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Sammanfattning    
De patienter som behandlas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är svårt sjuka och deras 
behov av vård kan inte tillgodoses på en allmän vårdavdelning. På IVA är patienterna 
kopplade till medicinskteknisk utrustning vilken övervakar vitalparametrarna dygnet runt 
samtidigt som personal finns närvarande på rummet. När patiententens tillstånd stabiliserats 
blir ett avdelningsbyte aktuellt. Hur påverkas patienten av överflyttningen? Syftet med denna 
studie är att granska, sammanfatta och beskriva forskningsresultat om patienters upplevelser 
av att överflyttas från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. Genom en 
litteraturstudie uppnåddes syftet. Resultatet påvisade att patienterna upplevde mycket oro och 
lidande i samband med överflyttningen. Samtidigt såg en del på flyttmomentet som ett bevis 
på förbättrad hälsa och möjlighet till att på nytt bli självständig. En del led av 
minnesproblematik efter vårdtiden på IVA och hade i efterhand svårt att redogöra för 
flyttmomentet. Något som många patienter uttryckte var behovet av mer information både 
innan, under och efter överflyttningen. Överflyttningen skapade en känsla av hjälplöshet som 
förutom brist på information grundades i de hastiga förändringar överflyttningen ofta innebar. 
I de fall då patienten inte kände sig sedd eller bekräftad under överflyttningen skapades 
lidande och för att förhindra eller minimera detta är det av stor vikt att sjuksköterskan ser och 
möter varje patient som en unik individ. För att överflyttningarna ska upplevas mer positivt av 
patienter bör processen planeras i samråd med patient och mottagande avdelning. 
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INLEDNING 
"They just took me with the bed and raked together the things and then 
they pulled the bed away… well, that was what happened." (Forsberg, 
Lindgren & Engström 2011, s. 113) 

 
Citatet stämmer in på vad många patienter upplever vid överflyttning från en 
intensivvårdsavdelning (IVA) till efterföljande vårdavdelning. Överflyttningsmomentet 
sker ofta hastigt och kan ge upphov till att patienten upplever hjälplöshet och känslan av 
att bli utlämnad. Inför överflyttningsmomentet uttrycker många patienter rädsla och oro. 
Känslor som dessa grundas ofta i ovisshet inför vad som väntar och bidrar till en 
upplevelse av att förlora kontrollen (Chaboyer, Kendall, Kendall & Foster 2005, s. 141). 
Att förlora kontrollen kan upplevas hotfullt och är, även det, en bidragande orsak till oro 
och stress och som gör överflyttningsmomentet svårhanterligt för patienten (Fredriksen 
& Ringsberg 2007, s. 128).  
 
Författarna har under sin utbildning till sjuksköterska arbetat eller haft praktik på IVA. 
Under dessa perioder blev det tydligt att problemsituationer som de ovan nämnda ofta 
uppstår. Majoriteten av patienterna som vårdas på IVA slussas vidare till en 
vårdavdelning. Författarna till denna litteraturstudie anser att det är viktigt att 
sjuksköterskan, både på IVA och på efterföljande vårdavdelning, får en ökad förståelse 
för patienternas upplevelse av hur det är att överflyttas från IVA till en vårdavdelning 
och hur de reagerar på skillnaden i vårdnivån. 
 
 
BAKGRUND 
Då vårdnivån skiljer sig markant mellan IVA och vårdavdelning presenteras i 
bakgrunden olika aspekter som är av vikt för att förstå i vilken utsträckning patienten 
blir lidande vid en överflyttning. 
 

Innebörden av intensivvård 
IVA skiljer sig på många sätt från andra vårdavdelningar inom ett sjukhus. Patienterna 
på IVA är svårt sjuka människor som på grund av sjukdom, behandling eller trauma 
sviktar i kroppens organ. Det rör sig om medvetande, cirkulation och andning. På IVA 
läggs tonvikten på patientens tillstånd, inte dess diagnos. Patienterna är ofta instabila 
och deras vårdsituation kan vara mycket komplex. Patientens tillstånd kräver noggrann 
övervakning och vården fokuseras kring att upprätthålla eller ersätta viktiga 
organfunktioner, vilket inte kan tillgodoses på en allmän vårdavdelning. För att 
kontinuerligt övervaka patientens hälsotillstånd används högteknologisk medicinsk 
utrustning. Respirator, övervakningsmonitor och infusionspumpar är några av de 
apparater som flertalet av patienterna är anslutna till (Andersson 2011). Personaltätheten 
är hög och de består av olika professioner så som specialistutbildade läkare och 
sjuksköterskor samt undersköterskor med specifika delegeringar. Detta innebär att 
vårdnivån inom intensivvården är hög (Dybwik 2011, s. 163). Omvårdnad, 
undersökningar och behandlingar sker med täta intervaller och kan bli aktuella under 
alla tider på dygnet (Johansson, Bergbom & Lindahl 2012, s. 112). På IVA i Sverige 
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finns vanligtvis 8-10 sängplatser och i regel har en IVA-sjuksköterska och en 
undersköterska tillsammans ansvar för en till två patienter (Bergbom 2007, s. 121). 
Det finns flera olika typer av intensivvårdsavdelningar. BIVA innebär intensivvård för 
barn under 18 år. Thoraxintensivvården, TIVA, behandlar patienter som genomgått 
hjärt- eller lungoperationer samt hjärt- och lungtransplantationer. Patienter med 
neurologiska sjukdomar samt akuta rygg- och skallskador behandlas på 
neurointensiven, NIVA. På BRIVA, brännskadeavdelningen, vårdas patienter med svåra 
brännskador (Andersson 2011). 
 

Vårdmiljö på IVA 
Miljön på IVA-rummet karaktäriseras av medicinteknisk utrustning vilken dominerar 
rummet genom att ta plats, larma, blinka och varna av olika anledningar under dygnets 
alla timmar. Detta bidrar till en påfrestande miljö och det är svårt för patienterna att 
slappna av och komma till ro samt få en god natts sömn (Johansson et al. 2012, s. 112). 
Ytterligare en påfrestande miljösynpunkt är att lampor tänds och släcks oavsett tid på 
dygnet (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh 2007, s. 154). Lampor som tänds 
nattetid kan förstöra sömnen och dygnsrytmen för patienterna (Drouot, Cabello, D'ortho 
& Brochard 2008, s. 395). I de flesta fall delar patienterna rum och endast en tunn 
gardin skiljer sängplatserna åt, vilket innebär att ljud och ljus även från medpatientens 
medicintekniska utrustning påverkar patienten. Eftersom personal hela tiden är 
närvarande på rummen får patienterna ibland ta del av vad personalen talar om. Det kan 
röra sig om vad som sker med någon av medpatienterna på rummet, den egna 
behandlingen eller personalens privata konversationer (Johansson et al. 2012, s. 112). 
 
 

Att vara patient på IVA 
Att vara kritiskt sjuk är ett hot mot individens existens. Patienten förlorar kontroll över 
såväl sin kropp som sin totala situation och den personliga integriteten hotas (Almerud 
et al. 2007, s. 153). Flertalet patienter beskriver vårdtiden på IVA som en traumatisk 
händelse där de svävar mellan liv och död. Att vara kritiskt sjuk innebär att individen 
utsätts för såväl fysisk som psykisk påfrestning (Eriksson, Bergbom & Lindahl 2011, s. 
63). Ovisshet kring vad som kommer att ske på salen medför att patienten aldrig riktigt 
vet vad som kommer att hända (Johansson et al. 2012, s. 112). Avbruten sömn är en av 
de faktorer som patienter ofta uppger som mycket stressande. I en studie uppgav mer än 
hälften av patienterna att de led av sömnbrist, och ett mindre antal patienter menade 
total sömnlöshet var den västa upplevelsen under hela vårdtillfället på IVA (Drouot et 
al. 2008, s. 393). 
 
Många av de patienter som vårdas på IVA drabbas av ett tillstånd som kallas delirium. 
Medicinering, substansrelaterade intoxikationer, metaboliska störningar, hypoxemi eller 
omkringliggande miljö är samtliga exempel på faktorer som kan leda till att patienten 
hamnar i detta tillstånd. Delirium defineras som en störning i medvetandegraden där 
ouppmärksamhet, förändrad kognitiv förmåga eller perceptuella störningar utvecklas 
under en kort tidsperiod (timmar till dagar) och återfinns i två former. En form yttrar sig 
oftast genom att patienten är upprörd, rastlös, försöker ta bort katetrar, eller blir 
känslomässigt instabil. Tillståndet kan även benämnas som "IVA-psykos". Den andra 
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formen, den tysta, karaktäriseras bland annat av håglöshet, apati och tillbakadragenhet. I 
båda tillstånden är avsaknad av förmåga att skilja mellan verklighet och fantasi aktuell 
och detta varierar liksom medvetandegraden, vilket bidrar till att många patienter som 
vårdats på IVA har få minnen från vårdtillfället (Pun & Boehn 2011, ss. 226, 230, 233). 
Mardrömmar, hallucinationer eller overklighetsupplevelser kan besvära patienten även 
efter vårdtiden på IVA. Ibland kan patienten uppleva koncentrationssvårigheter och 
svårigheter att ta till sig information (Orvelius, 2011).  
 
 

Avdelningsbyte 
Det förekommer att patientens överflyttning från IVA till en vårdavdelning sker med 
bra framförhållning där patienten informeras i god tid, hinner ställa frågor samt hinner 
ta farväl av personal och miljön på IVA. Ibland blir dock denna process forcerad på 
grund av att vårdplatsen behövs av annan patient. Inför kommande överflyttning bör en 
rad kriterier vara uppföljda. Dessa innefattar att patientens vitala organfunktioner ska 
vara stabila och att patienten inte har behov av behandling eller omvårdnad som inte kan 
tillgodoses på en vårdavdelning (Stubberud 2009, ss. 175-176). 
 

Lidande i förhållande till den subjektiva kroppen 
Enligt Eriksson (1994, ss. 20-21) innebär begreppet "lida" att pinas och våndas. Detta 
till trots, har lidandet såväl en positiv som negativ dimension. Att lida i negativ 
bemärkelse kan innebära att kämpa, men kan likväl i positiv mening innebära försoning 
med sin livvsituation och sitt öde. Att vara kritiskt sjuk och vårdas på IVA påverkar 
hela kroppen och det beskrivs av patienter som mycket stressande. När en patient är 
allvarligt sjuk leder det till fysiska förändringar. Detta resulterar i att de upplever 
stressreaktioner i form av svettningar, ökad hjärtfrekvens, hyperventilering och 
rastlöshet eller oro. Kroppen i ett fenomenologisk perspektiv innebär inte endast att vi 
har en kropp, utan att vi är vår kropp (Fredriksen & Ringsberg 2007, s. 128). Wiklund 
(2003, ss. 96-97) definierar lidande som en upplevelse av att förlora kontroll över sin 
hälsa. Även svårigheter att förmedla sina känslor bidrar till upplevelsen av isolering och 
utanförskap. Genom kroppen förhåller vi oss till tid och rum. Vi bedömer omgivningen 
i relation från kroppens position (Wiklund 2003, s. 48-49). Genom att ligga i en säng får 
patienten ett annat perspektiv på rummet och omgivningen. Den horisontala positionen 
framtvingar även fenomen som makt och maktlöshet (Fredriksen & Ringsberg 2007, s. 
129). Då det gäller avdelningsbyte och rutiner kring detta har patienten lite eller inget 
inflytande vilket ger en ökad känsla av maktlöshet (Eriksson 1994, ss. 87 - 92). Vid 
plötsliga överflyttningar kan känslor som övergivenhet och hjälplöshet uppstå. Stark 
rädsla och oro över vad som kommer ske på den nya avdelningen uttrycks hos både 
patienter och närstående (Chaboyer et al. 2005, s. 141).  
 

Transfer anxiety 
Begrepp som används inom internationell forskning är "Transfer anxiety" eller 
"relocation stress" och innebär negativa känslor i samband med överflyttning från IVA 
till vårdavdelning. Exempel på dessa känslor kan vara oro eller ångest (Beard 2005, ss. 
273-274; Brodsky-Israeli & DeKeyser Ganz  2011, s. 514). Biologiska eller 
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psykologiska påfrestningar som kan utlösa negativa stressreaktioner resulterar i så väl 
fysiologiska som psykologiska reaktioner. Fysiologiska reaktioner innebär exemplelvis 
att puls och blodtryck stiger, andningsfrekvensen ökar och att kroppen blir stel och 
spänd. Psykologiska stressreaktioner är bland annat ångest, oro och minnesproblematik 
(Ledin & Hjort 2013). 
 
 

Efterföljande vårdavdelning 
På IVA ansvarar sjuksköterskan för få, men kritiskt sjuka, patienter. På den allmänna 
vårdavdelningen är sjuksköterskan ansvarig för betydligt fler patienter. Det råder en 
klyfta mellan vården på IVA och vårdavdelningen rörande bemanning, sjuksköterskans 
utbildning och intensiteten i vårdhandlingarna. Detta kan också benämnas som skillnad 
i vårdnivå. Denna skillnad i vårdnivå och arbetssätt bidrar till att överflyttnigen kan bli 
problematisk för patienten och sjuksköterskan. De största skillnaderna är 
sjuksköterskornas kompetens, var vårdens fokus ligger samt miljön. Sjuksköterskorna 
på vårdavdelningen är medvetna om den stora skillnaden i vårdnivå och försöker 
anpassa vården efter patientens behov och hälsotillstånd. I vissa fall menar 
sjuksköterskor på vårdavdelningen att de har svårt att hantera patienterna då dessa var 
vana vid att få hjälp omgående. Att ta emot en patient från IVA kan för dessa 
sjuksköterskor innebära en stressor som är överväldigande och som betyder en ökad 
arbetsbelastning (Häggström et al. 2009, s. 185). 
 
 

Kommunikation – sjuksköterskans ansvar 
Planering av överflyttning påbörjas så snart patientens tillstånd stabiliserats. Varje 
överflyttning är unik och upplevelsen påverkas av patientens erfarenheter från tidigare 
avdelningsbyten. Dålig kommunikation mellan sjuksköterska och närstående kan 
påverka överflyttningen negativt för patienten (St-Louis & Brault 2011, s. 322). Då 
överflyttningar från IVA ibland sker hastigt krävs det att kommunikationen mellan IVA 
och vårdavdelningen fungerar. Kommunikation som brister är en av de vanligaste 
orsakerna till att fel uppstår inom vården. Sjuksköterkor bör som regel använda 
kommunikationsteknologi som stöd för att säkerställa säkerhet och kvalitet i vårdandet 
(Socialstyrelsen 2005, s. 12). För att förhindra att vårdskador eller missförstånd sker 
finns SBAR vilken kan fungera som mall för kommunikationen. Då det finns en fast 
struktur att följa minskar riskerna för missförstånd. SBAR står för och inkluderar 
Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation för den fortsatta vården. 
SBAR hjälper till att fokusera på det relevanta och bör användas både vid skriftliga och 
muntliga överrapporteringar all sjukvårdspersonal emellan (Hallén u.å.). Det är även av 
stor vikt att föra en god omvårdnadsjournal där relevant dokumentation tas upp. 
Sjuksköterskan bör kunna ta del av journalanteckningar och kritiskt granska sin egen 
journalföring så att den stämmer gällande saklighet, kvalitet och struktur 
(Socialstyrelsen 2005, s. 11). 
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PROBLEMFORMULERING 
Patienten på IVA är svårt sjuk, kontinuerligt övervakad av medicinskteknisk utrustning 
och specialistutbildade sjuksköterskor samt övrig personal. Att vara kritiskt sjuk och 
vårdas på IVA innebär ett hot mot individens existens. Utöver det finns det fler faktorer 
under vårdtiden på IVA som upplevs påfrestande. Miljön skiljer sig markant från 
vårdavdelningar då både ljud, ljus och medpatienter på salen är störande komponenter 
som kan innebära att patienten får svårt att vila. I vissa fall är patienterna förvirrade 
under vårdtiden på IVA vilket kan bidra till svårigheter att skilja på vad som är 
verklighet och vad som är drömmar eller vanföreställningar. Då patientens hälsotillstånd 
stabiliserats blir det aktuellt med överflyttning till en efterföljande vårdavdelning. Ett 
avdelningsbyte innebär inte endast byte av vårdmiljö utan även en förändrad vårdnivå. 
På vårdavdelningen är inte sjuksköterskan ständigt vid patientens sida och patienten 
förväntas att här vara mer självständig än tidigare. Hur upplever patienten denna 
överflyttning? Sjuksköterskan på en allmän vårdavdelning tar emot och vårdar patienter 
som överflyttats från IVA. Det är då av största vikt att sjuksköterskan kan möta 
patienternas behov och förstå deras upplevelser för att kunna ge en god vård. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att granska, sammanfatta och beskriva forskningsresultat om patienters 
upplevelser av att överflyttas från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. 
 
 
METOD 
Forskningsmetoden som användes till studien är litteraturstudie enligt Axelssons (2012, 
ss. 203-219) modell. Vad som kännetecknar denna typ av metod är att all data 
härstammar från primärkällor som återfinns i vetenskapliga artiklar eller rapporter och 
som har sammanställs till ett resultat. Primärkälla innebär att forskarna som utfört 
studien också skrivit rapporten (Axelsson 2012, s. 203). För att få en fördjupad 
förståelse av patienternas upplevelser är de granskade artiklarna som ingår i den aktuella 
studien kvalitativa.  
 

Datainsamling  
Inledningsvis genomfördes en pilotsökning i databaserna Cinahl och Pubmed för att 
fastställa forskningsläget inom det valda problemområdet. När forskningsläget var 
undersökt begränsades sökningar med inklusions- och exklutionskriterier. Till att börja 
med utgick artikelsökningarna från och med år 2006, men tidsintervallet utökades  från 
år 2000, för att öka antalet träffar. Trunkeringar och nyckelord från redan funna artiklar 
guidade vidare till mer specifika artikelsökningar. Några av de artiklar som valts till 
denna studie togs fram via redan funna artiklars referenslistor. Bland annat framkom då 
en artikel från 1999. Den valdes in på grund av att den svarade mot syftet och höll god 
kvalitet. Av de 17 artiklar som ingick i ”utvalda artiklar” visade det sig att 9 av dem inte 
svarade mot syftet, flera av de artiklarna fokuserade på sjuksköterskans roll eller 
närståendes upplevelser. Inga geografiska avgränsningar gjordes.  
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Inklusionskriterier: patienters upplevelser av överflyttning från IVA till en 
vårdavdelning, vuxna över 18 år, människor, vetenskapligt granskade artiklar, skrivna 
på engelska, svenska eller norska, publicerade mellan år 2000-2013. 
 
Exklusionskriterier: patienter under 18 år, forskningsrapporter/artiklar publicerade innan 
år 2000, forskningsrapporter/artiklar som berör syftet men är sjukdomsspecifika, 
sjuksköterskor och närståendes upplevelser av patienters överflyttning från IVA till 
vårdavdelning. 
 
 
Sökord och antal träffar presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1, Beskrivning av litteratursökning. 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda artiklar Urval 

Cinahl  ICU AND transfer AND 
ward 65 (31) 9 3 

Cinahl 
 Intensive care unit AND 
ward AND patient AND 
transfer 

48 (25) 4 1 

Referenslistor   4 4 

Inom parentes:  2000-2013, peer rewiewed, engelska,  norska, svenska, all adults. 
  
 

Dataanalys 
Analysen som använts vid denna litteraturstudie grundar sig i Axelssons beskrivna 
metod (2012, ss. 212-214). Båda författarna läste igenom de utvalda artiklarna 
noggrannt ett flertal gånger för att få en tydlig bild över artiklarnas innehåll i relation till  
studiens syfte. Då artiklarna bedömts erhålla vetenskaplig kvalitet gjordes en 
sammanställning av artiklarna i en tabell där problem, syfte, metod, urval och resultat 
från artiklarna presenteras (bilaga 1). När sammanställingen var utförd lästes artiklarnas 
resultat på nytt, nu med syfte att identifiera delar med liknande innehåll ur resultaten 
och för att sedan bygga upp en ny helhet sprungna ur de inkluderade artiklarnas resultat. 
Den nya helheten byggdes upp underifrån genom kategorier och underkategorier, detta 
för att få fram en tydlig struktur i studien. Korta sammanfattningar gjordes av 
avgränsade ämnesinnehåll ur resultaten vilka skrevs ned på mindre lappar. När samtliga 
studiers resultatdel var nedskriva delades lapparna med anteckningarna in i olika 
grupper efter dess innehåll. En sammanfattande rubrik gavs till de funna grupperna och 
dessa grupperades i sin tur upp efter sitt innehåll och sammanfattande rubriker gavs. 
Genom detta arbetssätt framkom ett nytt resultat presenterat i kategorier och 
underkategorier. Under hela processen förde författarna en dialog med varandra för att 
säkerställa att resultatet svarade mot studiens syfte. 
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RESULTAT 
I litteraturstudiens inkluderade studier återkom i stort samma ämnen i samtliga artiklar. 
Resultatet presenteras i tre kategorier med sammanlagt sex underkategorier. Kategorier 
och underkategorier presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2. Beskrivning av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Patientens respons • Känslosvar på förändring 
• Reaktioner och reflektioner kring förändring 

Förbättrad hälsa • Att bli bättre fysiskt 
• Självständighet 

Samspel mellan patient och vårdpersonal • Information 
• Relation till vårdpersonal 

 
 

Patienters respons 
Kategorin "patienters respons" kännetecknas av känslosvar, reaktioner och reflektioner 
som upplevdes relaterat till överflyttningen från IVA till en vårdavdelning. Att göra 
denna typ av överflyttning innebär bland annat en förändrad vårdnivå, något som ofta 
frambringar en rad känslor och reaktioner hos patienten. 

 
Känslosvar på förändring  
Det framkommer i ett flertal studier att en hel del patienter beskriver överflyttningen 
som en negativ upplevelse. Uttryck som användes för att beskriva upplevelsen var oro, 
rädsla, nervositet, ångest, krävande samt ovisshet (Forsberg et al. 2011, s. 114; Leith 
1999, ss. 212-213). Enligt Strahan och Brown (2005, ss. 167-168) ansåg en del patienter 
att de inte hann få någon känslomässig förberedelse innan överflyttningen och att detta 
bidrog till att överflyttningen blev en negativ erfarenhet. Även om de flesta patienter 
som skulle byta avdelning uttryckte glädje över att bli bättre och att de återhämtat sig, 
ackompanjerades denna känsla ofta av rädsla. I den stund då patienterna förstod att de 
skulle flyttas från IVA till vårdavdelning uttryckte flertalet stark rädsla och oro kring 
vad som skulle komma att ske (Chaboyer et al. 2005, s. 141). I studien av Chaboyer et. 
al. samt Leith (1999, s. 214) och Forsberg et al. (2011, s. 113) beskrev flertalet av  
patienterna att överflyttningen var plötslig och kom utan förvarning. Patienterna var inte 
heller förberedda på de stora skillnader som förelåg då vårdnivån förändrades. Då 
patienter upplevde överflyttningen som abrupt resulterade detta i att flera av dem fick en 
genomträngande känsla av att ha blivit övergiven under en kritisk tid (Chaboyer et al. 
2005, s. 141). Även i McKinney och Deenys (2002, ss. 325, 327) studie uttryckte 
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patienter negativa känslor i samband med överflyttningen, men då rörde det sig främst 
om vetskapen att de inte hade någon inverkan på momentet alls, att flytten skulle ske 
oavsett vad de, som patienter, ansåg. De som upplevde överflyttningen som något 
negativt ansåg att momentet gått för fort samt att ett fåtal var osäkra på anledningen till 
varför överflyttningen gått så fort. När patienter i efterhand talade om överflyttningen 
blev de känslosamma och beskrev händelsen som en hemsk och chockartad upplevelse 
(Field, Prinjha & Rowan 2008, s. 4). 
 
Precis efter ankomst till vårdavdelningen var känslan av att vara sårbar och hjälplös som 
starkast hos patienterna, detta kopplades till insikten om att de faktiskt var på en 
vårdavdelning. Även i efterhand, när patienterna skulle återberätta sina känslor kring 
överflyttningen, var rädsla och panik ett starkt inslag (Chaboyer et al. 2005, s. 141). 
Efter överflyttningen beskriver många patienter skillnaden i vårdnivån som negativ. 
Detta relaterades bland annat till att övervakningen var avsevärt minskad och att det tog 
betydligt längre tid att få hjälp då patienten påkallat personal. Patienterna upplevde även 
att de saknade betydelse på vårdavledningen och att det var extremt svårt att acceptera 
och förstå detta när de tidigare fått full uppmärksamhet. På vårdavdelningen ställdes 
dessutom högre krav på patienterna då målet var att de så småningom skulle klara sig 
mer självständigt. Förändringen av vårdnivån skedde utan någon nedtrappning eller 
förberedelse, vilket en del patienter uttryckte besvikelse över (Chaboyer et al. 2005, 
141; Leith 1999, s. 214). En del patienter beskrev även oro och rädsla över personalens 
arbetssätt på vårdavdelningen, att de skulle pressa patienten mer än vad denne skulle 
orka med (Odell 2000, s. 326). Andra patienter uttryckte oro kring hurvida de var för 
svaga fysiskt för att kunna påkalla hjälp när de behövde (Field et al. 2008, s. 5). En del 
patienter tilldelades enkelsalar då tanken var att de skulle få lugn och ro, men detta 
resulterade istället i att patienterna kände sig isolerade och ignorerade (Field et al. 2008, 
s. 7). De patienter som istället vårdades i flerbäddsal kände sig utlämnade och 
exponerade. Detta relaterades till att personalen hade många olika arbetsuppgifter inne 
på salen, men även besök av närstående till medpatienter bidrog till förlägenhet och 
otrygghet. En del av de patienter som fick ligga i flerbäddssalar menade även att de 
stördes och blev skrämda av alla ljud på vårdavdelningen (Field et al. 2008, s. 7; 
Forsberg et al. 2011, s. 113). Å andra sidan uttryckte en del av patienterna i Forsberg et 
al. (2011, s. 113) det motsatta, att få en egen sal gav dem lugn och ro och bidrog till att 
skydda deras integritet. 
 
Åtskilliga av patienterna i studien av Field et al. (2008, ss. 6-7) uppmärksammade 
skillnaden i vården genom känslan att vara en i mängden på avdelningen. Detta var en 
stor kontrast mot den nära vård de tidigare fått på IVA. Många av dessa patienter kände 
sig oförberedda för den livliga omgivningen på vårdavdelningen, vilket resulterade i oro 
och osäkerhet. I motsats beskrev över 50% (n=≥27) av patienterna i Leiths (1999, ss. 
212-213) studie att de såg överflyttningen från IVA som något positivt. Det positiva 
beskrevs med ord som glädje, bra, lättnad och att en stress som varit ständigt närvarande 
släppte. Det framkom även att många av de patienter som deltog i studien inte trivdes 
alls på IVA och ansåg att få lämna avdelningen var det mest positiva med 
överflyttningen. Ljud, ljus, sömnsvårigheter, strikta besöksrutiner och brister gällande 
integritet var samtliga starka orsaker till varför de uppskattade att få byta avdelning. 
Även att slippa all övervakning, komma ifrån svårt sjuka medpatienter och att komma 
till en betydligt lugnare vårdavdelning sågs som något positivt.  
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Reaktioner och reflektioner kring förändring 
Denna underkategori ämnar ge en djupare inblick i vilka slags reaktioner 
överflyttningen frambringar hos patienterna. Patienternas egna reflektioner och 
utvärderingar kring den nya vårdnivån och avdelningen innefattas också.  
 
En del patienter uttryckte likgiltighet i samband med överflyttningen. Några av dessa 
uppgav att de accepterade det som hände grundat i att momentet var en del i en kedja av 
händelser i vårdsystemet.  De visste att de hade ytterst lite, eller ingen kontroll över det 
som skedde. Andra patienter i samma studie beskrev att de lämnade över kontrollen på 
grund av känslor av trygghet, att någon annan får reda ut det som sker (Odell 2000, ss. 
325-326). I Leiths (1999, s. 213) studie beskrev cirka 20% (n=11) av patienterna att de 
var likgiltiga eller neutrala inför överflyttningen. Några uttryckte detta som tillit till 
sjukvårdspersonalens omdöme, att de inte skulle låta patienterna byta avdelning om de 
inte var redo för det. I Odells (2000, s. 325) studie uttryckte fem av sex patienter 
ambivalens kring överflyttningsmomentet. De började tala om händelsen med ord som 
oro och stress för att sedan avsluta samtalet med att överflyttningen gick bra.  
 
Två till fyra dygn efter att de anlänt till vårdavdelningen hade fleratalet patienter 
minnesproblematik då de inte kunde redogöra varken för hur länge de vårdats på IVA, 
överflyttningsmomentet eller vilken eftervårdande avdelning de befann sig på. Hos 
dessa patienter gav minnesluckorna upphov till känslor av sårbarhet (Odell 2000, s. 
325).   
 
I en studie av McKinney och Deeny (2002, s. 328) reflekterade samtliga deltagare över 
skillnaden i vårdnivån då de kom till vårdavdelningen. Patienter påtalade bland annat att 
personalen inte var lika tillgänglig som på IVA. För en del av patienterna var detta 
endast en observation, men för andra var det sammankopplat med missnöje. I en annan 
studie framkom det att de flesta patienterna förstod och accepterade att vårdnivån 
skiljde sig mellan IVA och vårdavdelningen. Ändå ansåg de inte att de fått den vård de 
önskat eller ansåg sig behöva på vårdavdelningen. Av 34 patienter svarade majoriteten 
att vårdavdelningen inte nådde upp till den vård de förväntat sig. Några av patienterna 
trodde till och med att den vård de fick på avdelningen äventyrade deras återhämtning 
(Field et al. 2008, s. 4). 
 
Forsberg et al. (2011, s. 113) framhåller att en del av patienterna tyckte vårdavdelningen 
var oorganiserad och att de var oroliga över hurvida någon ens skulle upptäcka om de 
blev sämre i sitt tillstånd igen. Även merparten av patienterna i en annan studie ansåg att 
det var otryggt att vara på vårdavdelningen och de upplevde sig vara en belastning för 
personalen. Samma patienter menade även på att de inte fick sina behov tillgodosedda, 
det rörde sig bland annat om mediciner som kom försent eller uteblev eller 
såromläggningar som varken blev kontrollerade eller omlagda på nytt (Høghaug & 
Fagermoen 2007, ss. 9-10). 
 
Patienter berättade att det på vårdavdelningen ställdes högre krav på dem. Att de som 
patienter på IVA ansågs behöva hjälp med allt, men på efterföljande vårdavdelning 
förväntades vara i stort sett självgående och klara sig i största möjliga mån på egen 
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hand. Flera patienter ansåg även att grundläggande krav för att vårdas på vårdavdelning 
var att de kunde sova, återhämta sig och mobiliseras. De blev upprörda när basala 
behov, så som toalettbehov, blev något de fick kämpa för att klara av och detta blev en 
stor stressor för dem (Field et al. 2008, ss. 4-5; Leith 1999, s. 214). 
 
 

Förbättrad hälsa 
Då överflyttning från IVA är aktuell innebär det att patienten är vid bättre hälsa och 
därmed anses kunna vårdas på en vårdavdelning. Detta är för många ett stort steg i 
riktingen mot återhämtning, självständighet och så småningom utskrivning.  
 

Att bli bättre fysiskt 
Hälften av patienterna berättade att de enbart såg överflyttningen som bevis på en 
förbättrad hälsa (Leith 1999, s. 212). Positiva tankar och känslor kring överflyttningen 
bekräftas av flertalet patienter i Odells (2000, s. 326) studie. Dessa känslor grundade sig 
i att överflyttningen var ett tecken på att de återfått en bättre hälsa. Patienter i denna 
studie angav även att känslan av förbättring fanns med trots att de inte kunde känna 
något positivt, kroppsligt framsteg. Att uppleva förbättrad hälsa och positivitet i 
samband med överflyttningen bekräftas av ytterligare några patienter i studien av 
McKinney och Deeny (2002, s. 325). 
 

Självständighet 
En positiv respons som framkom hos en del patienter i en studie av Strahan och Brown 
(2005, ss. 166-167) var att överflyttningen från IVA innebar att de gått från att vara 
beroende av vårdpersonal till en mer oberoende status. De kände sig mer alerta och 
orkade intressera sig för omgivningen. Detta innebar att patienter upplevde mer 
självständighet vilket hjälpte dem att blicka framåt i den fortsatta rehabiliteringen.  
 
 

Samspel mellan patient och vårdpersonal 
För att överflyttningen ska gå smidigt och patienten ska må väl under processen krävs 
det att sjukvårdspersonalen tar på sig ansvaret att delge information samt att vara 
tillgängliga och tillmötesgående mot patienter, närstående och personal. 
 

Information 
I en norsk studie fick patienterna erfara diffus och olik information kring sitt 
sjukdomstillstånd och blev därför oroliga i efterhand. De flesta delgav att de till 
exempel inte fått någon information om vad konsekvenserna skulle bli efter 
respiratorbehandling (Høghaug & Fagermoen 2007, s. 10). I Forsbergs (2011 s. 113) 
studie berättade en del patienter om upplevelsen att de fick för lite, eller ingen 
information alls, varken innan eller efter överflyttningen från IVA. De önskade att de 
hade fått veta mer. Patienterna var i behov av information, och de berättade att det var 
bra att få information även om den eventuellt inte stämde helt och hållet i slutändan. 
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Några patienter berättade att sjuksköterskan på IVA kontinuerligt gav dem bra 
information om vad som skulle ske. 
 
Den information patienter efterfrågade var svar på hur, när och var saker och ting skulle 
ske. De fick till exempel information om att de skulle överflyttas till en annan 
avdelning, men inte vart eller vad som skulle ske där. Brist på information upplevdes 
som skrämmande och tärande. Patienterna efterfrågade konkret information som 
innefattade bland annat förklaringar, uppmuntran och stöd. Detta för att patienterna 
skulle hinna förbereda sig känslomässigt inför den kommande avdelningen, som till 
exempel att det kommer att ta en stund innan personal kommer då patienten ringt på 
klockan (Høghaug & Fagermoen 2007, ss. 9-10; Strahan & Brown 2005, s. 168).  
 
På vårdavdelningen var det flera patienter som uttryckte missnöje kring den information 
som delgivits sjuksköterskor emellan. Patienter utryckte att bristande information från 
IVA ledde till misstag och problem med både nutrition och mediciner för dem. 
Dessutom påtalade patienter att vårdpersonalen på den efterföljande vårdavdelningen 
visste mycket lite om patienten och vilka rehabiliteringsmål som var uppsatta (Field et 
al. 2008, s. 6). 
 

Relation till vårdpersonal 
Enligt många av patienterna präglades vårdtiden på IVA av närheten till personalen. 
Vetskapen om att alltid kunna få hjälp då det behövdes ingav ett lugn. De upplevde att 
sjuksköterskorna på IVA hade full kontroll över situationen och att de omedelbart 
upptäckte om något inte var som det skulle (Forsberg et al. 2011, s. 113). Patienter i en 
annan studie beskrev att de utvecklat en speciell relation till sjuksköterskorna på IVA 
som grundat sig i den nära vården och att det var svårt att plöstligt skiljas från dem vid 
överflyttningen. I efterhand pratade patienterna om sjuksköterskorna på IVA med ömhet 
och tillgivenhet (Chaboyer et al. 2005, s. 141). 
 
Många patienter uttryckte att det mest negativa med överflyttningen var att lämna 
personalen på IVA (McKinney & Deeny 2002, s. 326). Då patienter väntade på att få 
flytta från IVA var det några som av misstag hörde konversationer personal emellan. 
Personal från vårdavdelningen vilken patienten skulle till talade om hur stressigt de 
hade det på avdelningen, detta gav patienten en känsla av att vara i vägen, redan innan 
de lämnat IVA. I kontrast till detta var det patienter i samma studie som upplevde att de 
kände sig trygga med överflyttningen då de fick möjlighet att möta en sjusköterska från 
vårdavdelningen redan på IVA. Sjuksköterskan från vårdavdelningen beskrev 
personalen och avdelningen i positiva termer vid det första mötet med patienten. 
Patienterna berättade att det kändes bra att träffa samma sjuksköterskor vid flera 
tillfällen under sjukhusvistelsen. Det skapade trygghet, framförallt under 
överflyttningen. Vidare beskrev patienterna att relationen till vårdpersonalen var viktig, 
både på IVA och på vårdavdelningen. Det var också viktigt med tilliten för att kunna 
kommunicera och att få bekräftelse på sina känslor (Forsberg et al. 2011, ss. 113-114).  
 
Många patienter tyckte det var svårt att anpassa sig till vården på vårdavdelningen efter 
den nära IVA-vården (McKinney & Deeny 2002, s. 328). Patienter upplevde att 
personalen inte var tillgänglig för frågor och funderingar (Høghaug & Fagermoen 2007, 
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s. 10). Samtidigt var det en del patienter i en annan studie som uttryckte tillfredsställelse 
och tacksamhet gentemot personalen på vårdavdelningen. De ansåg sig bli väl 
omhändertagna och hade enbart positiva ord för att beskriva vårdavdelningen (Strahan 
& Brown 2005, s. 168).  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att överflyttas från en 
intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning och därmed byta vårdnivå. Författarna 
ansåg att en litteraturstudie var en lämplig metod för att belysa detta syfte och grundade 
sig i Axelssons (2012, ss. 203-220) metodbeskrivning. Genom denna metod och med 
systematiska sökningar i databaser fick författarna fram relevant forskning i ämnet.  
 
Inledningsvis gjordes breda artikelsökningar då flertalet artiklar valdes in som senare 
visade sig inte svara mot studiens syfte. Det fanns tidigare forskning publicerat vilken 
beskrev sjukvårdspersonal och närståendes perspektiv kring överflyttning från IVA till 
vårdavdelning. Forskningsresultat som svarade upp mot studiens syfte var begränsat. Då 
sökningarna i Cinahl och Pubmed inte gav många träffar utökades den eftersökta 
tidsperioden från 2006 till 2000 och framåt. Målet var att den forskning som ingick i 
studien skulle vara aktuell, men det var svårt då det fanns begränsat med forskning som 
behandlade ämnet ur patientens perspektiv. Ytterst få studier verkar ha gjorts under 
tjugohundratalet inom detta område. Den senaste publicerade studien som är med i 
denna studie är från år 2011. Resultaten i studierna överrensstämmer med forskning 
som presenterades år 2000 liksom år 2005. Därför anser författarna, i efterhand, att 
studiens resultat inte skulle påverkats om tidsperioden utökats till mitten eller början på 
nittiotalet. Under arbetet med resultatet framkom det tydligt att fler empiriska studier 
krävs inom området. Inledningsvis diskuterades möjligheterna till att genomföra en 
empirisk studie då detta vore det bästa sättet att få svar på  forskningsfrågan, men 
bristande kunskap i genomförandet samt brist på tid var bidragande faktorer till att den 
metoden ej användes. 
 
Resultatet inkluderar åtta artiklar. Då syftet var att belysa upplevelsen av överflyttning 
och den nya vårdnivån, var kvalitativa artiklar det främsta alternativet. Enligt Axelsson 
(2012, s. 204) är det vid litteraturstudier en fördel att använda sig av både kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Artikelsökningen till denna studie resulterad endast i kvalitativa 
studier. Detta beror på att författarna efter noggrann sökning inte fann någon kvantitativ 
artikel som svarade mot syftet. Det kan ses som en brist då endast ett fåtal individer 
kommer till tals i resultatet. 
 
Ursprungliga sökord var bland annat ”anxiety”, ”patient”, transfer”, ”ICU” och ”ward”. 
Dessa utökades sedan med trunkeringar, till exempel ”patient*” och ”OR” istället för 
”AND” mellan olika sökord. Detta utgjorde ingen betydande skillnad i artikelantal av 
relevans då enbart en ny artikel tillkom. Fyra av artiklarna tillkom ur redan funna 
artiklars referenslistor. Författarna anser att de funnit tillgängliga studier genom 
sökningar, både i Cinahl, Pubmed och genom att systematiskt söka igenom 
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referenslistor i ett trettiotal artiklar. De inkluderade artiklarna är från Sverige, Norge, 
Storbritannien, Australien och Kanada. Tre artiklar framkom som enligt abstrakt 
svarade till syftet, men de var på språk som författarna ej behärskade, vilket gjorde att 
de exkluderades. Författarna anser att de länder som inkluderas har en liknande 
samhällsstruktur vilket gör att resultatet lättare kan appliceras även inom svensk 
sjukvård.  
 
För att öka validiteten i studien läste båda författarna samtliga artiklar noggrant ett 
flertal gånger, diskuterat trovärdigheten i de valda artiklarnas metoder och jämförde 
dem med studiens syfte. Mycket tid lades ner på att bryta ner forskningarnas resultat i 
delar, för att på så vis bygga upp ett nytt resultat. Detta arbetssätt är något som styrks av 
Axelsson (2012, s. 214). Hela studiens resultat bygger på patienters upplevelser i 
förhållande till överflyttning och förändrad vårdnivå. Genom att dela upp dessa 
upplevelser i grupperingar växte underkategorier och kategorier fram. I resultatet 
bearbetas både de likheter och skillnader som framkom i resultatet. Författarna lyfter 
fram både positiva och negativa upplevelser. Genom hela resultatet har fokus legat på 
att presentera patienternas upplevelser.  
 
Förståelse kring hur IVA-patienter upplever överflyttningar var begränsad vilket 
innebar att inga förutfattade områden eller förväntningar lotsade uppsatsen åt ett håll, 
utan ett förutsättningslöst förhållningssätt kunde bibehållas.  
 
 

Resultatdiskussion 
Patientens respons på förändring 
Patienter som överflyttas från IVA till en vårdavdelning upplever ofta oro och ångest 
kring detta. Anledningen grundas i flera olika faktorer och ger upphov till starka 
känslor. Omvårdnaden på den efterföljande vårdavdelningen skiljer sig från IVA och 
sjuksköterskorna finns inte tillgängliga och närvarande i samma utsräckning. I flera av 
de artiklar som utgör resultatet uttrycktes patientens sårbarhet och maktlöshet. I studien 
av Chaboyer et al. (2005, s. 141) framkom att dessa känslor bland annat beror på att 
patienterna fått ständig uppmärksamhet på IVA och vid ett avdelningsbyte finner många 
det svårt att acceptera och förstå varför de inte kan få lika mycket uppmärksamhet på 
den nya avdelningen. Att successivt avveckla den medicintekniska utrustningen är ett 
steg i processen inför överflyttning. Dessvärre går det inte alltid att genomföra den 
tänkta nedtrappningen. Det framkommer dessutom i en studie av Beard (2005, s. 274) 
att även i de fall då den successiva nedtrappningen genomförs, kan överflyttningen 
upplevas som väldigt stressande av patienterna. 
 
I denna litteraturstudie framkommer det tydligt att många patienter lider till följd av 
hastiga förädringar. Något som påtalats av flera patienter i de artiklar som använts i 
studien är att överflyttningen varit abrupt och hastig. Detta medför att patienten inte får 
någon mental förberedelse eller fysisk träning av egenvård inför överflyttningen, vilket 
kan leda till känslor av att bli avvisad eller övergiven. McKinney och Melby (2002, s. 
152) styrker detta och menar på att hela processen kan upplevas som ett avvisande. 
Dessa forskare anser även  att genom att förutse och kontrollera en stressande situation 
blir den lättare att hantera. Dessvärre får patienter som vårdas på IVA ytterst lite 
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kontroll över vad som sker med dem. Vissa hävdar att denna typ av ständig exponering 
för oväntade och okontrollerade händelser leder till en slags inlärd hjälplöshet. Det vill 
säga att patienten fölikat sig med att han eller hon inte har något att säga till om 
gällande sin vård eller händelser som rör patienten. En del patienter blir oroliga för att 
en vital försämring obemärkt passerar sjusköterskan när de anlänt till den efterföljande 
vårdavdelningen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan på vårdavdelningen ser, 
bekräftar och fångar upp dessa känslor hos patienten. Det är också av stor vikt att 
förväntingarna och kraven på dessa patienter, när de kommer till vårdavdelningen, 
kraftigt reduceras. Detta grundas i att patienten på IVA utför ytterst få moment på egen 
hand samtidigt som muskelmassan försvagats om patienten varit sängliggande under en 
längre tidsperiod. Dessutom upplever dessa patienter ofta trötthet och utmattning 
(Orvelius 2011).   
 
Författarna anser dock att hjälplösheten inte enbart är pålagd eller inlärd utan att den till 
stor del även beror på en försvagad kropp samt rädsla och oro. Genom att involvera mer 
rehabilitering och träning på att agera mer självständigt redan på IVA, kan dessa 
stressorer minskas. Det kan verka komplext att involvera rehabilitering på IVA, men 
genom att låta patienten få möjlighet att vara ensam på salen eller sitta uppe i stol kan 
denne få större möjlighet till att förbereda sig inför den nya avdelningen. På så vis kan 
oron och lidandet kring överflyttningen reduceras. Enligt Eriksson (1993, s. 12) innebär 
patientens lidande att denne känner sig kränkt och upplever känslor av att vara olycklig 
vilket tär på individen. En lidande patient behöver få bekräftelse på att denne är värdig 
som människa och att andra ser henne i sitt lidande. Det absolut viktigaste för att 
minska patientens lidande i relation till överflyttning och byte av vårdnivå är att få en 
förståelse för vem patienten är som individ. Varje patient och individ har särskilda 
personlighetsdrag och egenskaper, därför är det betydelsefullt att vården anpassas efter 
varje individ. Den grundläggande idén till vårdandet är att patienten skall må väl här 
och nu (Eriksson 1988, s. 19, 28). Författarna anser att det inte går att dra några 
slutsatser kring vem som drabbas av oro i samband med överflyttningsmomentet och 
anser att detta grundar sig i att alla patienter är unika och att sjukvårdspersonalen måste 
vara mycket lyhörda och se den enskilda individen i samtliga sammanhang. 
 
Under arbetet med studien framkom det tydligt att många patienter mår psykiskt dåligt 
efter att ha vårdats på IVA. Det som inte tas upp i samma utsträckning är hur länge 
patienten mår dåligt. Är det under själva vårdtiden, eller är det ett lidande som fortgår 
även efter utskrivning? I en studie av Rattray, Crocker, Jones och Connaghan (2010, ss. 
88-89) framkom det att ångest, oro och depression var något som en del patienter led av 
även sex månader efter utskrivning. För att hjälpa dessa patienter och minska risken för 
depression och ångest är det av stor vikt att sjuksköterskan fångar upp symtomen i god 
tid. Detta gäller framför allt sjuksköterskan på den efterförljande vårdavdelningen vilket 
kan ske genom stöttning och samtal. Fortsättningsvis kan postIVA-mottagningar följa 
upp med samtal där patienten får möjlighet till att gå igenom sitt sjukdomsförlopp samt 
tala om sina upplevelser från den inneliggande tiden på IVA. I dagsläget finns ingen 
forskning på vilka patientgrupper som är i störst behov av samtal, så på grund av 
resursskäl följs enbart ett litet urval upp (Orvelius, Gren, Walther & Mårdh 2012, s. 1). 
Genom att lägga ner mer energi på förebyggande hjälpinsatser anser författarna att det 
finns möjlighet till att förebygga vidare sjukskrivning och lidande. 
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Litteraturstudien visade att oro kring förändring grundar sig i flera orsaker, men en 
frekvent återkommande känsla var rädslan inför det okända. Ovisshet innebär att 
patienten inte får någon chans eller möjlighet till att förbereda sig inför förändring och 
detta upplevs många gånger som besvärligt. Då det sedan länge varit väl känt att 
patienterna upplever negativa känslor i samband med överflyttning från IVA till en 
vårdavdelning, har en rad olika begrepp tagits fram inom ämnet, forskarna har dock 
ännu inte enats om ett vedertaget begrepp. De begrepp som idag används är bland annat 
"Translocation syndrome", "Transfer anxiety" och "Relocation stress" (McKinney & 
Melby 2002, s. 150). Även om olika begrepp används, berör de överflyttningsmomentet 
och fokuserar samtliga på patienten som den lidande och utsatta människan i samband 
med överflyttningar inom vården. I de artiklar som presenteras i resultatet används inte 
dessa begrepp, men författarna har trots detta belyst samma problematik i sina resultat. 
Litteraturstudien visade att samma typ av bekymmer kring överflyttning beskrevs i 
mitten och början på nittiotalet (Cutler och Garner 1995, s. 334). Därav kan slutsatsen 
dras att utvecklingen kring denna typ av överflyttningar inte utvecklats i den 
utsträckning som hade vart önskvärd. 
 

Samspel mellan patient och vårdpersonal 
Flera patienter i olika studier upplevde att de fick för lite information om 
överflyttningen och vad händelsen innebar för deras egen del. Baserat på detta har ett 
flertal forskare framfört en idé om att erhålla patienten på IVA en informationsbroschyr 
om överflyttningen och vad de kan förvänta sig av vården på efterföljande avdelning. 
Dessutom ser dessa forskare att ett utbildningsprogram för sjuksköterskor på 
efterföljande vårdavdelning angående patientens fysiska, psykiska och sociala tillstånd 
efter att ha varit kritiskt sjuk, hade varit till hjälp för att underlätta patientens 
överflyttning (Beard 2005, s. 276; Paul et al. 2004, s. 399). Efter att ha skrivit resultatet 
i denna studie kan författarna se att information till patienten bör ges både muntligt och 
skriftligt. På så vis får patienten möjlighet att ta till sig information i större utsträckning. 
I dagsläget verkar det saknas information för vårdpersonal, vilket kan ses som bristande. 
Som tidigare antytts i diskussionen finns det forskning som påvisar att flyttmomentet 
varit problematiskt sedan länge. I Cutler och Garners studie (1995, s. 333) tas det upp 
att sjuksköterskor behöver lokalisera oro och sedan reducera denna. Det är alltså 
närmare tjugo år sedan det konstaterades. Den studien bygger på forskningsresultat från 
studier som publicerades 1968 (Klein, Kliner, Zipes, Troyer & Wallace) och 1979 
(Schwartz & Brenner). 
 
Patienter har även beskrivit hur bristen av information mellan sjuksköterskorna på de 
olika avdelningarna påverkat dem i negativ bemärkelse. Field et al. (2008, s. 6) 
presenterar patienters upplevelser av problem med både medicinering och nutrition. 
Detta beror ofta på kommunikationsproblem personal emellan där patienten får ta 
konsekvensen och blir lidande. För att förhindra att vårdskador eller missförstånd sker 
kan SBAR användas i samband med överrapportering personal emellan. Om SBAR 
används som mall vid all kommunikation då det gäller överföring av information kring 
patienten minskar riskerna för fel eller missförstånd. Om journalföringen brister finns 
det risk att omvårdnaden inte kan fullföljas optimalt. Sjuksköterskor har i en studie 
berättat att det finns en viss osäkerhet i kommunikationen och att det kan vara en 
bidragande orsak till de brister inom vården som många gånger blir verklighet vid 
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överflyttningar (Häggström et al. 2009, s. 184). Tidsbrist eller bristande riktlinjer kan 
leda till undermålig informationsöverföring. För att patienten inte skall bli lidande av 
bristande information sjuksköterskor emellan, har man bland annat i Australien infört en 
tjänst som kallas ”liaison-nurse”. Den tjänsten innebär att en sjuksköterska samspelar 
mellan IVA och vårdavdelningar. Denna sjuksköterska följer patienten under hela 
sjukhusvistelsen oavsett vilken avdelning denne hamnar på efter IVA. Denna typ av 
tjänst finns inte i Sverige. I Chaboyers et al. (2004, s. 772) studie visas att en sådan 
vårdrelation har god effekt på patienterna. Detta är något författarna anser bör prövas 
även i den svenska sjukvården.   
  
I den svenska sjukvården finns det målsättningar att sträva efter. Omvårdnadsmålen är 
bland annat att sjuksköterskan ska förebygga ohälsa, främja hälsa och lindra lidande. Ett 
annat mål i vårdandet är att relationen mellan vårdpersonal och patient är balanserad, 
det vill säga, att patienten upplever trygghet, respekt och att denne är delaktig i vad som 
sker (Svensk sjuksköterskeförening 2010, s. 6). Wiklund (2003, ss. 31-32) skriver att 
vårdandets grundmotiv, caritasmotivet, innefattar mellanmänsklig kärlek och 
medlidande där kärnan är att man vill sin medmänniska väl. Vårdandet i sig betyder att 
människor möts och att vårdpersonalen vill lindra patientens lidande. Dessvärre riskerar 
patienten att bli ett oskyldigt offer för vården då fokus ofta ligger på sjukdomstillstånd 
och diagnos istället för på patienten som den lidnade och utsatta individen. Lidandet i 
denna bemärkelse kan i detta sammanhang komma till uttryck då patienten upplever sig 
befinnas sig i en kedja han inte kan påverka,  överflyttning kommer ske oavsett 
patientens åsikter. Då patienten ger uttryck för sitt lidande görs det med önskan att få 
bekräftelse. Bekräftas inte lidandet ifrågasätts trovärdigheten och därmed patientens 
värdighet. Lidandet kan då öka på nytt (Eriksson 1994, s. 23). Genom att involvera 
patienten i sin vård och i samtliga moment visar sjuksköterskan respekt för patienten 
och kan på så vis minska lidandet.  
 
I en studie delgav allmänsjuksköterskor att de ansåg sig behöva bevisa sin kompentens 
för både patienter och närstående som kom från IVA. Detta skiljde sig markant 
gentemot de patienter som kommit till vårdavdelningen från andra ställen. Denna 
misstro, anser allmänsjuksköterskorna, kan reduceras avsevärt om patienterna upplever 
trygghet innan överflyttningen sker (Häggström et al. 2012, s. 231). Genom att förbättra 
sjukvården i detta avseende kan antalet patienter som upplever transfer anxiety 
reduceras. Å andra sidan har patienter delgivit att de upplevde att personalen på 
avelningen inte var tillgänliga för dem då de hade frågor. För att minska de negativa 
erfarenheterna i och med en överflyttning är det av stor vikt att sjuksköterskan på IVA 
lyfter fram de positiva steg patienten tagit kring återhämtningen i samband med sitt 
sjukdomstillstånd samt informera om och planera överflyttningen tillsammans med både 
patient och närstående (St-Louis & Brault 2011, s. 323). Samtidigt behöver 
allmänsjuksköterskan vara tillgänglig för frågor. Misstron från patienterna kan leda till 
att sjuksköterskorna drar sig för att ta sig an och möta funderingar och frågor från 
patienterna och på så vis skapas ännu större glapp i kommunikationen. Författarna vill 
även understryka vikten av att bemöta patienten i dennes frågor och våga stå kvar även 
då samtalen handlar om svåra livsfrågor. Detta är grundläggande för att patienten skall 
uppleva trygghet, det gäller såväl på IVA som på vårdavdelningen. Då vårdtiden på 
IVA kan upplevas som obehaglig och skrämmande är det av stor vikt att sjuksköterskan 
på vårdavdelningen frågar patienten om denna period och finns till hands om patienten 
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behöver berätta eller få svar på frågor rörande vård och behandling. Självklart kan 
sjuksköterskan på vårdavdelningen inte redogöra för, eller förklara alla olika händelser 
på IVA, men hon kan fråga vidare och återkomma till patienten. Sannolikheten att en 
allmänsjuksköterska tar emot patienter från IVA någon gång under sitt yrkesverksamma 
liv är stor. Det är därför viktigt av att sjuksköterskan har kunskap och erfarenhet av 
överflyttningar mellan olika vårdnivåer (Häggström et al. 2012, s. 231). 
 
Patienter har i studier berättat att de upplevde det som positivt att få möta en 
sjuksköterska från vårdavdelningen redan innan överflyttningen. Det skapade 
kontinuitet och upplevdes enbart positivt. I Häggströms et al. (2012, s. 230) studie 
framgick det att det vore positivt för patienten om denne eller dennes närstående hade 
fått möjlighet att besöka den efterföljande vårdavdelningen innan överflyttningen, att 
det hade reducerat eventuell oro. I studien var det inga sjuksköterskor från 
vårdavdelningen som kom till IVA för att hälsa på patienten i förhand. Båda dessa 
förslag anser författarna är intressanta och möjliga att genomföra. Författarna av denna 
studie kan se att en mellanavdelning där en successiv nedtrappning av övervakning görs 
kan minska oron hos patienterna. En avdelning av detta slag innebär färre antal patienter 
per sjuksköterska än på en vanlig vårdavdelning, möjlighet till enklare medicinskteknisk 
utrustning samt sjukgymnastik utifrån patientens individuella behov. Det innebär 
nedtrappning av vård, behandling och övervakning i en lugnare miljö än vad som kan 
erbjudas på IVA. Författarna anser att detta kan bidra till minskad oro och stress hos 
patienterna. I bland annat Storbritannien finns denna typ av avdelningar, men enligt 
Beard (2005, s. 276) råder det delade meningar om huruvida detta är kostnadseffektivt 
och gynnsamt för patienterna. 
 
 
SLUTSATSER 
Många patienter angav att överflyttningen från IVA gick fort och utan någon möjlighet 
till känslomässig förberedelse. De flesta fann glädje i att bli bättre i sitt hälsotillstånd, 
men var trots detta oroliga och rädda över att överflyttas till en vårdavdelning. Att 
genomgå ett avdelningsbyte och därmed även byta vårdnivå blev många gånger 
problematiskt och patienten upplevde otrygghet. Patienter uttryckte att det var stora 
skillnader i vårdnivån och att de kände sig som en i mängden på vårdavdelningen. En 
önskan uttrycktes om delaktighet i vad som skulle ske innan, under och efter en 
överflyttning men att de inte hade någon kontroll över dessa delar. För de patienter som 
drabbades av minnesproblematik ökade känslan av sårbarhet. Majoriteten av patienterna 
i de olika studierna påpekade att det var stora brister i informationsflödet, både mellan 
patient, sjuksköterska och övrig vårdpersonal. De efterfrågade mer information kring 
överflyttningsmoment och vad de kunde förvänta sig av efterföljande vårdavdelning. 

 
Kliniska implikationer 

• För att undvika hastiga och oplanerade överflyttningar skall sjukvården sträva 
efter att planera momentet i samråd med patienten, dess närstående och den 
mottagande vårdavdelningen. 
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• För att överflyttningen skall ske på ett för patienten värdigt sätt krävs rutiner 
kring detta moment vilka skall vara kända hos samtlig sjukvårdspersonal. SBAR 
är ett exempel på en rutin som kan användas vid informationsutbyte framför allt 
vid hastiga överflyttningar.  

• Det krävs en ökad medvetenhet hos allmänsjuksköterskan rörande patienters 
upplevelser av att ha vårdats på IVA, med avseende på mardrömmar, delirium, 
intubation, respiratorsbehandling etcetera. Informationsbroschyrer och 
internutbildningar riktade till sjuksköterskan kan leda till ökad förståelse av 
patientens upplevelse. 

• Sjuksköterskan på efterföljande vårdavdelning bör ansvara för färre antal 
patienter under IVA-patientens första dagar på vårdavdelningen. Detta för att i 
större utsträckning finnas till hands för patienten. 

• I grundutbildningen till sjuksköterska anser författarna att det behövs 
information kring hur en patient som vårdats på IVA mår efter sitt kritiska 
tillstånd. 
 

Förslag till vidare forskning 
Författarna kan efter att ha sammanställt resultat och diskussion rekommendera vidare 
forskning med följande frågeställningar: 
 

• I vilken utsträckning en sjuksköterska som samverkar mellan IVA och 
efterföljande vårdavdelning kan påverka patientens välbefinnande vid 
överflyttningsmomentet i Sverige. 

• Huruvida en nedtrappningsavdelning kan påverka patientens upplevelser av 
överflyttning från IVA till vårdavdelning positivt. 

• Sjuksköterskornas förhållningsätt till patienten i samband med överflyttning och 
hur detta moment kan göras mer individanpassat. 

• Då det finns ytterst lite forskning kring hur patienter i Sverige upplever 
överflyttningsmomentet bör fler studier inom området göras i Sverige.  
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BILAGA 1 
1.  
Författare: Wendy Chaboyer, Elizabeth Kendall, Melissa Kendall & Michelle Foster 
År: 2005 
Land: Australien 
Titel: Transfer out of intensive care: a qualitative exploration of patient and family 
perceptions 
Tidskrift: Australian Critical Care 
 
Problem: Den stora skillnaden mellan miljön på IVA och miljön på vårdavdelning 
påverkar oron och stressen som uppstår. Därför har uttryck som "transfer anxiety" och 
"relocation stress" uppkommit. Även 48 timmar efter överflyttningen uttrycker patienter 
oro, rädsla och känslan av att vara övergiven. 
Syfte: Utforska upplevelserna som fanns under överflyttning från IVA till 
vårdavdelning. Fokus på de aspekter som var svåra och de som var hjälpsamma. 
Metod: Deskriptiv, kvalitativ fallstudie, grounded theory. 
Urval: Sju patienter och sex anhöriga valdes ut och intervjuades en månad efter  att de 
vårdats på IVA. Inklusionskriterier: Kunnna återge överflyttningen och ha förmågan att 
uttrycka upplevelserna kring detta. 
Resultat: Flera upplevde att överflyttningen skedde plötsligt och utan tillräcklig 
information. Några patienter upplevde detta som att de blev övergivna. Upplevelse av 
hjälplöshet och sårbarhet i samband med överflyttning, och dessa känslor förstärktes 
efter ankomsten till vårdavdelningen när de insåg att ingen personal är i närheten 
konstant. Några deltagare tyckte överrapporteringen från IVA var för medicinsk. 
 
 
2. 
 
Författare: Kate Field, Suman Prinjha & Kathy Rowan 
År: 2008 
Land: Storbritannien 
Titel: 'One patient amongst many': a qualitative analysis of intensive care unit patient's 
experiences of transferring to the general ward 
Tidskrift: Critical Care 
 
Problem: Många patienter upplever stress i samband med överflyttning från IVA till 
vårdavdelning.  
Syfte: Att erhålla patienters upplevelser av överflyttatning från IVA till en 
vårdavdelning. 
Metod: Narrativa intervjuer och kvalitativ analys.  
Urval: 40 patienter intervjuades. Inkluderade deltagare valdes ut av författarna för att 
studien skulle få så bred information som möjligt. Dessa baserades bland annat på ålder, 
etnicitet, vårdlängd på IVA, yrkesmässig bakgrund och geografiska skillnader. 
Resultat: Många patienter accepterade de olika nivåerna på vården, men många 
uttryckte samtidigt att det var en stor chock att komma till en vårdavdelning. Några 
patienter ansåg att det förelåg brister i den grundläggande vården på vårdavdelning 
relaterat till att sjuksköterskorna där var för stressade och upptagna. Några patienter var 
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oroliga för att de var för svaga för att kunna tillkalla hjälp på vårdavdelningen. En del 
patienter uppgav att de tyckte att sjuksköterskorna på IVA gav sjuksköterskorna på 
vårdavdelningen för medicinsk information om dem.  
 
 
3. 
Författare: Angelica Forsberg, Elenor Lindgren & Åsa Engström 
År: 2011 
Land: Sverige 
Titel: Being transferred fram an intensive care unit to a ward: Searching for the known 
in the unknown 
Tidskrift: International Journal of Nursing Practice 
 
Problem: Att det är skillnad på att vårdas på IVA och en vårdavdelning. Att man som 
sjuksköterska måste uppmärksamma oron som uppstår för både patient och närstående 
vid förflyttning från IVA till vårdavdelning. 
Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att ha vårdas på IVA samt att ha förflytats 
till en vårdavdelning.  
Metod: Induktiv, deskriptiv, kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer.  
Urval: 10 informanter.  
Inklusionskriterier: Vårdats på IVA minst två dygn och sedan överflyttats till en 
vårdavdelning. Att minnas förflyttningen mellan avdelningarna samt att vården givits 
inom det senaste året. Samtliga deltagare hade sedan tidigare lite eller ingen 
sjukvårdserfarenhet.  
Sex personer exkluderades på grund av att de inte mindes förflyttningen helt och hållet.  
Resultat: Många patienter upplevde att de var i vägen på IVA och de hörde personal 
prata om förseningar och att det var stressigt på nya avdelningen. En del patienter 
upplevde stress på IVA och lugn på vårdavdelning på grund av att det var mindre  
övervakningsutrustning och att de kunde stänga till sin dörr och få vila. Andra delen 
patienter berättade att de var oroliga över att ingen skulle upptäcka om de blev sämre i 
sitt tillstånd.  
  
 
4.  
Författare: Grete Höghaug & May Solveig Fagermoen 
År: 2007 
Land: Norge 
Titel:Overflytting fra intensivavdelning til sengepost. 
Tidskrift: Norsk Tidskrift for Sykepleieforskning 
 
Problem: Att bli överflyttad från IVA till vårdavdelning kan upplevas traumatiskt och 
stressande. Sjuksköterskan på IVA har idag en liten insikt i vad det innebär för en 
patient att flyttas till en vårdavdelning. Samtidigt har allmänsjuksköterskor dålig insikt i 
vad det innebär för en patient att ha vårdats på IVA. 
Syfte: Att få en bild över hur patienter upplever att överflyttas från IVA till 
vårdavdelning och hur behovet av information ser ut under och efter en överflyttning. 
Metod: En beskrivande, kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer användes för 
insamling av data. 
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Urval: 7 personer intervjuades. Bekvämlighetsurval.  
Inklusionskriterier: Klara och orienterade patienter av båda kön i åldrarna 40-80 år. 
Norsktalande, respiratorbehandlade i minst 3dygn och max 4 veckor. Patienterna skulle 
dessutom efter vårdtiden skrivas ut till hemmet och vara bosatta i kommunen. 
Resultat: - Att vara patient på IVA. Många patienter upplevde stundtals rädsla, 
hjälplöshet och att de förlorat kontroll. Samtidigt upplevde patienterna en trygghet 
under vårdtiden på IVA.  
- Att flytta från IVA. De flesta patienter uttryckte att själva överflyttningen kändes trygg 
men upplevde det skrämmande att komma till vårdavdelningen.  
- Att vara patient på vårdavdelning. De flesta kände sig otrygga och utlämnade på 
vårdavdelningen. 
 
 
5.  
Författare: Beverly A. Leith. 
År: 1999 
Land: Canada 
Titel: Patients' and family members' perceptions of transfer from intensive care. 
Tidskrift: Heart & Lung 
 
Problem: I samband med överflyttning upplever många patienter och närstående stress. 
Trots detta finns det lite information som beskriver dessa upplevelser ur patienten och 
dess närståedes perspektiv.  
Syfte: Att utvärdera stress hos patienter och närstående i samband med överflyttning  
Metod: Kvalitativ, deskriptiv, retrospektiv studie som innefattar 3 öppna frågor.  
Urval: Genom bekvämlighets- och tvärsnittsurval valdes 53 patienter och 35 
familjemedlemmar ut för intervju. 32 patienter och 29 familjemedlemmar fullföljde 
studien.  
Inklusionskriterier:  Engelsktalande, ≥18 år, orienterad till tid och rum, vårdtid på IVA 
≥24 timmar, vårdtid på vårdavdelning ≤48 timmar. 
Exklusionskriterier: Mentalt nedsatt, alkohol- eller drogavvänjning, kraftig mental 
ohälsa, känslomässigt lidande eller psykologisk otillgänglighet.  
Resultat: Svaren på frågorna skiljer sig från patienter och deras närstående. Ungefär 
hälften av patienterna svarade positivt då de tillfrågades om överflyttningen. Resterande 
svarade negativt eller neutralt. 
 
 
6.  
Författare: Aidin A. McKinney & Pat Deeny 
År: 2002 
Land: Storbritannien 
Titel: Leaving the intensive care unit: a phenomenological study of the patients' 
experience 
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing 
 
Problem: Patienter överflyttas allt tidigare från IVA till vårdavdelning. De är dessutom  
mindre förberedda. Detta ställer högre krav på sjukvårdspersonalen. Resultatet blir 
abrupta överflyttningar som skapar stress för patienten.  
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Syfte: Utforska den levda erfarenheten att överflyttas från IVA till vårdavdelning. 
Metod: Kvalitativ. Fenomenologisk intervjuteknik med öppna frågor, fokus på den 
beskrivande berättelsen. Två intervjuer/deltagare 
Urval: 6 deltagare 
Exklusionskriterier: de som inte kunde tala, förvirrade och de som var i för dåligt skick 
för att medverka 
Resultat: Före överflyttning  upplevde flera patienter  positiva känslor, som om de var 
på väg i rätt riktning. De negativa känslor som framkom var att patienterna visste att de 
inte hade någon inverkan i beslutet. Efter överflyttningen uttryckte endast två deltagare 
överflyttningen som något positivt. En abrupt överflyttning innebar extubation och att  
patienten var på vårdavdelning inom ett fåtal timmar, vilket ledde till att förtvivlan 
uppstod. 
 
 
7.  
Författare: Mandy Odell 
År: 2000 
Land: Storbritannen 
Titel: The patient's thoughts and feelings about their transfer from intensive care to the 
general ward 
Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 
 
Problem: Att byta miljö ihop med ny personal och lägre personaltäthet skapar oro och 
stress för patienten som överflyttas från IVA. Alla miljöombyten skapar stress för 
patienter, men det är särskilt stressigt för patienter som lämnar IVA, då skillnaden på 
vården är stor jämfört med vårdavdelningen. 
Syfte: Undersöka hur patienter upplevde det att överflyttas från IVA till en 
vårdavdelning efter att de återhämtat sig från sitt kritiska tillstånd. 
Metod: Kvalitativ, fenomenologisk studie. Semi-strukturerad intervjuteknik. 
Urval: 6 patienter.  
Inklusionskriterier: >18 år, göra sig förstådd i tal och skrift på engelska, varit på IVA i 
minst 4 dygn, överflyttningen var tvungen att vara planerad i god tid 
Resultat: Att inte minnas information som givits om överflyttning ledde till ambivalens 
hos patienterna. Samtliga patienter  drabbades av stress, rädsla och depression. De 
mindes inte hur många dagar de varit på IVA eller vilken vårdavdelning de vårdats på i 
efterhand. Trots detta var det flera patienter som talade om överflyttningen i positiva 
termer. 
 
 
8. 
Författare: Eunice, H. E. Strahan & Robert J. Brown 
År: 2004 
Land: Storbritannien 
Titel: A qualitative study of the experiences of patients following transfer from intensive 
care 
Tidskrift: Intensive and Critical Care Nursing 
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Problem: Sjuksköterskor har begränsad kapacitet att hjälpa sina patienter om de inte har 
insikt i vad patienten fäster vikt vid när de blivit kritiskt sjuka och vad de upplever 
direkt efter en överflyttning från IVA till vårdavdelning. 
Syfte: Genom berättelser  upptäcka och beskriva den unika, levda upplevelsen efter  
överflytten från IVA till vårdavdelning 
Metod: Kvalitativ. En fenomenologisk intervjustudie med öppna frågor. 
Urval: Inklusionskriterier: vårdats på IVA i minst 3 dygn, >18 år, fysiskt och psykiskt 
starka nog att kunna fullfölja studien. Exklusionskriterier: kognitiv nedsättning, 
psykiska åkommor. 
Resultat: Fysiska nedsättningar som svaghet, trötthet och nedsatt aptit upplevdes av 
många patienter. Några patienter uttryckte svårigheter med att kunna gå eller sköta sin 
ADL. En del uttryckte positiva känslor i samband med överflyttningen, då de kunde 
fokusera på rehabilitering. Andra uttryckte oro och ensamhet efter att de kommit till 
vårdavdelning. Patienter uttryckte hur viktigt det varit med närvarande familj under den 
kritiska tiden. 
 
 


