Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 62 – 

63).   

 

Lidande  

Att vara lidande kan ses som att en person sluter sig inom sig själv. Det kan jämföras 

med känsla av att förlora kontrollen, upplevelse av hot, kränkning eller att förlora sig 

som människa. Det är en stor inre process som många personer har svårt att dela med 

sig av (Wiklund 2003, ss. 96-97). Lidandet och den personliga identiteten är starkt 

ihopkopplat. Främst för att när en person känner hot mot upplevelsen av sig själv så 

skapas ett lidande. Detta lidande hänger ihop med att personen upplever sig inte kunna 

leva upp till de förväntningarna som ställs längre, detta till följd av sin sjukdom eller 

skada (Wiklund 2003, s. 101).  

 

Patientperspektiv  

Att vara patient i sjukvården kan vara omskakande för många personer. Det kan handla 

om att en person inte längre kan leva den livsstil som de anser hälsosam. Att bli sjuk 

och att bli patient innebär att vara utanför sitt vanliga sammanhang, utanför sin livsrytm 

och att uppleva en obalans. Delaktighet är ett begrepp som är betydelsefullt i vårdandet 

av patienter. Att patienterna ska vara delaktiga i sin vård är viktigt för patientens egen 

medverkan och för att vården ska vara säkrare. Genom att bilda ett vårdande möte med 

patienten skapas en delaktighet som ger patienten möjlighet att dela med sig av sin 

erfarenhet av sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 108-109).  
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Den vårdande relationen  

En vårdande relation är någonting som skapas mellan varje patient och vårdare. 

Begreppet finns till för att beskriva det mellanmänskliga mötet mellan patient och 

vårdare där det ges möjlighet för patienten att uttrycka såväl begär som behov och 

problem. Om inte den vårdande relationen fanns till skulle vårdandet endast befinna sig 

på en utförande nivå, där arbetsuppgifter endast behöver utföras. Det som 

vårdrelationen strävar efter är att värna om patientens värdighet och att ge patienten det 

utrymme och stöd som denne behöver. Det beskrivs vidare hur den vårdande relationen 

präglas av sättet som den vårdande bemöter patienten. Det handlar om att kunna skapa 

en ömsesidig tillit i relationen och att ge patienten den uppmärksamhet de behöver. För 

att patienten ska kunna uppleva tillit till vårdaren krävs ett karitativt förhållningssätt och 

ansvar för att ge patienten möjlighet till att växa och utvecklas utifrån hur de själva vill 

leva, istället för att vårdaren ska få patienten att passa in någonstans (Wiklund 2003, ss. 

155-156).   

 

Att existera i sin omvärld  

Någonting som är till stor vikt hos människan är förmågan att känna närvaro i sin 

omvärld. Det handlar inte bara om att kunna vara närvarande i sig själv, utan också i det 

sammanhang som varje individ befinner sig i. På så sätt skapas den harmoni och balans 

som människan behöver för att förhålla sig till omvärlden såväl som medvärlden och sin 

egenvärld. Om det hos en person inte skulle finnas en balans och omvärlden eller 

medvärlden skulle dominera, så riskerar det att försätta personen i en situation där de 

helt ger upp sig själva och sin frihet. Risken med om personens egenvärld skulle 

dominera är att de försätts i isolering och avskärmning från andra. Därför är det så 

viktigt att skapa relationer till andra människor, att ge bekräftelse och skapa möjlighet 

för delaktighet, för att få världen omkring oss att kännas verklig och 

meningsfull (Wiklund 2003, ss. 84 - 85).   

 

PROBLEMFORMULERING 

Att vårdas på en IVA lämnar många intryck på individer och kan innebära en lång 

återhämtningstid för patienter såväl psykiskt som fysiskt. Då IVA skiljer sig så mycket 

från en allmän avdelning när det gäller såväl miljö men främst vårdnivå, så finns det 

mycket vårdpersonal kan ta hänsyn till för att underlätta patienternas, såväl som 

anhörigas, återhämtning. IVA, där de är ständigt övervakade med högteknologisk 

apparatur och vårdpersonal nära tillhands som hjälper till med all omvårdnad, till att bli 

placerade på en avdelning där patienterna förväntas vara mer självständiga och endast 

ha någon enstaka vårdpersonal tillgänglig. Rädsla, depression, sårbarhet och 

övergivenhet är bara några uttryck som patienter kan uppleva vid en förflyttning från 

IVA till avdelningen.  

 

Följande studie kommer att studera patienters upplevelse av att flytta från IVA till 

allmän vårdavdelning. Detta för att skapa en djupare förståelse för hur sjuksköterskan 

på en allmän vårdavdelning kan möta patienterna i deras situation, lindra deras lidande 

och för att underlätta bytet av vårdnivå.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att studera patienters upplevelse av att flytta från IVA till en 

allmän vårdavdelning. 

 

METOD 

Litteraturstudie  

Uppsatsarbetet genomfördes i form av en litteraturstudie. Analysen har gjorts så som 

den beskrivs av Axelsson (2008, ss. 173-188). Litteraturstudier är lämpliga då syftet är 

att sammanställa redan befintlig forskning som gjorts inom ett specifikt område och på 

så sätt ge en översiktlig kunskapsbild av ämnet i fråga (Friberg 2017, ss. 141 – 143).   

 

Datainsamling  

Insamlingen av data började med en sökning i CINAHL. För att få en överblick av 

utbudet på vetenskapliga artiklar kring det valda ämnet så användes sökorden: 

"intensive care, trans*, och experience. Den här sökningen gav cirka 4000 träffar. Tidigt 

i träfflistan hittades artiklar som såg ut att vara relevanta för studien. För att se hur 

relevanta artiklarna verkligen var lästes abstract och vissa fall också en bit av resultatet. 

Genom dessa artiklar togs mer specifika sökord fram. Några av dessa var "relocation 

stress" och "ward”. Därefter kombinerades de nyfunna sökorden med de som hade 

använts för första sökningen för att på så sätt hitta olika artiklar. De nya sökord som 

framkom användes för att finna fler artiklar i MedLine, samt Primo. För tabell av 

sökningar, se bilaga 1. Som inklusionskriterier för datainsamlingen valde författarna att 

endast använda artiklar som var peer reviewed och skrivna på svenska eller engelska. 

Det valdes att bara ta med kvalitativa artiklar för att det svarade bäst till studiens syfte. 

Av de tio artiklar som hittades gick alla till resultat för analys. När sökningarna gjordes 

togs ingen hänsyn till vilket år artiklarna hade publicerats men vi noterade att ingen utav 

de funna artiklarna hade publicerats tidigare än 1999. Det ansåg författarna vara 

acceptabelt för studien. Vid val av de artiklar som skulle användas så tittades det i första 

hand på titeln och om den såg relevant ut i förhållande till ämnet så lästes abstract och 

eventuellt metod och resultat.   

  

Dataanalys  

Analysmetoden började med att de insamlade artiklarna lästes igenom för att bilda sig 

en uppfattning om innehållet. Därefter skapades en översiktstabell där artiklarnas syfte, 

metod och det övergripande resultatet ingick. Syftet med översiktstabellen var att skapa 

en övergripande men strukturerad bild av artiklarnas centrala delar. För översiktstabell 

se bilaga 2. 

 

Analysen gick sedan ut på att gå från helhet till delar för att få fram en ny helhet 

(Axelsson 2008, ss. 180-181). Från de artiklar som hittades så började själva analysen 

med att läsa igenom artikelresultaten där vi letade fram det som ansågs relevant för vårt 

syfte. De meningsbärande styckena som togs ut sorterades efter artikel för att få en 

överblick av varje artikel. När det var klart sammanfattades varje stycke ner till ord eller 
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meningar som var direkt kopplat till syftet. Så här långt var allt fortfarande sorterat efter 

artikel. Nästa steg var att hitta likheter och skillnader mellan de tidigare uppdelade 

orden och meningarna. De sorterades den här gången efter just likhet eller skillnad. I det 

här skedet började några självklara subteman växa fram. Allt eftersom fler meningar 

lades till i subteman blev det svårare att hitta ställen de hörde hemma på. Efter en mer 

ingående granskning insågs det att några meningar inte svarade till syftet och valdes 

därför att exkluderas från analysen. När de flesta meningarna hade fått en plats tittades 

de olika subtemana över några gånger till för att se om ett visst subtema kunde delas 

upp och specificeras ytterligare eller om två mindre subteman kunde slås ihop för att de 

var såpass lika. Därefter fick varje subtema ett namn som speglade innehållet. Dessa tio 

subteman blev När allt stöd försvinner, att behöva lämna, en annan vård, när 

informationen inte räcker till, rädsla för en ny miljö, känsla av att inte bli sedd, att inte 

bli förstådd, en krävande upplevelse, ett steg i rätt riktning och en friare miljö.  

Författarna såg tydligt vilka subeteman som hörde ihop innehållsmässigt och kunde 

därefter bearbeta fram fyra passande teman. Dessa blev Att färdas mot trygghet, ovisshet 

om framtiden, att bli en i mängden och vägen tillbaka till hälsa. En översikt av analysen 

visas i figur 1.  
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RESULTAT 

Att färdas mot otrygghet  

Temat 'Att färdas mot otrygghet' består av subtemana 'När allt stöd försvinner', 'Att 

behöva lämna' och 'En annorlunda vård'. Det som beskrivs i dessa subteman är 

upplevelser patienter kan erfara när de går från IVA till allmän avdelning.   

När allt stöd försvinner  

Patienter upplevde en känsla av att bli utlämnade efter flytten från IVA. Det beskrevs 

som att när de väl kom till avdelningen så lämnades de åt sig själva och skulle gå från 

osjälvständig till självständig i sin återhämtning. Det väckte många känslor kring deras 

ensamhet och de reflekterade över sin utsatta situation (Strahan & Brown, 2004). Efter 

förflyttningen från IVA till allmän vårdavdelning fanns det de som upplevde en 

bristande omvårdnad av personalen på den allmänna avdelningen. Detta var främst för 

att patienterna såg vårdpersonalen som för upptagna för att ta sig tid att hjälpa till med 

omvårdnaden. Personliga behov, såsom hjälp med hygien, tvättning och toalettbesök, 

blev bortsedda från patienten, till skillnad från IVA, där denna hjälp från personalen var 

en självklarhet. Detta gjorde patienterna väldigt chockade och gav en stark känsla av 

sårbarhet av att inte längre kunna få hjälp att sköta sina behov (Field, Prinjha & Rowan, 

2008).   

  

De beskrev flytten från intensivavdelning till allmän avdelning som att allt stöd helt 

plötsligt försvann. Det uttrycktes en stark ångest över att inte ha förmågan att till 

exempel kunna tillkalla personalen på den allmänna avdelningen, detta på grund av 

deras svaghet och utmattning (Field, Prinjha & Rowan, 2008; Leith, 1999).  Det 

upplevdes att det fanns en variation av personal på allmänavdelningen och deras sätt att 

vårda. Det fanns de som var väldigt omtänksamma och vårdande, men sedan även de 

som skapade känsla av sårbarhet (Field, Prinjha & Rowan, 2008). Flytten beskrevs som 

acceptabel men det uttrycktes samtidigt negativa känslor, bland annat känsla av 

hjälplöshet, att inte kunna påverka sin situation och att befinna sig i någon annans 

händer (Odell, 2000).  

  

Att behöva lämna  

Förflyttningen från IVA kunde komma som ett plötsligt beslut. Detta plötsliga besked 

skapade en känsla av att bli övergiven i ett kritiskt läge. Det som beskrevs var känslan 

av att övergivenhet var starkt sammankopplat med känslan av att bli utkastad. Efter att 

ha vårdats på en avdelning under en lång tid för att sedan på kort varsel flyttas, beskrevs 

som att de sparkades ut från IVA (Chaboyer, 2005). Det beskrevs hur patienter kände 

sig olyckliga efter flytten och en av orsakerna till detta var hur flytten gick till. Flytten 

kändes som att de blivit utslängda, utkastade, som att de packades ihop och skickades 

iväg (McKinney & Deeny, 2002). Det fanns även de som hade varken positiva eller 

negativa upplevelser av flytten. Det berodde till stor del på tillit till personalen och deras 

beslut. Tyckte personalen att de var redo för att flytta så borde det varit så (Leith, 1999; 

McKinney & Deeny, 2002).  
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En annan vård  

Flera studier visade att det upplevdes svårt att gå från IVA till en allmän vårdavdelning 

avseende skillnaden i vårdnivån. Det uttrycktes missnöjdhet, och negativa upplevelser 

över hur vårdnivåskillnaden kom så plötsligt och att det förväntades så mycket mer av 

patienten, från att de var helt beroende av IVA-personal. Detta gjorde det svårare att gå 

från osjälvständig till självständig och en stor del patienter uttryckte det som en risk för 

deras kortsiktiga tillfriskande. Det uttrycktes även åsikter om att det borde finnas en 

mellanvårdsavdelning, då övergången gällande vårdnivå från IVA till avdelning var 

obefintlig (Field, Prinjha & Rowan, 2008; Leith, 1999; McKinney & Deeny, 2002).   

  

Ovisshet om framtiden  

I temat ingår subtemana: 'när information inte räcker till' och 'rädsla för ny miljö'. De 

kommer förklara patientens upplevelse av att ha varit ovetandes om den framtid som 

väntade de. Det kommer handla om hur patienten fick bristande information angående 

sin egen flytt och hur detta väckte känslor av rädsla och oro över att inte få vara delaktig 

och att lämnas i det okända.   

 

När informationen inte räcker till   

Att känna rädsla inför flytten visade sig höra till vanligheten och handlade mycket om 

hur patienter kände en skräck inför vad de inte visste skulle hända. Många uttryckte 

rädsla och oro över att inte veta vad som väntade på avdelningen och visade en 

osäkerhet på om de var redo att flyttas (Forsberg, Lindgren & Engström, 2011; 

Chaboyer, Kendall, Kendall & Foster, 2005).   

  

Känslan av att vara oförberedd inför att flytta till en ny avdelning och annan nivå av 

vårdande uttrycktes som ett dilemma. Upplevelse av att flytten skedde för tidigt, att det 

fanns en oro över att vårdandet inte skulle vara på lika hög nivå som den var på IVA 

och att personalen på allmänavdelningen inte skulle ha samma kompetens. Det fanns 

även känslor av att känna sig oförberedd inför vårdmiljöskillnaden på den allmänna 

avdelningen, och kände ångest och osäkerhet över om det skulle vara högljutt eller 

stökigt på en avdelning. Information inför vad som komma skall visade sig vara 

bristande. Denna bristande information var en hemsk upplevelse då patienter flyttade 

utan att veta något om vad som hände, vart de skulle komma och hur det skulle ske. 

Denna oförberedelse gav tendens till känsla av ångest inför flytten (Field, Prinjha & 

Rowan, 2008; Forsberg, Lindgren & Engström, 2011; Strahan & Brown, 2004).   

  

Behovet av information inför flytten var något som beskrevs som viktigt. Det upplevdes 

att de blivit dåligt förberedda inför flytten och visste varken vad som skulle hända eller 

vart de skulle flyttas. Personal på IVA hade bara plockat ihop deras saker och sedan kört 

iväg dem i sängen. Andra beskrev att de träffade sjuksköterskan från den allmänna 

avdelningen innan flytten och sedan träffade sjuksköterskan från 

intensivvårdsavdelningen efter. Det upplevdes som positivt och en god förberedelse och 

skapade säkerhet kring flytten (Forsberg et al., 2011).  
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Rädsla för en ny miljö  

I flera studier påvisades det upplevelse av rädsla inför flytten och vad som skulle 

komma att hända efteråt. Det uttrycktes rädsla, oro och förtvivlan inför flytten, att flytta 

till en avdelning och miljö där det inte kändes säkert att de kommer klara sig, eller att 

inte få samma hjälp och kanske bli förvärrade i sitt tillstånd. Det framkom också om att 

flytten gick bra men att viss nedstämdhet och stress inför flytten var vanligt 

förekommande (Chaboyer, Kendall, Kendall & Foster, 2005; Odell, 2000; McKinney & 

Deeny, 2002).   

  

Leith (1999) tillsammans med Odell (2000) och Olsen et al. (2017) beskriver hur det 

upplevdes en rädsla över att stödet skulle försvinna efter att de flyttades från IVA till en 

allmän avdelning. Det framkom att rädsla över att avdelningspersonalen kunde pressa 

för hårt till att göra saker de inte klarade av, och att det skulle förväntas för mycket av 

dem. Nervositet, stress, ångest och olycklighet är ytterligare känslor som uttrycktes 

inför flytten. Att flyttas innebar en omställning i vårdandet för patienten, där stödet 

försvann och de skulle behöva klara sig själva (Leith, 1999; Odell, 2000; Olsen, Nester, 

& Hansen, 2017).   

  

De uttryckte även oro över om det verkligen var lämpligt att flytta från IVA till en 

allmän avdelning då personalen där skulle kräva och förvänta sig för mycket. Trots sin 

oro, förlitade de sig på vårdpersonalens beslut på IVA och uttryckte det som att rätt 

beslut gjordes. Andra var likgiltiga till flytten och beskrev situationen som inget 

speciellt utan bara något som skulle ske (Odell, 2000).  

 

Att bli en i mängden  

Temat handlar om patientens upplevelse av att bli en i mängden. Det beskrivs genom 

subtemana 'känsla av att inte bli sedd' och 'att inte bli förstådd'. Det beskrivs känslor av 

att bli negligerad och frustration över att inte få lika mycket uppmärksamhet. Att inte bli 

förstådd och inte få sina behov bekräftade.  

 

Känsla av att inte bli sedd  

Field et al. (2008) beskriver att patienter upplevde sig som negligerade i samband med 

flytten och hur de kände sig som en i mängden. Detta förstärks av Ramsay, Huby, 

Thompson och Walsh (2014) och Forsberg, Lindgren och Engström (2011) som båda 

beskrev hur patienterna kände sig negligerade efter att de hamnat på allmän 

vårdavdelning. Forsberg et al. (2011) beskriver vidare att de upplevde personalen som 

stressad och att det tog lång tid att få hjälp. Det framhävs också hur de som blivit lagda 

på dubbelrum upplevde skam och ångest över att ingen skulle märka om de förvärrades 

i sitt tillstånd. Att bli lagd på enkelrum kunde också innebära upplevelse av att bli 

isolerad och bortsedda. Det framhävs att upplevelsen av att avdelningspersonalen inte 

sett deras vårdbehov lett till att de känt sig obetydliga (Ramsay, 2014).  

  

Patienter upplevde det som svårt att acceptera den minskade uppmärksamheten på 

avdelningen efter den ständiga övervakning som rått på IVA. Det beskrivs också hur 

detta hade lett till att patienter upplevt en känsla av obetydlighet (Chaboyer, 2005).  
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Att inte bli förstådd  

Ett problem som beskrevs var att personalen på den allmänna vårdavdelningen inte hade 

någon förståelse för eller inte såg begränsningar (Deacon, 2012). Patienter upplevde att 

avdelningspersonalen var sträng angående deras egenvård vilket ledde till att 

självrespekten förlorades när de inte klarade av att utföra det som personalen tänkt 

(Field et al., 2008). Vidare beskrevs det att patienterna upplevde det svårt att gå från den 

patientnära vård de fått på IVA till avdelningen där dem inte visste vad de hade gått 

igenom. En upplevelse fanns av att personalen hade för höga förväntningar och inte 

alltid såg patientens behov som exempelvis vid utdelning av mediciner och matbrickor. 

Dålig kommunikation mellan personal, särskilt olika avdelningar emellan, var en 

vanligt förekommande upplevelse. Det handlade främst om att patienter upplevde att 

vårdavdelningspersonalen inte fick tillräcklig information från IVA-personal angående 

deras planering och status, vilket kunde skapa svårigheter för de på avdelningen. 

Exempel på detta som beskrivs var att personalen inte såg vissa begränsningar som 

patienten hade, då de inte syntes utifrån (Deacon, 2012; Field, Prinjha & Rowan, 

2008).   

  

Vägen tillbaka till hälsa  

Vägen tillbaka till hälsa är det sista temat och beskriver olika delar av patienternas 

upplevelse av att ta sig tillbaka till hälsa efter det kritiska tillståndet på IVA. Temat är 

indelat i subtemana: 'en krävande upplevelse', 'ett steg i rätt riktning' och 'en friare 

miljö'.  

 

En krävande upplevelse  

Flytten upplevdes som påfrestande då bytet av vårdavdelning och i det här fallet även 

vårdnivå betydde att både personal och miljö skulle bli annorlunda. På IVA var det 

säkert och det fanns resurser för patienternas behov, något som vid flytten inte kunde 

garanteras att det fanns på den allmänna avdelningen (Forsberg et al., 2011). Flytten 

beskrevs som något som påverkade deras hälsa negativt, de kände svaghet och 

utmattning efter flytten (Odell, 2000; Strahan, 2004). Trots att flytten innebar en 

förbättring i deras hälsa upplevdes en överväldigande svaghet och trötthet när de kom 

till den allmänna avdelningen (Strahan, 2004).   

  

Ett steg i rätt riktning  

En känsla av spänning beskrevs när de fick reda på att de skulle skrivas ut från IVA och 

flyttas till vårdavdelning. Flytten innebar en förbättring och att patienten gick mot ett 

friskare tillstånd (Chaboyer). Flera studier visade att förflyttningen upplevdes som 

positiv då det innebar ett steg i rätt riktning och att de hade blivit bättre och därför var 

redo för den allmänna avdelningen (Leith, 1999; McKinney & Deeny, 2002; Odell, 

2000; Olsen, 2017). Trots att de inte upplevde sig som bättre så fanns känslor av att 

flytten till allmän avdelning tydde på att det var så (Odell, 2000). I Strahans (2004) 

studie beskrivs det hur flytten till avdelning ingav hopp och var tecken på bättringsväg, 

patienter var positiva till att gå från osjälvständighet på IVA till självständighet på den 

allmänna vårdavdelningen.  
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En friare miljö   

Det uppgavs känslor om att det fanns en längtan att bli självständig igen. Något som 

blev möjligt när patienter blev flyttade till allmän vårdavdelning. Det beskrevs som 

irriterande och obekvämt att vara kopplad till slangar och kablar samt att andra utförde 

sådant de tyckte att de kunde göra själva (McKinney & Deeny, 2002). Forsberg et al. 

(2011) förstärker dessa kommentarer genom att beskriva hur patienter uppgav att den 

ständiga övervakningen ledde till att de kände sig utsatta. Vidare beskrevs det att 

patienterna kände sig lättade över att inte vara så övervakade och ha möjligheten till att 

röra sig mer fritt. Leith (1999) uppger också att patienter upplevde det som en lättnad att 

slippa vara kopplad till övervakningsapparater och invasiv utrustning. Det beskrevs hur 

vårdpersonal var stränga till patientens egenvård vilket upplevdes som positivt av 

många då det pushade patienterna till att vara mer självständiga (Field et al., 2008).         

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att studera patienters upplevelse av att flyttas från IVA till en 

allmän vårdavdelning. Studien är utformad enligt en litteraturstudie där enbart kvalitativ 

forskning har använts. Författarna valde att skriva en litteraturstudie då det fanns 

mycket studier kring ämnet och tyckte inte att det kändes etiskt försvarbart att besvära 

den här patientgruppen med ytterligare en empirisk studie. Författarna ville därför 

sammanställa den befintliga forskningen. Anledningen till att uppsatsförfattarna bara 

använde sig av kvalitativ forskning var för att det svarade bäst till syftet vilket var att 

studera patienters upplevelse. Många empiriska studier hade tidigare gjorts inom detta 

område och gav därför en god möjlighet till att finna data för studiens valda syfte. Detta 

har varit till fördel då etiska dilemman inte behövts ta hänsyn till som vid en empirisk 

studie. Av den kvalitativa forskning som användes var alla artiklar empiriska då syftet 

med studien var att undersöka patienternas egen upplevelse av fenomenet. En stark 

fördel med arbetet är att det är två författare som har skrivit det. På så sätt har det 

kunnat diskuteras sinsemellan angående vad som varit relevant och irrelevant i 

artiklarnas resultat som funnits. Det har även hjälpt att vara två stycken för att åsidosätta 

sin förförståelse vid läsning och analysering av resultaten i de funna artiklarna. En viss 

förförståelse finns alltid men författarna anser att denna förförståelse är viktig att ha 

med för att kunna tolka det som uttrycks av patienterna, och på så sätt se sammanhang 

och samband med fenomenet som studeras. Ytterligare något som författarna har använt 

till sin fördel är det breda globala perspektivet som visats i artiklarna. Artiklarna som 

valts för analysen har utspelat sig i såväl Norra Europa (Sverige, Storbritannien och 

Norge), Australien samt Kanada. Då de kulturella och sociala förhållandena dessa 

länder emellan är till stor del lika, så kan det sägas att det som framkommer från studien 

är relevant och överförbart till den svenska vården.   

  

Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att använda såväl kvalitativa som 

kvantitativa artiklar i datainsamlingen. Detta för att ge en bredare kunskap över området 

som det forskas kring. Dock upplevde författarna att den kvantitativa forskningen kring 

forskningsområdet var otillräcklig för att bidra till att svara på studiens syfte. 
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En av de artiklar som använts i resultat handlade om återhämtning efter intensivvård 

och en annan handlade om stödet patienter kan behöva på avdelning efter intensivvård. 

De skiljde sig från de övriga artiklarna som använts som direkt beskrev patienters 

upplevelse av att flytta från IVA till allmän vårdavdelning men valdes ändå att tas med i 

studien då de indirekt i sina resultat tog upp patienters upplevelse av att flyttas från IVA 

till allmän avdelning. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur patienter upplevde att förflyttas från vårdnivån på 

en intensivvårdsavdelning till en allmän avdelning. Av det som framkom från studiens 

resultat så visade det på att de patienter som flyttades från en intensivvårdsavdelning till 

en allmän avdelning fick vara med om en stor omställning i många dimensioner. Att gå 

från IVA, där patienten blev ständigt övervakad, fick hjälp med all omvårdnad och 

övervakades noggrant, till att flyttas till en allmän avdelning där personalen förväntade 

sig att patienten skulle vara uppegående, sköta större delen av sin personliga skötsel 

själv och där personalen tittade in en gång i halvtimmen. För patienten var detta en 

omställning som skapade svårigheter i deras återhämtning och kunde orsaka lidande. I 

diskussionen kommer subtemana 'när allt stöd försvinner', 'att behöva lämna', 'en 

annorlunda vård', 'när informationen inte räcker till', 'rädsla för en ny miljö' och 'en 

krävande upplevelse' diskuteras och problematiseras.  

  

Något som uttrycktes ur resultatet var att patienter inte kände sig säkra under och efter 

flytten. Det kunde bero på att de blev av med stödet på IVA och flyttades till en miljö 

där de behövde vara självständiga, något som de varken kände sig mentalt eller fysiskt 

redo för. Känslor av att ha blivit utkastad och övergiven förekom och gjorde att de 

kände sig sårbara och att det stöd som gav de trygghet var helt borta. Wiklund (2003, s. 

155) tar upp begreppet vårdande relation som handlar om den vårdrelation som skapas 

mellan vårdare och patient. Detta är något som tydligt försvinner för patienten vid flytt 

från IVA till en ny allmän avdelning. Den vårdande relation som har byggts upp med 

personalen på IVA, lämnas helt plötsligt bakom och patienten tvingas anpassa sig och 

på nytt försöka skapa en vårdrelation med personal på den nya avdelningen. Det kan 

vara svårt för patienter att göra detta då deras tidigare vårdrelation hade byggt upp en 

känsla av trygghet och säkerhet, bara för att sedan komma till en ny avdelning där 

personalen inte vet något om patienten och har många andra patienter att sköta 

samtidigt. Detta riskerar att skapa en situation där vårdandet endast blir ett utförande 

mot patienten och en vårdrelation hindras från att skapas. Att skapa en vårdande relation 

beskriver Wiklund (2003, s. 156) vidare, handlar även om att ge patienten den 

uppmärksamhet de behöver, för att de ska ges möjlighet att växa och utvecklas utifrån 

deras förutsättningar. Detta kan även bli problematiskt för patienten då de befinner sig 

bland många fler patienter till skillnad från IVA, och kan mest troligt inte få det stöd 

och uppmärksamhet som de behöver. Att ha någon mer vid sin sida som stöd skulle 

därför kunna göra stor skillnad för patienten. Det har visat sig att anhöriga kan spela en 

viktig roll för patienten. I en studie skriven av Jenkins och Rogers (1995), skriver de att 

anhörigas närvaro och delaktighet avsevärt minskade patientens ångest både under och 

inför förflyttning från IVA. Detta förstärks av fler studier som visar på hur viktigt det är 

att se till och stödja anhörigas psykiska och känslomässiga behov. Om detta inte sker så 

kan det orsaka ilska, irritation och ytterligare påfrestning hos de anhöriga, vilket i sin tur 



 13 

kommer påverka patienten på liknande sätt, med stress och ökad ångest (Lansberry & 

Richards, 1992; Wright & Leahey, 1990). Andra studier har visat på hur rollen som 

förbindelsesjuksköterska kan underlätta och stödja patienter inför flytt från IVA. Ur en 

studie av Chaboyer, Foster, Foster och Kendall (2003) beskrevs det hur en 

förbindelsesjuksköterska var viktig både för den övriga vårdpersonalen när det gällde 

omvårdnad och organisering, men också hur de fungerade som ett stöd för patienten där 

de lindrande ångest och oro. En förbindelsesjuksköterska är en 

intensivvårdssjuksköterska som är extra ansvarig för att följa upp patienten på 

vårdavdelningen. De sköter även mer avancerad vård och komplexa uppgifter som den 

allmänna vårdpersonalen kanske inte har kunskap om, för att minska risken att patienten 

blir försämrad. Dock beskrivs det ur ett ytterligare perspektiv, i en annan studie av 

Chaboyer, Foster, Gillespie och Kendall (2005), hur förbindelsesjuksköterskan ibland 

kunde få personalen på den allmänna avdelning att känna sig inkompetent när de kom 

till avdelning för att sköta viss utrustning och vård såsom tracheostomier, något som 

allmänsjuksköterskan egentligen hade kunskap om.   

  

Av det som framkom i studien handlade en del om patientens ovisshet om framtiden. 

Den ovissheten kunde grunda sig i att patienterna inte hade fått tillräcklig information 

angående sin flytt och var de skulle. Det uttrycktes känslor av rädsla, oro och förtvivlan, 

något som inte bara berodde på rädslan för att komma till den allmänna avdelningen 

utan också en rädsla för den egna hälsan och situationen. Att som patient flytta till det 

okända kan vara förödande och försätta de i ett lidande som kan ge traumatiska effekter 

i längden. Ett problem är att patienter kunde lämna IVA helt oförberedda inför flytten 

till en vårdavdelning. Wiklund (2003, ss. 155–156) förklarar hur en vårdande relation 

växer fram genom en tillit mellan patient och vårdare där den som vårdas får chans att 

ge uttryck för sina behov. Det beskrivs vidare hur vårdaren ska ha ett karitativt 

förhållningssätt för att skapa tilliten som krävs för den vårdande relationen. När flytten 

går till på ett sådant vis som beskrivits så kan den vårdande relationen med personalen 

efter flytten blir svår att etablera då patienten kan få svårt att lita på personalen. Något 

som bortses från patienten är delaktigheten. Detta är något som Dahlberg och Segesten 

(2010, ss. 108-109) tar upp, att låta patienten vara delaktig i sitt eget vårdande. På så 

sätt känner patienten säkerhet i vårdandet och ger möjlighet till att själv ge uttryck för 

sina känslor. Om delaktigheten inte tas hänsyn till så kan detta sätta patienten i ett 

tillstånd där, så som Wiklund (2003, ss. 96-97) beskriver, upplever sig ur sitt 

sammanhang. Detta riskerar att orsaka en obalans för patienten, att inte längre känna 

harmoni och därmed ge upp sin frihet till omvärlden och endast känna meningslöshet. 

För att skapa tillit och delaktighet för patienten så är information viktigt. I fler studier 

visas vikten av att få information innan en förflyttning från IVA och hur det påverkar 

patienten. Maddox, Dunn & Pretty (2001) påvisade i sin studie hur bristande 

kommunikation innan flytt orsakade en extrem rädsla hos patienter över att de inte 

förstod vad som skulle hända. En studie av Crocker (2003) förklarade hur bristande 

kunskap om vad som kom att förväntas på en avdelning hos patienter kunde leda till 

känslor av maktlöshet. Detta förstärker patienternas upplevelse av att känna sig 

utelämnade och övergivna, då de placeras under helt nya förutsättningar och där 

vårdnivån skiljer sig åt.  

  

Det framkom i studiens resultat att patienternas väg tillbaka till hälsa kunde upplevas 

som krävande. Patienterna upplevde att personalen på den allmänna avdelningen inte 
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kunde möta deras behov och detta påverkade deras hälsa negativt. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 62–63) framhäver hälsa som livskraft där livskraft beskrivs som 

människans livslåga och något som behövs för att kunna överkomma hinder och ta sig 

an möjligheter i livet. Det är därför viktigt att vara medveten om svårigheter patienten 

kan känna kring dessa situationer, för att som vårdare kunna stötta och stärka patienten. 

Enger och Andershed (2017) beskriver att sjuksköterskor upplever det som svårt att ta 

emot patienter från IVA då de enligt sjuksköterskorna ofta var i ett instabilt tillstånd. 

Sjuksköterskorna beskrev känslor av osäkerhet, stress och frustration över att inte kunna 

vårda patienterna på ett adekvat sätt. Detta på grund av okunskap om de medicinska 

tillstånd som patienter från IVA ofta kunde befinna sig i. De upplevde att flytten av 

patienten ibland hade gjorts för tidigt vilket skapade osäkerhet hos såväl 

avdelningspersonal som hos patient och anhöriga. Detta är något som även beskrivs i 

resultatet. Patienterna upplevde att flytten skedde för tidigt och det skapade oro. Denna 

oro kan förstärkas på den allmänna avdelningen om personalen där är av samma åsikt. 

Det kan leda till att den nya miljön som patienten kommer till upplevs som otrygg. Det 

beskrivs vidare av Whittaker och Ball (2000) hur information om patientens behov av 

omvårdnad och behovet av medicinsk utrustning var något de behövde på den allmänna 

avdelningen men som saknades.   

 

Hållbar utveckling  

Det framkommer i resultatet hur flytten från IVA till allmän vårdavdelning är en stor 

omställning för patienterna och att det beskrivs som en negativ upplevelse. I 

problemformuleringen redovisar uppsatsförfattarna att 2,4% av vårdtillfällena på IVA är 

oplanerade inläggningar av patienter som gått tillbaka till samma IVA från avdelning 

inom 72 timmar efter utskrivning. Att dessa återinläggningar sker kan bero på att 

patienterna flyttas till avdelning för tidigt och därmed blir utan nödvändig intensivvård, 

att avdelningen inte har resurser eller kompetens för att vårda en patient som kommer 

från IVA eller kanske för att patienten sviktar i sina vitala funktioner även fast de fått 

bästa möjliga vård på avdelningen. Uppsatsförfattarna anser därför att en lösning till 

problemet med dessa återinläggningar kan vara att förbättra kommunikationen mellan 

intensivvårdspersonal och avdelningspersonal så att bytet av vårdnivå blir så smärtfritt 

och lindrande som möjligt för patienten. Under letandet av de artiklar till studien 

hittades artiklar som studerade användandet av mellanvårdsavdelningar. De skulle 

användas för patienter som var för friska för IVA men för sjuka för den allmänna 

vårdavdelningen. Detta kan vara till stor nytta i framtiden för att förbättra patienternas 

återhämtning, lindra lidande samt minska antalet återinläggningar på IVA och 

underlätta vårdandet på allmänavdelningen.   
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SLUTSATSER 

Av studiens resultat har det framkommit att patienters upplevelse av att flytta från IVA 

till en vårdavdelning innebär en stor omställning för patienterna. Litteraturstudiens 

resultat visar att patienterna upplever flytten från IVA till allmän avdelning som att 

färdas mot otrygghet, detta för att de upplevde att allt stöd försvunnit och de var 

tvungna att lämna IVA. Patienterna beskrev vidare att flytten innebar en ovisshet om 

framtiden och att det fick dem att känna sig som en i mängden, något som bottnade i 

rädslor för den nya miljön och känslan av att inte bli sedd. Förflyttningen från IVA till 

vårdavdelning kunde dock även få patienterna att uppleva flytten som vägen tillbaka till 

hälsa, den beskrevs som en krävande upplevelse men också ett steg i rätt riktning och en 

friare miljö. Studien bidrog till ökad förståelse kring patientens upplevelse att flyttas 

från IVA till avdelning. Det kan göra att vårdpersonalen bättre kan möta och stödja 

dessa sårbara patienter. Det som tagits fram ur resultatet är viktigt för såväl 

intensivvårdspersonal som allmän avdelningspersonal i syfte att uppmärksamma den 

problematik som finns vid förflyttning av en patient från IVA till allmän vårdavdelning, 

och att som vårdpersonal ta hänsyn till detta.   
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