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Sammanfattning    
 
Antalet vårdtillfällen inom svensk intensivvård ökar och därmed också antalet 
överflyttningar från intensivvårdsavdelningen (IVA) till vårdavdelningar. Med kortare 
vårdtider och få intensivvårdsplatser ökar trycket ytterligare på vårdavdelningarnas 
sjuksköterskor. Syftet med studien var att beskriva avdelningssjuksköterskors erfarenhet 
av att ta emot patienter från IVA. Den kvantitativa studien genomfördes på två 
västsvenska sjukhus där 61 avdelningssjuksköterskor fick besvara en enkät. Urvalet var 
av bekvämlighetstyp. Studiens resultat visar på att avdelningssjuksköterskor upplever 
att patienterna som kommer till avdelningar inte är färdigvårdade så att en patientsäker 
vård kan ges på vårdavdelningen. Brist på tid samt svårigheterna att samordna själva 
tiden för överflyttningen ges skäl till detta. Tvärt emot tidigare forskning uppger en 
majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna upplever att de har den kunskap för att 
vårda patienter från IVA. Vidare upplever sjuksköterskorna i studien att rapportering 
samt skriftlig dokumentation som tillfredställande. Denna studie visar på 
avdelningssjuksköterskans utsatthet och att en icke färdigvårdad intensivvårdspatient 
kan skapa en ohållbar situation på vårdavdelningarna. En mer strukturerad uppföljning 
skulle kunna bidra till ökad trygghet för avdelningssjuksköterskorna och därmed 
förbättra vården som bedrivs på vårdavdelningarna.  
 
Nyckelord: [Intensivvård, IVA, överflyttning, vårdavdelning] 
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INLEDNING 
År 2013 vårdades mer än 46 000 patienter på intensivvårdsavdelningar runt om i 
Sverige (Svensk Intensivvård Register, (SIR), 2013). När patienten är stabil i sina vitala 
funktioner och alltså inte i behov av fortsatt intensivvård kan patienten därefter 
överföras till en vårdavdelning för eftervård (Svensk Förening för Anestesi och 
Intensivvård (SFAI) 2009 s. 3). Tidigare forskning visar på att miljön har en stor 
betydelse för patientens tillfrisknande. Vården på en intensivvårdsavdelning kan 
upplevas mycket skrämmande och komplex, en bidragande faktor är bland annat att den 
är mycket högteknologisk. Upplevelsen av att vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) 
varierar bland patienter med olika utryck som oro, rädsla och ångest. Vårdpersonalen 
har därför en stor betydelse för hur patienten upplever vistelsen på 
intensivvårdsavdelning och hur de förbereder patienten när det är dags att flytta till en 
vårdavdelning.  
 
Under pågående utbildning till specialistsjuksköterska inom intensivvård genomfördes 
fältstudier under några dagar på en IVA. Motivet var att få en inblick i arbetet som 
intensivvårdsjuksköterska och en ökad förståelse för hur komplex intensivvård kan vara.  
Därefter genomfördes en längre praktikperiod inom intensivvård. Författarna till detta 
examensarbete har själva egna erfarenheter av att arbeta på vårdavdelning där 
belastningen kan vara hög och trots detta tvingas att ta emot en patient från IVA med 
kort varsel vilket kan ge upphov till en känsla av otillräcklighet.   Därför ansåg vi det 
intressant att undersöka hur sjuksköterskor på vårdavdelningen upplever att ta emot 
patienter som kommer från IVA. En annan fråga är vad intensivvårdsjuksköterskor kan 
göra för att underlätta för den fortsatta vården och därmed göra lidandet för patienten så 
litet som möjligt? 
 
BAKGRUND 

Definition intensivvård 
Enligt SFAI (2009, s. 3) definieras intensivvård enligt följande: ”Intensivvård är att 
förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem så att fortsatt liv kan bli 
meningsfullt ur patientens synvinkel”. En IVA är en avdelning vars medicinsktekniska  
utrustning, personaltäthet samt specialkompetens utgör en högre vårdnivå vilken utgör 
en resurs för hela sjukhuset. 
 

Patientens upplevelse av överflyttning från IVA 
Stubberud (2009 ss. 175-177) skriver att en förflyttning till vårdavdelning kan av en del 
patienter ses som något positivt. De har blivit bättre i sin sjukdom och detta innebär ett 
steg framåt. Dock finns även undersökningar som visar att många patienter och 
anhöriga inte upplever överflytten från IVA som något positivt. Det kan bero på faktorer 
som att patienten inte är väl förberedd och informerad, avdelningen får kanske veta att 
de ska få en patient, men har inte resurser för att ta emot. En förflyttning kan även bero 
på platsbrist på IVA. Patienter som i det senare fallet inte är färdigbehandlade upplever 
då en känsla av oro och ångest inför en helt ny miljö med ny personal att lära känna och 
att lämna den tryggheten som skapats under tiden på IVA. Enligt hälso- och 
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sjukvårdslagen (HSL 1982:763) anges att en god hälso- och sjukvård ska vara av god 
kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. Vården ska bygga på värdighet och 
respekt för alla människors lika värde, integritet och självbestämmande. Dahlberg och 
Segesten (2010 ss. 83-84) belyser att patientens trygghet är viktig och påverkas av 
många olika faktorer. Tidigare livserfarenheter kan ha en stor betydelse, har personen 
haft ett gott liv och känt trygghet i tillvaron? Sjuksköterskan har en stor uppgift att 
skapa rätt förutsättningar för att bygga upp patientens känsla av trygghet igen. Ett 
exempel kan vara att återfå kontrollen av sin kropp igen. Genom att vårdaren riktar sin 
uppmärksamhet mot patienten kan otrygghet hos patienten förhindras. Vårdarens 
uppgift är att hjälpa patienten att förstå vad som hänt och vad som kommer att hända, 
genom att berätta och svara på patientens frågor. Även patientens anhöriga måste få den 
information som de har rätt till. Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud, & Fagerberg 
(2003, ss. 40-41) menar att fenomenet trygghet är komplext och kan inte beskrivas med 
en enkel definition. Det är mer som en känsla av grundtrygghet och det påverkas av 
yttre faktorer, som till exempel god miljö, kunskap/vetenskap, förtroendefulla relationer 
samt känsla av kontroll. Däremot kan otrygghet ses som ett hot, exempel vid sjukdom 
när något hotar tillvaron. Att förstå hur känslor av trygghet respektive otrygghet 
påverkar patienten är viktigt för att omvårdnadspersonal eller läkare ska kunna hjälpa 
och stödja samt finnas till hands. 
 
I en studie beskriver Almerud, Alapack, Fridlund och Ekebergh (2007) att patienter 
upplevde miljön på en IVA som mycket skrämmande och stressande. Rummet 
upplevdes som kalt och sterilt med mycket ljud och ljus. Känslan av att inte veta vad 
som skulle hända kunde upplevas som ett inre kaos hos patienten, en del patienter fick 
svårt att sova. Det kunde också vara flera patienter på rummet. Att vara kritisk sjuk 
upplevdes som en otrygghet och skapade stor rädsla för döden.  Upplevelse av 
instängdhet och att vara bunden till apparater och slangar gjorde att patienterna inte 
hade kontrollen över sin situation eller kropp. Patienterna som vårdades på IVA hade 
stor tillit till personal (Almerud et al. 2007, ss. 151-158; Olausson, Lindahl, & 
Ekebergh, 2013, ss. 238-240). Med begreppet subjektiv kropp anknyter 
vårdvetenskapen till en teori som innebär ett helhetsperspektiv av människan. 
Människan har inte en kropp utan är sin kropp. Vårdvetenskapen får en naturlig 
utgångspunkt i den subjektiva och levda kroppen. Människan lever genom sin kropp, 
kroppen är liksom navet i människans existens. En förändring i kroppen ger en 
förändring i upplevelse av världen och livet, exempelvis om människan drabbas av 
sjukdom eller annat lidande som leder till oro, rädsla och ångest (Dahlberg, et al 2003, 
ss. 41-42). Levy-Malmberg, Eriksson, och Lindholm (2008 ss. 662-667) beskriver även 
hur begreppet kan ge vårdandet en djupare mening och bli en etisk handling, då 
caritasmotiv i grunden är kopplat till kärlek. När intensivvårdssjuksköterskan vårdar 
patienten gör hon det utifrån ett caritasmotiv, sjuksköterskan har ett etiskt 
förhållningssätt och ansvar och på så vis skapar hon en god vårdrelation till patienten 
och vården går framåt. 
 
Då vårdpersonalen på IVA alltid finns i närheten av patienten, kan det ge upphov till en 
känsla av trygghet hos patienten, att de aldrig lämnas ensamma på rummet. Tidvis kan 
det vara mycket personal på rummet. Detta kan påverka patienten negativt i form av 
otrygghet. Patienten kan under vårdtiden utveckla ett förtroende till IVA-personalen. Att 
då plötsligt behöva flyttas från den upplevda tryggheten kan upplevas som en förlust 
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eftersom patienten kan känna sig övergiven och bli osäker på tillvaron. En oro som 
patienten kan uppleva är grundat i tvivel om personalen på avdelningen kan hantera 
eventuella problem som kan uppstå efter utskrivning från IVA. Detta kan vara fysiska 
problem som andning, smärtor, sömn, och nedsatt aptit samt psykiska problem som 
mardrömmar, koncentrationssvårigheter, panik, ångest, ilska och depression (Stubberud 
2009, ss. 43. 175-177).  
 
Field, Prinjha, och Rowan, (2008) fann i en intervjustudie med patienter som vårdats på 
IVA att flera av patienterna upplevde överflyttningen som något negativ och att det 
fanns skillnader mellan IVA och vårdavdelningen. Ett exempel kunde vara att på IVA 
hade patienten ofta en egen sjuksköterska, men på vårdavdelningen måste patienten dela 
sjuksköterska med flera patienter vilket resulterade i sämre tillgänglighet. Många som 
tillfrågades upplevde att deras grundläggande behov, som att få gå på toaletten, fick 
vänta på grund av resursbrist och att mediciner blev fördröjda eller uteblev helt och 
hållet. I studien framkom att personalen var stressad på grund av hög arbetsbelastning 
och att de inte hade tillräckligt med tid för patienterna. Personalen på vårdavdelningen 
upplevde att de hade ett stort ansvar mot patienten som förflyttades från IVA. Ibland var 
det svårt att hinna tillgodose patientens behov. Det framkom även att patienter som 
vårdats på IVA upplevde psykisk ohälsa kopplat till den vård som bedrivits. Detta 
kunde ha lindrats förutsatt att det fanns tillräckligt med kompetent personal och på så 
vis hade de kunnat förhindra onödigt lidande. Eriksson (1994, ss. 82-98) beskriver 
lidandet i vården inom vårdvetenskapen som sjukdomslidande, vårdlidande, och 
livslidande. Sjukdomslidande beskrivs som symtom på lidandet till följd av sjukdomen, 
till exempel de fysiska symtomen att vara begränsad. Patienten kunde uppleva någon 
form av rädsla innan diagnosen var bekräftad och känna ett hot för sin egen identitet och 
sitt värde som människa. Vårdlidandet är ett lidande som patienten upplever till följd av 
den behandling som ges, det kan vara att inte ha kontroll eller brist på kontroll även 
genom upplevelser av kränkning, att inte bli tagen på allvar vid symtom på smärta. Ett 
vårdlidande kan också bero på brister i vårdens organisation eller på hur vården till 
patienten ges, till exempel om patienten inte får den medicinering som är ordinerad. 
Livslidande handlar om oss själva och vår hållning till verkligheten och livet. 
Livslidande blir mer tydligt när människan blir sjuk och känner att kroppen inte orkar 
med. Hela människans existens blir påverkad.  
 
Kasén, Norman, Lindholm, och Eriksson (2008, ss. 4-8) menar också att patientens 
lidande inte alltid måste vara något negativt. Ett exempel kan vara en undersökning som 
patienten måste göra för att få klarhet om orsaken till sjukdomen, detta lidande kan 
patienten stå ut med. Därför är information till patienten och anhöriga av stor vikt. 
Annars kan det medföra ett onödigt vårdlidande som kan få konsekvenserna att 
patienten inte har tillit till personalen runt omkring sig och på så vis känner sig otrygg. 
 

Tidigare forskning av vårdavdelningssjuksköterskors erfarenheter av 
att ta emot patienter från IVA 
Att ta emot en patient från IVA upplevs ofta som en källa till stress. Den mottagande 
sjuksköterskans tidigare erfarenheter spelade stor roll hur hon/han upplevde 
meddelandet att ta emot en patient från IVA (Whittaker & Ball 2000, ss. 138-139). De 
mindre erfarna sjuksköterskorna som deltog i studien upplevde ofta rent obehag i 
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samband med mottagandet av en patient medan sjuksköterskor med mer erfarenhet mer 
oroade sig för den totala arbetsbördan och bemanning. Frølund och Beedholm (2013, 
s.11) fann att information och hur information överförs mellan parterna vid en 
överflyttning ses på olika sätt beroende på erfarenhet. Muntlig rapportering värdesattes 
oberoende av de deltagande sjuksköterskornas erfarenhet. De mindre erfarna 
sjuksköterskorna reflekterade sällan över relevansen av informationen vid 
rapporteringen. De mer erfarna sjuksköterskorna önskade en mer kort och koncis 
rapport som berörde det mer utmärkande för den patient de skulle ta emot.  
 
Stephen, Quirke och McBride-Henry (2013, ss. 298-301) intervjuade både 
avdelningsjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor.  De fann att attityden mellan 
rapporterande sjuksköterskor var av stor vikt. Om en eller båda parterna upplevde att 
rapportklimatet var hämmat försämrades informationsutbyte. En viktig faktor som kan 
påverka rapportklimatet negativt var oförmågan att sätta sig in i varandras arbete och 
arbetsbelastning.  
 
Stephen et al. (2013, s. 303) hävdar att tidpunkten för överflyttningen till 
vårdavdelningen från IVA har stor betydelse för hur sjuksköterskan upplever 
förflyttning och hur mycket tid som fanns till förberedelser. Ett välplanerat övertag 
mellan avdelningarna kunde leda till mindre stress för sjuksköterskan och även optimera 
det direkta omhändertagandet vid ankomst till vårdavdelningen. Dock upplevde båda 
parterna det svårt att kunna fullfölja en planerad utskrivning då många faktorer spelade 
in vid överflyttningen. Stubberud, (2009, s. 181) hävdar att samarbetet mellan IVA och 
vårdavdelningen i samband med överflyttning till vårdavdelning är av stor vikt. Detta 
för att sjuksköterskan skall kunna tillgodose patientens behov både fysiskt och psykiskt. 
Stubberud, (2009, S.181) framhåller vidare att det också kan vara aktuellt med någon 
form av undervisning för sjuksköterskor på avdelningen för att de ska kunna fortsätta att 
ge bra vård.  

 

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av att skriva ut patienter 
från IVA 
Många sjuksköterskor på IVA upplever skillnaden mellan IVA och vårdavdelning som 
mer än bara en fråga om resurser. Det kan till exempel vara olika synsätt på vårdandet 
och innehåll i informationen. Dessa skillnader kan leda till svårigheter i 
kommunikationen och kunde därmed störa överföringsprocessen så att den inte blev 
optimal (Häggström, Asplund & Kristensen, 2009 ss. 184-187). 
 
Sjuksköterskor på IVA spelar en viktig roll när det gäller att underlätta överflytten från 
IVA till vårdavdelningen. Detta genom att skapa trygghet hos patienten genom åtgärder 
för att minska den stress som patienter kan uppleva. Kontinuerlig information till 
patienten och anhöriga är av stor vikt för att minska stressen som eventuellt uppstår vid 
överflyttningen. Tidigare forskning (McKinnly & Melby 2002, ss. 155-157) visar dock 
att sjuksköterskor på IVA tenderar att fokusera mer på den aktuella vården av patienten 
och mindre på förberedelser inför förflyttning till vårdavdelning. Förberedelser av 
förflyttning har visat sig kunna minska den stress som patienterna kunde uppleva i 
samband med ett miljöombyte.  
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Stubberud, (2009, s. 176) framhåller att det är av stor betydelse att börja patientens 
överflyttning tidigt och att planera tillsammans med den mottagande vårdavdelningen. 
Genom att intensivvårdsjuksköterskan informerar patienten och anhöriga i god tid innan 
överflytten och därefter stegvis börjar avveckla den övervakningsutrustning som 
patienten hade. Detta kunde stärka patienten självkänsla när det är dags för 
överflyttningen. Till en början kunde patienten vara själv på rummet och få tillgång till 
en ringklocka för att själv larma personalen vid behov. Steget med att själv påkalla hjälp 
kunde ses som en slags rehabilitering och öka tryggheten för patienten inför 
överflyttningen. 
 

Överflyttning mellan IVA och vårdavdelning 
Med det ökande antal patienter som varje år vårdats på de olika IVA i Sverige ökade 
också antalet överförflyttningar från IVA. Skälen till överflyttningarna berodde dels på 
att intensivvård avslutats då patienterna färdigvårdats, men även på att överflyttningar 
mellan två olika IVA på grund av att platsbristen ökade kraftigt (SIR 2013, ss. 8-11).  
 
Vid varje överförflyttning överfördes kritisk information om patienten vidare till nästa 
vårdgivare för att dessa ska kunna fortsätta den vård som påbörjats. Socialstyrelsen 
(2009) och Wallin och Thor, (2008, s. 1922) identifierar kommunikation och 
informationsöverföring inom vården som ett riskområde. 
 
I årsrapporten från 2013 beskriver SIR att patienter som skrivs ut från IVA när lediga 
platser saknas, det vill säga när beläggningen är hög, har en ökad mortalitetsrisk jämfört 
med patienter som skrivs ut när IVA har lediga platser. Exakta orsaker till den ökade 
mortalitetsrisken är okänd men det kan bero på en kombination av att patienterna som 
överflyttas är för sjuka samt att mottagande avdelningar saknar resurser att fortsätt vårda 
patienterna (SIR 2013, s. 10).  
 

Utskrivningskriterier 
SFAI (2009, s. 6) definierar i sina riktlinjer att patienter som uppfyller nedanstående 
krav kan bedömas som klara för utskrivning från intensivvård och förflyttas till 
vårdavdelning för fortsatt vård.  
 

• Vid utskrivning till vårdavdelning ska patienten vara medicinsk stabil avseende 
vitalparametrar mot bakgrund av aktuell sjukdom/skada, bakomliggande 
sjukdom och prognos.  

• Utskrivning ska ske till avdelning med behandlings- och övervakningsresurser 
som motsvarar patientens vårdbehov.  

• Patienter bör inte skrivas ut till vårdavdelning nattetid.  
• Döende patienter bör inte skrivas ut om döden bedöms vara nära förestående. 

 
Nattliga utskrivningar bör undvikas då resurser på mottagande avdelningar är 
begränsade. Detta skedde dock i fem procent av alla utskrivningar under 2012. Tidigare 
undersökningar som genomförts mellan 2006 och 2011 har visat på en förhöjd 
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mortalitetsrisk vid nattliga utskrivningar. Detta kan dock inte påvisas när statistik från 
2012 analyseras (SIR 2012, s. 8). 

Kommunikation i samband med förflyttning 
Brister i kommunikationen utgör en vanlig källa till misstag inom den svenska 
sjukvården på alla nivåer. Till detta läggs den stora mängd information om patienter 
som överförs mellan olika yrkeskategorier och vårdgivare dagligen (Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 2010, s. 1).  
 
Informationsförluster mellan vårdpersonal är vanliga och kan bero på en rad faktorer 
som organisation, utbildning och kommunikationssätt. Men det är inte bara under de 
akuta situationerna information går förlorad, utan även vid icke akuta situationer (Kohn, 
Corrigan, & Donaldson, 2000 ss. 49-50, 158). Wallin och Thor, (2008, ss. 1922-1923) 
beskriver dagens sjukvård som en komplex arbetsmiljö där personal från olika enheter 
med olika sätt att hantera information dagligen samarbetar i vården av patienter. Detta 
belyser behovet av att det finns en struktur alla som deltar i vården är utbildade i och 
använder sig av. 
 

Situation, Background, Assessement and Recommendation (SBAR) 
SBAR har sitt ursprung inom den amerikanska nukleära ubåtsflottan för att säkra 
kommunikationen i besättningen. Systemet modifierades och överfördes i slutet av 
1990-talet till den amerikanska sjukvården, då man identifierat att brist på ett 
strukturerat sätt att överföra information ledde till informationsförluster och ökad risk 
för vårdskador (Safer Healthcare u.å.).  
 
SBAR introducerades nationellt av SKL 2010 med avsikt att förbättra 
kommunikationen och minska vårdskador inom svensk sjukvård. Genom att lansera 
SBAR nationellt arbetar SKL för att skapa ett rapportsystem som alla inom den svenska 
sjukvården är bekanta med (Vårdhandboken, 2014).  Med SBAR struktureras 
kommunikation till ett gemensamt rapportsystem som har till syfte att tydliggöra 
information mellan de inblandade parterna. Bara den nödvändiga informationen ska 
rapporteras för att minimera risken för missförstånd (Socialstyrelsen u.å.). 
 
SBAR struktureras runt följande punkter: 

• S, situation. En kort presentation av varför kontakt tas. 
• B, bakgrund. Bakgrundsinformation som på ett sakligt och relevant sätt förklarar 

situationen för den som ska ta del av informationen. 
• A, aktuellt tillstånd. En sammanfattning samt en egen tolkning om möjligt till 

informationen man delgett den man informerar. 
• R, rekommendation. Eventuella förslag om åtgärd som man rekommenderar den 

som tar emot informationen (Wallin, & Thor 2008, s 1923). 
 

Vårdskada 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras vårdskada som lidande, 
kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 
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Förekomsten av vårdskador är vanliga i Sverige. Studier för att undersöka antalet 
vårdskador i Sverige uppvisade ett brett spann. Vid journalgranskningar utförda av SKL 
(2013, s. 11) under första halvåret 2013 visade det sig att 13,5 % av patienterna som 
vårdats på svenska sjukhus drabbats av vårdskador. Av dessa vårdskador var hälften 
skador av övergående typ medan 44 % krävde extra vårdtid. Det visade sig att 5.3 % av 
skadorna var av så allvarlig typ att patienten drabbades av bestående skada eller avled 
SKL (2013, s. 13). Tidigare studier utförda av socialstyrelsen (2008, s. 5) visar då att 
8,6 % av patienterna inom slutenvården drabbats av vårdskador. 
 
De vanligaste orsakerna till vårdskador var vårdrelaterade infektioner samt skador som 
uppstår vid kirurgiska ingrepp SKL (2013, s. 14) Andra brister som påvisades var att 
kommunikationen mellan parterna i vården, patienten och anhöriga också var en vanlig 
orsak till att vårdskador uppstod.  Socialstyrelsen (u.å.1). Förutom det lidande som 
vårdskador orsakade den drabbade patienten krävde även vårdskador extra vårdtid. 
Socialstyrelsen (2008, s. 20) uppskattade den extra vårdtiden på grund av vårdskador 
som skulle kunnat undvikas till cirka 630 000 vårddygn per år. SKL (2013, s. 30) angav 
antalet extra vårddygn till 1.3 miljoner per år, vilket innefattade såväl undvikbara som 
icke undvikbara vårdskador Det exakta antalet vårddygn som patienter vars vårdskador 
kräver intensivvård är okänt men socialstyrelsen (2008, s. 5) fann i sin studie att 5.2 % 
av alla vårdskador kräver oplanerad intensivvård. Sett till kostnad skriver SKL (2013, 
ss. 30 - 32) att den genomsnittliga kostnaden för ett vårddygn är 8 000 svenska kronor 
(SEK) för en vårdplats på en vårdavdelning. Ett vårddygn på en IVA kostar cirka 40 
000 SEK (SIR 2014). Detta leder att kostnaden uppgår till 5 miljarder SEK för de 630 
000 extra vårddygnen i studien genomförd av socialstyrelsen (2008, s. 20), medan SKL 
(2013) uppger en kostnad på mellan 6,9 och 8,1 miljarder SEK. 
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 PROBLEMFORMULERING 
De vanligaste orsakerna till att en person vårdas på en intensivvårdsavdelning är behov 
av avancerad övervakning eller svikt i kroppens grundläggande funktioner, till exempel 
andning och cirkulation. Intensivvården som bedrivs är idag mycket avancerad och 
kräver förutom tillgång till speciell teknisk utrustning även specialistutbildad personal 
för att fungera. Vården bedrivs dygnet runt och det är läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor som bildar kärnan till det team som vårdar patienten. Den avancerade 
vård som ges inom intensivvården är personalkrävande och därför är personaltätheten 
där också högre än på vårdavdelningar. Men vad händer när patienten förflyttas från en 
enhet med hög personaltäthet och stora övervakningsmöjligheter till en vårdavdelning 
där möjligheterna för övervakning är sämre och personaltätheten är lägre? En tydlig 
kommunikation mellan IVA och vårdavdelningen förefaller vara en förutsättning för 
god vård då patienter överförs mellan dessa olika vårdformer. Steget mellan de olika 
vårdnivåerna kan ibland upplevas som för stort. 
 
Vårdtiden inom intensivvården har minskat under de senaste tio åren och patienter som 
har överflyttats till vårdavdelning för eftervård återinläggs oftare till IVA. Även antal 
uppdrag för mobila intensivvårdsgrupper (MIG), som bedömer och behandlar patienter 
på vårdavdelningar ökar på de flesta sjukhusen i Sverige (SIR 2012, ss. 20-21). Detta 
kan tyda på att patienterna som skrivs ut från intensivvården är sjukare än tidigare. 
Vilka krav ställs på IVA-sjuksköterskor som överlämnar patienter till vårdavdelningen 
och vilka krav ställs på mottagande sjuksköterska och upplevs kravet på att ge god 
omvårdnad som möjligt? Finns checklistor/kliniska riktlinjer som medföljer patienter 
som vårdats på IVA eller andra rutiner som underlättar överflyttning till en 
vårdavdelning? 
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskors erfarenheter av att ta emot svårt sjuka 
patienter till vårdavdelning från en intensivvårdsavdelning.  
 
Följande hypoteser har utgjort grund för studien: 

 
A. Sjuksköterskor på vårdavdelningar bedömer att patienterna som överflyttas från 

IVA inte är färdigvårdade i tillräcklig grad för att vården ska vara patientsäker.  
B. Sjuksköterskor på vårdavdelningar saknar tillräcklig kunskap att vårda patienter 

som överflyttas från IVA.   
C. Sjuksköterskor på vårdavdelningar anser att viktig information förloras i 

samband med överflyttning mellan IVA och vårdavdelningen. 
 



 9 

METOD 
För att besvara syftet har en kvantitativ metod valts. Den kvantitativa analysen syftar till 
att antingen bekräfta eller förkasta på förhand formulerade hypoteser. Inom den 
kvantitativa forskningen skapar forskaren distans till försökspersonerna genom att de 
inte har eller har mycket liten kontakt med varandra. Data insamlas via frågeformulär 
som sedan analyseras numeriskt för att besvara de tidigare ställda hypoteserna. Det 
viktiga är att all data som insamlas är generaliserbar, entydig samt reliabel (Billhult & 
Gunarsson 2012, s.116; Olsson & Sörensen 2011, s.18, 36, 108). 
  
Polit och Beck (2012 ss. 56-60) beskriver den kvantitativa studiens förlopp i fem steg. 
Det första steget innebär att formulera syfte och problematisera området utifrån tidigare 
forskning. Steg två handlar om att sedan identifiera ett verktyg att besvara syftet för 
studien samt att identifiera lämpligt urval för datainsamling. Tredje steget är själva 
datainsamlingen. Fjärde steget innebär att statistiskt analysera och tolka den data som 
framkommit. Sista steget ska beskriva klinisk användbarhet av de resultat som erhållits 
samt rapportering publicering av dessa. 
 

Urval 
Studien genomfördes vid två olika sjukhus i Västra Götalandsregionen med likvärdig 
storlek. Tre avdelningar valdes, med hjälp av ett bekvämlighetsurval, på respektive 
sjukhus vilket gav totalt sex avdelningar (Holme & Solvang 1997, s. 183). Totalt 
tillfrågades 84 sjuksköterskor om deltagande. Avdelningarna valdes utifrån verksamhet, 
storlek samt att de regelbundet tar emot patienter från IVA. De aktuella avdelningarna 
har verksamhet inom kirurgi, infektion samt medicin. Inklutionskriterierna för studien 
var sjuksköterskor som arbetade på de aktuella vårdavdelningarna med erfarenhet av att 
emot patienter från IVA.  

Datainsamling 
Konstruktionen av enkäten (Bilaga 3) började med att studier genomförda med 
kvantitativ metod och liknande syften som vårt eftersöktes i internationella databaser.  
Målet var att hitta en befintlig enkät som skulle kunna användas. Något instrument som 
passade studiens syfte helt hittades inte. Däremot fann vi en enkät som utvecklats och 
använts för en magisteruppsats vid Göteborgs universitet av Sara Eriksson och Carina 
Malmqvist (2011). Efter att ha inhämtat skriftligt godkännande från dem för att få 
använda delar av enkäten användes frågorna 8, 9, 11, 12, 13, 14 samt 17 helt eller 
delvis. Övriga frågor i enkäten bedömdes inte besvara det syfte som vår studie ämnade 
besvara. Därefter konstruerades ytterligare frågor för att kunna besvara de hypoteser 
som ställts upp för studien. Flersvarsfrågor bedömdes ge bäst resultat då flera 
möjligheter till svar ger forskaren möjlighet att även undersöka styrkan i respondentens 
svar till skillnad från tvingande svarsalternativ. Slutligen utgjordes enkäten av totalt 25 
frågor, varav 15 flersvarsalternativ samt två filterfrågor med efterföljande möjlighet till 
fritextssvar. Flersvarsfrågorna i enkäten hade fyra svarsalternativ (Polit & Beck 2012, 
ss. 298-299). 
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De frågor som konstruerades byggde på resultat inhämtade från litteratursökning i 
internationella databaser och som beskrivit vårt problemområde. Enkäten validerades 
inte då det var omöjlig inom den tidsram som angavs för det aktuella examensarbetet. 
Enkäten prövades dock angående frågeförståelse med hjälp av fem sjuksköterskor som 
inte deltog i studien. Efter revidering upprepades testet via fem andra sjuksköterskor för 
att säkerställa att frågorna var enkla att förstå. För att få kontakt med sjuksköterskorna 
informerades samtliga vårdenhetschefer på de aktuella avdelningarna (Bilaga 1). Efter 
skriftligt godkännande av samtliga vårdenhetschefer lämnades skriftlig och muntlig 
information till de aktuella sjuksköterskorna samtidigt som enkäterna delades ut (Bilaga 
2). Kontaktpersoner utsågs av respektive enhetschef som informerade om studien samt 
delade ut enkäterna vid morgon samt eftermiddagsmöten. Datainsamlingen 
genomfördes under totalt tio dagar under våren 2014. Efter ungefär halva tiden 
genomfördes ett personligt besök för att påminna om studien. Av de 84 utdelade 
enkäterna erhölls insamlades totalt 61 enkäter efter tio dagar, vilket gav en 
svarsfrekvens på 71,4 %. 
 

Validitet och reliabilitet 
Med begreppet validitet avses det insamlade datas relevans i förhållande till syftet. En 
studie som mäter för syftet data som inte är relevant har låg eller ingen validitet medan 
en studie som mäter information som besvarar syftet för studien har högre validitet. 
Begreppet reliabilitet avser hur tillförlitlig det insamlade datamaterialet är samt hur den 
hanteras under bearbetning. Genom att noggrant redovisa sin analys möjliggör detta för 
framtida möjligheter att testa och eventuellt upprepa studiens resultat. Detta medför att 
en studie kan ha hög validitet, men med hög eller låg reliabilitet (Gunnarsson 2002). 
 

Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) version 21. För att öka reliabiliteten i studien matades 
enkätsvaren in i programmet av en av författarna för att sedan kontrolleras av den andra 
författaren. Varje enkät gavs ett löpnummer för framtida identifikation avseende 
ursprungssjukhus samt avdelning. Deskriptiv statistik användes för att överskådligt 
redovisa resultatet för studien (Polit & Beck 2010. s. 392-398).  
 

Etiska överväganden 
Någon etikprövning för studien behövs inte enligt Lagen om etikprövning om forskning 
som avser människor. Etikprövningsnämnden, (u.å.). Författarna har följt 
Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer i enlighet med forskningsetiska metoder 
gällande informationssamtycke, konfidentialitets och nyttjandekrav.   Kontakt togs med 
vårdenhetschefen på respektive avdelning för förfrågan om de var intresserade att delta i 
studien, därefter gavs godkännande och påskrift (Bilaga 1). Deltagarna fick både 
muntlig och skriftlig information (Bilaga 2) om studiens syfte och genomförande. 
Information gavs om att studien var helt frivillig och kunde avbrytas utan förklaring och 
att samtliga deltagare kommer att vara anonyma.  
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RESULTAT 
Studiens resultat presenteras utifrån de enkätfrågor som besvarar studiens syfte och de 
uppställda hypoteserna. De frågor i enkäten som inte specifikt riktas mot någon av 
studiens hypoteser presenteras inte i resultatet. Hypoteserna A-C presenteras i 
ordningsföljd och utgör på så sätt struktur för resultatet i syfte att underlätta läsandet. 
Redovisning av utfallet, det vill säga om hypoteserna har förkastats eller inte, innebär 
att flera enkätfrågor tillsammans bekräftar eller förkastar uppställda hypoteser. 
Majoriteten av frågornas utfall presenteras i tabellform för att skapa en enklare 
överblick för läsaren att få en överblick rörande svarsfrekvenserna. 
  

Demografiska data 
Totalt delades 84 enkäter ut på sjukhus A samt B, med en svarsfrekvens på 61 stycken. 
Av dessa 61 enkäter exkluderades en då enbart de nio första frågorna var besvarade. 
Studien inkluderade 60 sjuksköterskor (sex män och 54 kvinnor) vilket ger en 
svarsfrekvens på 71,4 %. Ålder för sjuksköterskorna i studien var fördelad mellan 23 år 
och 65 år (M = 39,07 år, SD = 11,60). Arbetslivserfarenheten fördelandes mellan tre 
månader och 38 år (M = 11,16 år, SD = 9,91) Två av de deltagande sjuksköterskorna 
var specialistutbildade. Utöver sjuksköterskeexamen hade gruppen läst mellan noll till 
90 högskolepoäng extra (M = 10,08, SD = 20,12) utöver sin grundexamen. Av 
sjuksköterskorna i studien arbetade 32 (53,3 %) på sjukhus A och 28 (46,7 %) på 
sjukhus B. Deltagarna fördelades enligt följande: 22 (36,7 %) sjuksköterskor arbetade 
på avdelningar inom kirurgisk inriktning, 38 (63,3 %) arbetade på avdelningar med 
infektion eller medicinsk inriktning. 
 

Presentation av resultat 
Uppfattning om att patienterna är färdigvårdade eller inte 
Hypotes A: ” Sjuksköterskor på vårdavdelningar bedömer att patienterna som 
överflyttas från IVA inte är färdigvårdade för att vården ska vara patientsäker.”  
 
Avgörandet om patienter har förbättrats i sitt tillstånd i den grad att de kan överföras till 
vårdavdelning är ett medicinskt beslut som tas av läkare. Dock har sjuksköterskor på 
IVA en avgörande roll här då de medverkar i men framförallt utverkar beslutet och 
kommunicerar med sjuksköterskorna på mottagande vårdavdelning. I enkätfråga 12 
(Bilaga 3) framgick det att en majoritet, 33 personer (56 %) av de tillfrågade 
sjuksköterskorna i studien, upplevde att patienterna inte var färdigvårdade när de 
överflyttades till en vårdavdelning från IVA (Tabell 1). 
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Tabell 1. Svarsfördelning fråga 12, ”Jag upplever att patienterna oftast är färdigvårdade på IVA när de 
kommer till avdelningen. ” 
 

Svarsalternativ Antal Procentuell 
fördelning 

Valid procent 
 

Instämmer helt och fullt 1 1,7 1,7 
Instämmer nästan helt 25 41,7 42,4 
Instämmer delvis 26 43,3 44,1 
Instämmer inte alls 7 11,7 11,9 
Antal svar 59 98,3  
Icke besvarade 1 1,7  
Totalt 60 100,0 100 

 

 

Majoriteten (89,8%) av de deltagande sjuksköterskorna ansåg också att de inte hade 
tillräckligt med tid för att kunna utföra den vård som patienterna var i behov av vid 
överflyttning från IVA, (Tabell 2), vilket kan förklara utfallet i föregående fråga där 
flertalet inte upplevde patienterna som färdigvårdade på IVA när de anlände till 
avdelningarna. 

 

Tabell 2. Svarsfördelning fråga 21, ”Jag känner att jag har tillräckligt med tid för att utföra den 
omvårdnad patienten behöver den första tiden på vårdavdelningen efter ankomst från IVA.” 

 
Svarsalternativ Antal Procentuell 

fördelning 
Valid procent 

 
Instämmer helt och fullt 1 1,7 1,7 
Instämmer nästan helt 5 8,3 8,5 
Instämmer delvis 33 55,0 55,9 
Instämmer inte alls 20 33,3 33,9 
Antal svar 59 98,3  
Icke besvarade 1 1,7  
Totalt 60 100 100 

 
 
Samarbete och kommunikation mellan IVA-sjuksköterskor och kollegorna på de olika 
vårdavdelningarna är en viktig aspekt i vårdandet. Dock framkom det i analysen att 
sjuksköterskornas möjlighet (sett från vårdavdelningsperspektiv) att påverka när 
patienterna var redo att vidareflyttas från IVA bedömdes som liten, då nästan alla 59 av 
de 60 tillfrågade (98,3%) upplevde möjligheten att inverka på beslutet som liten (Tabell 
3). 
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Tabell 3. Svarsfördelning fråga 11, ”Jag känner att vi som avdelningspersonal kan påverka om och när 
patienten skrivs ut från IVA.” 

Svarsalternativ Antal Procentuell 
fördelning 

Valid procent 
 

Instämmer helt och fullt 0 0 0 
Instämmer nästan helt 1 1,7 1,7 
Instämmer delvis 11 18,3 18,3 
Instämmer inte alls 48 80,0 80,0 
Antal svar 60 100  
Icke besvarade 0   
Totalt 60 100 100 

 
  

Uppfattningar om tillräcklig kunskap finns 
Kunskap är en viktig aspekt och likaså möjligheten till att hålla kunskapsutveckling 
levande.  I enkätfrågorna 18 och 19 (Bilaga 3) fick de tillfrågade besvara vilka 
uppfattningar de hade kring huruvida de hade tillräcklig kunskap för hantering av 
patienterna. 
 
Hypotes B: ”Sjuksköterskor på vårdavdelningar saknar tillräcklig kunskap att eftervårda 
patienter från IVA.” 
 
Tre av fyra (75 %) sjuksköterskor svarade att kände sig mer säkra än osäkra på 
patienternas sjukdomstillstånd när patienterna överflyttades från IVA (Tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Svarsfördelning fråga 18, ”Jag känner mig oftast insatt i patientens sjukdomstillstånd när 
patienten kommer från IVA.”  
 

Svarsalternativ Antal Procentuell 
fördelning 

Valid procent 
 

Instämmer helt och fullt 12 20,0 20,0 
Instämmer nästan helt 33 55,0 55,0 
Instämmer delvis 14 23,3 23,3 
Instämmer inte alls 1 1,7 1,7 
Antal svar 60 100  
Icke besvarade 0   
Totalt 60 100 100 

 
 
Majoriteten, (70 %) av respondenterna, angav ändå att deras kunskaper och erfarenheter 
upplevdes som tillräckliga för att kunna vårda patienter som kommit från IVA (Tabell 
5).  
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Tabell 5. Svarsfördelning fråga 19, ”Jag känner att jag ofta har tillräckligt med kunskaper/erfarenhet för 
att vårda patienten när han/hon har kommit från IVA.”   
 

Svarsalternativ Antal Procentuell 
fördelning 

Valid procent 
 

Instämmer helt och fullt 9 15,0 15,0 
Instämmer nästan helt 33 55,0 55,0 
Instämmer delvis 16 26,7 26,7 
Instämmer inte alls 2 3,3 3,3 
Antal svar 60 100  
Icke besvarade 0   
Totalt 60 100 100 

  
 

Information kan gå förlorad  
Risken att kunskap och information kan gå förlorad i samband med överföringar av 
patienter mellan olika enheter finns. Hypotes C ”Sjuksköterskor på vårdavdelningar 
anser att viktig information förloras i samband med överflytten mellan IVA och 
vårdavdelningen” riktades mot denna aspekt. 
 
Hypotes C prövades i frågorna 13, 14, 16 samt 17 (Bilaga 3) och ifråga 14 ansåg 95 % 
att det fanns möjlighet för att ställa fria frågor i samband med överrapportering av 
patienterna. Resultatet visade även att 86,6 % av sjuksköterskorna i studien ansåg att 
överrapporteringen från IVA var helt och fullt eller nästan helt adekvat (Tabell 6).  
 
 
Tabell 6. Svarsfördelning fråga 13, ”Jag upplever att jag oftast får en adekvat rapport av patientansvarig 
sjuksköterska på IVA.”  

 
Svarsalternativ Antal Procentuell 

fördelning 
Valid procent 

 
Instämmer helt och fullt 23 38,3 38,3 
Instämmer nästan helt 29 48,3 48,3 
Instämmer delvis 8 13,3 13,3 
Instämmer inte alls 0 0 0 
Totalt 60 100 100 

 
 
Ett sätt för de mottagande sjuksköterskorna att själva kontrollera och ytterligare 
komplettera information om patienterna är att ta del av journalhandlingar. Av de 
tillfrågade sjuksköterskorna instämde 85 % helt och fullt eller nästan helt med att de 
oftast tar del av patienternas journal innan ankomst till avdelningarna (Tabell 7). 
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Tabell 7. Svarsfördelning fråga 16, ”Jag läser oftast patienternas journal innan ankomst.” 
 

Svarsalternativ Antal Procentuell 
fördelning 

Valid procent 
 

Instämmer helt och fullt 32 53,3 53,3 
Instämmer nästan helt 19 31,7 31,7 
Instämmer delvis 9 15,0 15,0 
Instämmer inte alls 0 0 0 
Totalt 60 100 100 

 
 
Omvårdnadsepikris, det vill säga en sammanfattning av vårdperioden på IVA och 
aktuella vårdbehov, fanns enligt 78,3% av de tillfrågade oftast tillgänglig innan IVA-
patienterna lämnar avdelningen (Tabell 8). 
 
 
Tabell 8. Svarsfördelning fråga 17, ”Omvårdnadsepikris (sjuksköterskeslutanteckning) från IVA finns 
ofta utskrivet innan patienterna hämtas från IVA.”  
 

Svarsalternativ Antal Procentuell 
fördelning 

Valid procent 
 

Instämmer helt och fullt 24 40,0 40,0 
Instämmer nästan helt 23 38,3 38,3 
Instämmer delvis 8 13,3 13,3 
Instämmer inte alls 5 8,3 8,3 
Totalt 60 100 100 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva allmänsjuksköterskors erfarenheter av att ta emot 
svårt sjuka patienter till vårdavdelning från en intensivvårdsavdelning. Resultatet i 
studien visar att en majoritet av de tillfrågade avdelningssjuksköterskorna upplevde att 
patienterna som överflyttas från IVA till vårdavdelningen inte var färdigvårdade. Tre av 
fyra sjuksköterskor svarade att de besatt den kunskap som krävdes för att kunna ge god 
eftervård till patienter som överflyttats från IVA. Samtidigt upplevde de tillfrågade 
avdelningssjuksköterskorna att rapporteringen oftast fungerade tillfredställande. 
 

Uppfattning om att patienterna är färdigvårdade eller inte 
Studiens resultat som bekräftar ovanstående hypotes stämmer väl med tidigare 
forskning (Frølund & Beedholm 2013, s.11; Whittaker & Ball 2000, ss. 138-139). Den 
icke färdigvårdade patienten som överflyttas till vårdavdelningen skapar problem för 
sjuksköterskorna på vårdavdelningen. Tidigare forskning har visat att förutom att skapa 
en känsla av otillräcklighet emot patienten som överflyttas från IVA så upplever många 
sjuksköterskor stress, att inte hinna med de andra patienterna på avdelningen (Cox, 
James & Hunt, 2006, ss. 288-289). Tidigare forskning (Stephen et al. 2013, s. 303-304) 
har visat att bristen på möjlighet att påverka just tiden för överflyttning mellan 
avdelningarna kan påverka avdelningssjuksköterskornas erfarenhet av hela processen. 
Dahlberg et. al, (2003, ss. 40-41) visar på att det finns ett samband mellan upplevelse av 
trygghet och otrygghet som förstås i relation till olika former av lidande. Därför är det 
av stor vikt att vårdpersonalen ger god och kompetent information i samband med 
överflyttning från IVA som patienten förstår. Det kan annars leda till otrygghet och 
vårdlidande för patienten. 
 
Resultat visar att majoriteten av sjuksköterskorna på avdelningen inte upplevde att man 
kunde påverka när patienten skulle överflyttas från IVA till vårdavdelningen. Orsak till 
problemet med den icke färdigvårdade patienten är många gånger ett resultat av 
platsbrist både inom intensivvården samt den sluta avdelningsvården. Bristerna delas av 
problem med att bemanna upp vårdplatserna både med specialistsjuksköterskor samt 
läkare, vilket leder till att alla fysiska intensivvårdsplatser inte kan användas optimalt. 
Detta skapar ett behov av att patienter överflyttas till vårdavdelning tidigare än beräknat 
(Socialstyrelsen, 2014). Även hög belastning på IVA skapar kortare vårdtider vilket i 
sin tur drabbar vårdavdelningarna som ibland på kort varsel måste ta emot patienter som 
inte alltid är färdigvårdade (SIR, 2013, s.8).  
 
Dahlberg (2002, ss. 4-8) och Dahlberg et al (2003, ss. 34-37) beskriver vårdlidandet 
utifrån olika aspekter, både genom maktlöshet där patienter upplever sig små och 
mycket utlämnande, och inte ges möjlighet vara delaktig i sin vård. Field, och 
medförfattare (2008) visar på att patienter som vårdats en längre tid på IVA många 
gånger upplevde det mycket stressande att bli överflyttad till en vårdavdelning, en orsak 
kan vara den snabba avveckling av övervakningen som är brukligt på IVA men som 
saknas på vårdavdelningen. Detta kan ses som ett vårdlidande för patienten. I resultatet 
framkom att sjuksköterskorna inte heller har makt att påverka beslut som fattas på IVA 
vilket ger upphov till obekväm känsla hos dem. Tidigare forskning Dahlberg (2002, ss. 
4-8) och Dahlberg et al (2003, ss. 34-37) visar att följsamhet i vården kan minska 
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onödigt vårdlidande, vilket kan ses som positivt. Varje dag tas ibland förgivet, men vid 
sjukdom förändras det och gör oss mera sårbara. Dahlberg och Segesten (2010 ss. 122-
123) menar att om sjuksköterskan känner trygghet i sitt sätt att vårda, kan mötet mellan 
patienten och sjuksköterskan upplevas som någonting positivt i vårdandet. På så vis går 
vården framåt. Sjuksköterskan kan inge ett hopp om förbättring. 
 
Dahlberg et al (2003, ss. 40-42) och Levy-Malmberg, Eriksson och Lindholm (2008 ss. 
662-667) skriver att caritas motivet utgör ett grundmotiv i vårdandet mellan 
sjuksköterskan och patienten. Caritasmotivet kännetecknas av viljan att ta ansvar för 
patienten och sina medmänniskor, dels genom att visa kärlek och omtanke. 
Sjuksköterskan vårdar med kärlek, medlidande och barmhärtighet. Att ge en god vård 
kommer från ett genuint intresse för patienten, genom att lindra lidande och inge 
trygghet. 
 
När det gäller de lokala förhållandena är tillgängligheten av intensivvårdsplatser på de 
två sjukhusen som undersöktes i studien, så har det visat sig att båda sjukhusen har färre 
ordinarie intensivvårdsplatser än riksgenomsnittet. Sjukhus A har 2,7 
intensivvårdsplatser per 100 000 invånare och sjukhus B som har 4,7 
intensivvårdsplatser per 100 000 invånare. Riksgenomsnittet ligger på 5,8 
intensivvårdsplatser per 100 000 invånare (Rhodes et al, 2012, s.1649). Patienter 
överflyttas ofta från IVA till vårdavdelningar utan att en generell struktur (guidelines) 
för att överflyttningsprocessen existerar. Avsaknaden av verktyg för bedömningen om 
en patient är utskrivningsklar samt om samma patient även efter att ha lämnat IVA kan 
ha riskfaktorer som innebär återinläggning saknas (Ball, 2005, ss. 1-2; Frances, 
Chaboyer & Wallis, 2009. ss. 38-41). Återinläggningar skapar förutom ett förnyat 
behov av en intensivvårdsplats även ökat lidande för patienten samt en ökad 
mortalitetsrisk i en patientgrupp som redan har en förhöjd mortalitetsrisk från början 
(SIR, 2014, ss. 6-15). Daly, Beale och Chang (2001) kunde i en studie visa att genom att 
screena alla patienter tidigt i överflyttningsprocessen mellan IVA och vårdavdelningen 
med verktyget Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II (APACHE II) 
kunde mortaliteten i den grupp av riskpatienter som identifierades sänkas med 39 %. 
Detta till kostanden av två extra vårddygn gentemot kontrollgruppen. Trots den 
uppenbara platsbristen finns sätt att minska den belastning som en patient som 
överflyttas från IVA till vårdavdelningen skapar.  
 
Ett ökat samarbete mellan avdelningarna och en ökad förståelse, för varandras 
verksamhet är av stor vikt. Tester har gjorts i Australien där särskilda 
intensivvårdssjuksköterskor (Eng liasion nurse), som har till uppgift att sköta 
överflyttning mellan IVA och vårdavdelningen genom att arbeta på ett strukturerat 
arbetssätt. Genom att bedöma en patients möjligheter att överflyttas samt att identifiera 
eventuella framtida problem, med hjälp av ett verktyg kan utskrivningsprocessen starta 
tidigare samt minska det gap i resurser som flytten mellan IVA och vårdavdelningen 
innebär. Detta genom att personligen skapa kontakter med mottagande avdelningar och 
sedan strukturerat följa upp patienten efter flytten från IVA för att identifiera eventuella 
problem som uppstår på avdelningen. Detta koncept med strukturerad utskrivning samt 
uppföljning utefter patientbehov har visat sig minska återinläggningar samt minska den 
oro som vårdavdelningens sjuksköterskor kan uppleva i vårdandet av patienterna (Green 
& Edmonds, 2004, ss. 135-143).  
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Uppfattningar om tillräcklig kunskap finns 
Resultaten av studien visar att en majoritet av de tillfrågade sjuksköterskorna upplevde 
att de kände sig införstådda i patientens sjukdomstillstånd samt att de hade den 
nödvändiga kunskapen och erfarenheten att vårda en patient som överflyttats från IVA. 
Resultatet för studien stämmer inte med tidigare forskning eller den hypotes som 
vägledde denna studie. Tidigare forskning så som Whittaker och Ball, (2000, ss. 138-
139) fann i sin intervjustudie med avdelningssjuksköterskor, att mindre erfarna 
sjuksköterskor oroade sig i större utsträckning än de mera erfarna sjuksköterskorna. För 
mer specifik omvårdnad och den utrustning som krävdes, för att  ge fortsatt vård efter 
att patienten överflyttats från IVA. Tyvärr förhindrade studiens storlek samt 
bekvämlighetsurval åldersjämförelser mellan yngre och äldre sjuksköterskors 
erfarenheter. Detta då studiens underlag var för litet för att kunna ge några signifikanta 
svar. 
 
Att tidigt i överflyttningsprocessen identifiera områden där avdelningspersonalen 
behövde stöd och mer kunskap kunde IVA-sjuksköterskor som arbetade som 
samarbetssjuksköterskor mellan vårdavdelningen och IVA förbättra situationen. Genom 
riktade utbildningar kunde en trygghet skapas för avdelningssjuksköterskorna samt 
patienten. Ett exempel på sådana riktade utbildningar på avdelningen var hur vård av 
patienter med tracheostomi skulle utföras. Vinster med sådana utbildningar är förutom 
att minska lidandet för patienterna och förlänga vårdtiderna även att minska risken för 
återinläggningar (Green & Edmonds, 2004, ss. 135-138). 
 

Information kan gå förlorad 
Resultatet i vår studie visar att majoriteten av sjuksköterskorna (86,6 %) ansåg att de 
fått tillräcklig med information både muntligt och skriftligt från IVA-sjuksköterskan vid 
rapportering. Studiens resultat förkastas ovanstående hypotes och tidigare forskning. 
(Frølund & Beedholm 2013, s.11; Stephen et al. 2013, ss. 298-303). Resultat i studien 
visar på att de deltagande sjuksköterskor upplever att rapportklimatet är öppen dialog. 
Stora skillnader mellan IVA-sjuksköterskors och avdelningssjuksköterskors arbeten gör 
att de olika arbetsgrupperna prioriterar information olika vid överrapportering. Detta 
kan medföra stora risker att viktig information går förlorad (Ball 2005, s. 2). Även 
annan forskning visar på stora brister vid överrapportering mellan vårdpersonal och att 
viktig information försvinner på vägen, dels för att tiden inte räcker till och dels för att 
det finns allt mindre tid för dokumentation (Kohn et al. 2000, ss. 49-50, 158; Wallin, & 
Thor 2008, ss. 1922-1923). 
 
SBAR är till för att hjälpa sjuksköterskan/läkaren att kunna fokusera på 
kommunikationen och förbättra vården runt patienten. Det är ett instrument för att 
effektivisera rapporteringen som dessutom har en stor betydelse vid akuta situationer då 
det kan bli stressigt runt patienten (Dunsford 2009, ss. 386-388). Användningen av 
strukturerade rapporter enligt SBAR medför mindre risk att viktig information 
försvinner på vägen eller att det uppstår missförstånd mellan vårdpersonal i samband 
med rapport av de som är ansvariga för patienten. Det kan vara många aktörer som är 
inblandade i situationen för att kunna ge patienten bra vård. Genom att använda SBAR 
ökar patientsäkerheten och mindre risk för vårdskada (Vårdhandboken, 2014; SKL, 
2010; Socialstyrelsen u.å.).  
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Brist på vårdplatser på IVA och vårdavdelningar skapar otrygghet som leder till stress 
hos vårdpersonalen. Den stora utmaningen för IVA-sjuksköterskan är att effektivt kunna 
förflytta patienterna från IVA till vårdavdelning. Detta påverkar inte bara möjligheten 
att planera den fortsatta vården utan även vilket behov av omvårdnad som patienten 
behöver vid ankomst till vårdavdelning. Att sjuksköterskan får tid för dokumentation 
och kan förbereda sig för att ge en så bra rapport som möjligt är av stor betydelse, 
eftersom de minskar risken för att viktig information om patienten och planering för 
fortsatt behandling går förlorad. Genom att använda SBAR vid rapportering ökar 
patientsäkerheten, det blir mer effektivt och mindre risker för att viktig information 
uteblir. Cypress (2013, ss. 244-245, 259). Även forskning av Leonard, Graham och 
Bonacum (2004, ss. 85-86) visar på att brister i kommunikationen är en av de största 
orsakerna till att patienter oavsiktligt skadas i vården i form av onödigt lidande. Med 
enkla verktyg som SBAR förbättras kommunikationen och på så vis patientsäkerheten. 
Vården som bedrivs på våra sjukhus runt om i landet är i dag mycket komplex, 
dessutom är tid en bristvara idag.  
   

Metoddiskussion 
För att kunna hålla distans till försökspersonerna och presentera ett objektivt resultat 
genomfördes studien i form av en enkätundersökning. Genom användandet av en enkät 
undveks att informanterna påverkades vid datainsamlingen . En enkätundersökning ger 
informanterna möjlighet att i van miljö och utan tidspress från forskarna besvara de 
aktuella frågorna. Författarna var inte närvarande då försökspersonerna besvarade 
enkäten (Trost 2012, ss. 9-12). 
 
Urval för denna studie skede med bekvämlighetsurval. Efter personlig kontakt med IVA 
på respektive sjukhus identifierades sex avdelningar på de två sjukhusen som tog emot 
flest patienter från IVA. Tre avdelningar valdes på respektive sjukhus utefter 
verksamhet, storlek samt möjlighet att lämna ut enkäter. Ett slumpmässigt urval hade 
kunnat höja reabiliteten jämfört med bekvämlighetsurval men då tiden för förberedelser 
samt genomförande av insamlingen var kraftigt begränsad valdes det sistnämnda 
(Magne & Solvang, 1997, ss. 181-183).  
 
Omfattning av studien och därmed antalet enkäter har följt anvisningar från Högskolan i 
Borås och riktlinjer för examensarbeten.  För att försäkra sig om att nå mellan 30-50 
besvarade enkäter beräknades att knappt hälften av de utdelade enkäterna skulle 
besvaras (Olsson & Sörensen 2011, s. 153; Trost 2012, s. 147). Målet var att dela ut 100 
enkäter men på grund av frånvaro på avdelningarna delades endast 84 enkäter ut totalt. 
Med en kunskap som erhållits under studiens gång skulle en framtida studie utföras på 
ett större slumpmässigt urval på ett sjukhus. Detta för att öka studiens reliabilitet genom 
att kunna studera ett mer representativt större urval och därmed öka chansen att få ett 
mer generellt tillämpade resultat (Magne & Solvang, 1997, ss. 183-184: Patel & 
Davidson, 2011, ss. 57-60). 
 
Frågeformuläret baserades delvis på en tidigare enkät som skapats av Eriksson och 
Malmqvist (2011). Efter inhämtat medgivande omarbetades enkäten för att passa 
studiens syfte. Omarbetningen av enkäten omöjliggjorde att upprepa den tidigare 
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mätningen av Eriksson och Malmqvist (2011) vilket hade varit fördelaktigt. Upprepade 
mätningar med- samma instrument ökar sannolikheten för ett trovärdigare resultat 
(Olsson & Sörensen, 2011, ss. 123-124).  Enkäten som användes är inte testad i relation 
till validitet vilket är en nackdel och påverkar därmed studiens reliabilitet (Polit & Beck, 
2012, s.175). Dock fanns varken tid eller övriga resurser för att validera enkäten fanns 
inom ramen för denna magisteruppsats.  
 
Enkäten använde sig av både slutna samt öppna frågor och påståenden. För att undvika 
flera olika svarsskalor i enkäten användes skalan från den ursprungliga enkäten. Detta 
för att underlätta för deltagarna i studien och minska risken för felaktigt ifyllda enkäter. 
Detta låste möjligheten till fyra svarsalternativ enligt Likert-skala (Ejlertsson 2005, s. 
91; Patel & Davidson, 2011, ss. 88-90). I efterhand skulle en större skala med fler 
alternativ, som var mer avvägd kunna skapa mer möjlighet till viktade svarsmöjligheter. 
Den skala som användes utgjordes av tre i sjunkande grad positiva svarsalternativ samt 
ett negativt. I framtida studie skulle skalan vara mer jämnfördelad mellan positiva och 
negativa svarsalternativ.  
 
I samråd med enhetscheferna på respektive avdelning utsågs kontaktpersoner som 
ansvarade för information och utdelning av enkäter. Fördelarna med kontaktpersonerna 
var att information gavs vid upprepade tillfällen för maximal spridning och därtill 
påminnelse för de sjuksköterskor som inte besvarat enkäten kunde ske på ett smidigt 
sätt. Andra fördelar med kontaktpersonerna var förenklad kommunikation samt 
distansering mellan deltagande sjuksköterskor och författarna. En nackdel med 
kontaktpersonerna var att möjligheten till direkta frågor minskade. Vi fick få frågor av 
kontaktpersonerna vid avstämningen efter halva tiden. Det kan tolkas som att enkätens 
frågor var enkla att förstå. Detta speglar de kommentar som vi fick i samband med de 
två tester av enkäten som skede innan utdelning. 
 
För att kunna presentera ett så lättförståeligt resultat som möjligt valdes deskriptiv 
statistik för att besvara hypotes A, B och C (Polit & Beck 2010, ss. 392-398). Enkäten 
gav möjlighet till två selektiva frisvarsfrågor (Ejlertsson 2005, s. 77), dock valdes att 
exkludera frisvarsfrågorna på grund av få svar. 
 
När det gäller de etiska övervägandena har, efter både muntlig samt skriftlig 
information ett skriftligt samtycke inhämtats från samtliga enhetschefer (Bilaga 1). 
Insamlingen skede med hjälp av särskilda lådor som utplacerades i respektive 
avdelnings personalrum för enkelt åtkomstfrågeformulären. De löpnummer som 
användes under analysen sattes efter den ordning som enkäten togs ut ur 
insamlingslådan. Därefter matades informationen in i SPSS. Ingen enkät kan spåras 
tillbaka till enskilda sjuksköterskor. All data har under studien förvarats på säker plats 
där endast författare samt handledare haft tillgång till materialet. Redan vid initial 
kontakt med enhetscheferna fanns det ett stort intresse att få medverka i studien. 
Samtliga avdelningar som kontaktades deltog i studien. Vi upplevde att avdelningarna 
själva ser mottagandet av patienter från intensivvården som stundtals problematisk. Med 
mer än 70 % deltagande på en så kort insamlingstid som tio dagar anser vi att ett 
genuint intresse för problemområdet existerar.  
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Slutsatser 
Det är viktigt att inte dra för stora slutsatser av detta examensarbete då bristen på 
validering av enkäten sänker dess trovärdighet. Dock indikerar insamlade data att 
vårdavdelningssjuksköterskorna upplever att patienterna som kommer från IVA ofta 
inte är färdigvårdade. Här finns flera uppslag för fortsatt forskning där en större 
kvantitativ undersökning med ett validerat verktyg kan ge fler och trovärdigare resultat. 
Att även jämföra vårdavdelningssjuksköterskors erfarenheter att ta emot patienter som 
vårdats på intermediärvårdsavdelning efter IVA skulle vara av intresse för att undersöka 
om erfarenheterna skiljer sig åt från sjukhus utan sådan avdelning. 
 
Kliniska implikationer  
Denna studie bidrar med att: 
 

• Vårdavdelningars sjuksköterskor befinner sig i en utsatt situation när det gäller 
att vårda patienter som överflyttats från IVA. Genom fortlöpande 
informationsutbyte redan i början av vårdtillfället kan eventuella resurser och 
kunskapsbrister identifieras samt åtgärdas genom utbildning av vårdpersonalen. 
 

• En strukturerad uppföljning av patienten på vårdavdelningen efter överflytten 
från IVA skulle tillföra kunskap och trygghet och därmed stärka 
avdelningspersonalens möjlighet att vårda patienterna. 
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Bilaga 1 

 
Information till vårdenhetschef 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård, vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå, (magisteruppsats). Syftet med examensarbetet 
är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av och de eventuella svårigheter de upplever 
med att ta emot svårt sjuka patienter från intensivvårdsavdelningen (IVA). 
 
Vården på IVA bedrivs dygnet runt och är högteknologiskt. Vården är personalkrävande 
och alltså arbetar mer personal på IVA än på en vårdavdelning. Frågor som vårt 
examensarbete kommer att fokusera på är: Vad händer när patienten flyttar från 
intensivvården till en vårdavdelning? Hur påverkar det sjuksköterskan? 
 
Vår datainsamling kommer att ske i form av enkätundersökning. Enkäten, det vill säga 
frågeformuläret kommer att delas ut av författarna. Deltagarna kommer då att få 
information både muntligt och skriftlig om vårt examensarbetes syfte, genomförande 
samt presentation. Undersökningen kommer att ske på respektive arbetsplats (sex olika 
avdelningar är tillfrågade) på arbetstid, enkäten tar cirka 10 min att genomföra. Enkäten 
inlämnas in senast 140508, i en låda som placeras i ert personalrum märkt 
”frågeformulär”. 
 
Avdelningen och IVA kommer att få ett exemplar av examensarbetet som tack för ert 
deltagande. Det kommer när det är examinerat och klart att också finnas tillgängligt i 
Borås Högskolas system för digital publicering av studentuppsatser, denna databas 
kallas BADA.  
 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Vi handleds i 
examensarbetet av nedanstående handledare. Uppgifter i frågeformuläret som skulle 
kunna relateras till din avdelning kommer att tas bort. Inga obehöriga kommer att ha 
tillgång till något material. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 
avidentifierat.                         Tack på förhand 
 
Anton Edvarsson    Anette Lundh 
anton.edvardsson@vgregion.se  anette.lundh@vgregion.se                                         
XXXX-XXXXXX    XXXX-XXXXXX 
 
Handledare 
Berit Lindahl/ Universitetslektor, Docent  
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post: berit.lindahl@hb.se 
Tfn 033-435 4739 
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Undertecknad enhetschef godkänner härmed att Anette Lundh och Anton Edvardsson 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
Datum ……………………………………………… 
 
Underskrift…………………………………………… 
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Bilaga 2 

                              
 

Informationsbrev till dig som är sjuksköterska 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård, vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå (magisteruppsats). Syftet med vårt 
examensarbete är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ta emot svårt sjuka 
patienter från intensivvårdsavdelningen. 
 
Vården på en intensivvårdsavdelning bedrivs dygnet runt och är högteknologiskt. 
Vården är också mer personaltät än på en vårdavdelning. Några frågor vi nu ställer oss 
är: Vad händer när patienten flyttar från intensivvården till en vårdavdelning? Vilka 
vårdbehov har patienten när han/hon anländer till vårdavdelningen? Hur påverkas du 
som sjuksköterska? Därför hoppas vi nu att Du är villig att besvara vårt frågeformulär 
för att hjälpa oss att få svar på dessa frågor.  
 
Vi är tacksamma om du kan fylla i frågeformuläret senast 140508 och lägga den i lådan 
som finns i ert personalrum märkt” frågeformulär”. 
 
Uppgifter i frågeformuläret som skulle kunna relateras till din avdelning kommer att tas 
bort. Inga obehöriga kommer att ha tillgång till något material. Resultatet kommer att 
presenteras i form av magisteruppsats. Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst 
avbrytas utan förklaring, men vi hoppas nu att du är villig att delta. Vi handleds i 
examensarbetet av nedanstående handledare. Din avdelning och IVA kommer att få ett 
exemplar av examensarbetet som tack för ditt deltagande. Det kommer när det är 
examinerat och klart att också finnas tillgängligt i Borås Högskolas system för digital 
publicering av studentuppsatser, denna databas kallas BADA. 
 
Tack på förhand. 
  
Anton Edvarsson     Anette Lundh 
anton.edvardsson@vgregion.se   anette. lundh@vgregion.se                                         
XXXX-XXXXXX    XXXX-XXXXXX 
 
 
Handledare 
Berit Lindahl/ Universitetslektor, Docent 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post: berit.lindahl@hb.se 
Tfn 033-435 4739 
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Bilaga 3 

 
Enkät 

 
1. Kön:  □ kvinna   □ man 
 
2. Ålder: __________ 
 
3. Antal år som sjuksköterska: __________ 
 
4. Jag arbetar: □ endast dag   □ dag/kväll   □ dag/kväll/natt   □ endast natt 
 
5. Jag är: □ fast anställd på avdelningen   □ timanställd   □ jobbar i 
bemanningsteam/service 
 
6. Specialistutbildad? □ ja,    □ nej 
 
7. Har du någon övrig högskole- eller universitetsutbildning inom omvårdnad? 
 
□ nej   □ ja, __________ högskolepoäng 
 
8. Vilken inriktning har din avdelning? □ kirurgi   □ medicin/infektion 
 
9. Hur många patienter har du ansvar för under ett: 
 
Dagpass, vardag:  __________ st 
 
Kvällspass, vardag: __________ st □ jobbar ej kväll 
 
Nattpass, vardag: __________ st    □ jobbar ej natt 
 
Dagpass, helg:  __________ st    □ jobbar ej helg 
 
Kvällspass, helg:  __________ st    □ jobbar ej helg, kväll 
 
Nattpass, helg: __________ st    □ jobbar ej helg, natt 
 
10. Upplever du ofta att arbetet på avdelning är stressigt? 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
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11. Jag känner att vi som avdelningspersonal kan påverka om och när patienten 
skrivs ut från IVA. 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
 
12. Jag upplever att patienterna oftast är färdigvårdade på IVA när de kommer 
till avdelningen: 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
 
13. Jag upplever att jag oftast får en adekvat rapport om patienten av 
patientansvarig sjuksköterska på IVA. 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
 
14. Jag upplever att jag oftast har möjlighet att ställa fria frågor till IVA personal 
vid överrapportering. 
  
□ ja    □ nej 
 
15. Om nej på föregående fråga, vad tror du det beror på ? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
16. Jag läser oftast patientens journal innan patientens ankomst? 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
 
17. Omvårdnadsepikris från vårdtillfället på IVA finns ofta utskrivet innan 
patienterna hämtas från IVA. 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
 
18. Jag känner mig oftast insatt i patientens sjukdomstillstånd när patienten 
kommer från 
IVA. 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
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19. Jag känner att jag ofta har tillräckligt med kunskaper/erfarenhet för att vårda 
patienten när han/hon har kommit från IVA. 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
 
20. Jag känner mig trygg i mottagandet av en patient som har vårdats på IVA. 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
 
21. Jag känner att jag har tillräckligt med tid för att utföra den omvårdnad 
patienten 
behöver den första tiden på vårdavdelningen efter ankomst från IVA. 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
 
22. Jag känner att jag oftast har stöd från IVA-personalen i den fortsatta 
omvårdnaden av 
patienten. 
 
□ ja   □ nej 
 
23. Om NEJ på föregående fråga. Motivera varför. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
24. Finns Mobil Intensivvårds Grupp (MIG) på det sjukhus där du jobbar? 
 
□ Ja   □ Nej    
 
25. Upplever du att tillgängligheten till stöd från IVA vid bedömning av akut 
försämrade patienter som god? 
 
□ instämmer helt och fullt   □ instämmer nästan helt 
□ instämmer delvis   □ instämmer inte alls 
 
Tack för din medverkan! 
 
Mvh Anton & Anette 
 
Enkäten bygger på en ett formulär ursprungligen utvecklat av Sara Eriksson och Carina Malmqvist, 
Inst. för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs Universitet. 
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