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Sammanfattning    
 
Överflyttning av patienter från intensivvård till vårdavdelning är en komplex process 
som är förknippad med vissa svårigheter och risker. För att överflyttningsprocessen ska 
bli  patientsäker är det av stor vikt att både intensivvårdssjuksköterskan och 
avdelningssjuksköterskan har tid för förberedelser. Idag sker många överflyttningar 
hastigt och oplanerat. Ett väl fungerande samarbete mellan intensivvårdssjuksköterskan 
och avdelningssjuksköterskan är också viktigt, men studier har visat att detta inte alltid 
fungerar optimalt. Många intensivvårdssjuksköterskor upplever sin roll i samband med 
överflyttningsprocessen som oklar. Studiens syfte var att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskors tillvägagångssätt och erfarenheter av överflyttning av 
patienter från intensivvårdsavdelning till en allmän vårdavdelning. Studien utfördes som 
en fallstudie på en intensivvårdsavdelning i Göteborg. Datainsamlingen skedde genom 
både observationer och intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor som var ansvariga 
för patienter som överflyttades från IVA till vårdavdelning. Resultatet analyserades och 
intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet från studien visar att 
överflyttningsprocessen består av många olika förberedelser och moment som utförs av 
intensivvårdssjuksköterskan. Flera intensivvårdssjuksköterskor kände sig stressade över 
att hinna rapportera över sin patient till avdelningssjuksköterskan. Samarbetet med 
avdelningssjuksköterskan fungerade väl och intensivvårdssjuksköterskorna kände sig 
nöjda med överflyttningsprocesserna. Studien har också belyst att överflyttningen av en 
patient från intensivvård till vårdavdelning kan vara en utdragen process som ofta ligger 
till grund i platsbrist på mottagande enhet. För att överflyttningen skall bli mer 
strukturerad kan utarbetade rutiner bidra till en mer patientsäker och effektiv 
överflyttningsprocess.  
 
 
Nyckelord: Fallstudie, observationsstudie, överflyttning, vårdavdelning, 
intensivvårdssjuksköterskor, tillvägagångssätt, erfarenheter 
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INLEDNING 
Till grund för ämnesvalet ligger egna erfarenheter av att arbeta som sjuksköterskor på 
vårdavdelning. Intresset väcktes då för överflyttningsprocessen av 
intensivvårdspatienter till vårdavdelning, problem och svårigheter uppmärksammades 
ofta i samband med övertaget.  Tidigare forskning har visat att negativa händelser 
förekommer i samband med överflyttningen till vårdavdelning. Exempel på dessa är 
infektioner och andra komplikationer som till exempel djup ventrombos och lungödem 
(Chaboyer, Thalib, Foster, Ball & Richards 2008, ss. 255-260). Forskare har hittat olika 
orsaker till detta, bland annat att patienterna som flyttas över från intensivvården är 
mycket vårdkrävande och att arbetsbelastningen är hög på den mottagande enheten 
(Elliott, Worall-Carter & Page 2013, ss. 3-6).  Häggström, Asplund & Kristiansen 
(2009) har belyst att intensivvårdssjuksköterskan upplever sin roll i samband med 
överflyttningen av sin patient som oklar och att de upplever samarbetet med 
avdelningssjuksköterskan som bristfällig (Häggström, Asplund & Kristiansen 2009, ss. 
181-192). I dagens forskningsläge kring överflyttningen av patienter från intensivvård 
till vårdavdelning saknas studier som undersöker processen i detalj. Därför utfördes 
denna fallstudie för att studera överflyttningsprocessen som fenomen, med syfte att 
undersöka intensivvårdssjuksköterskors tillvägagångssätt och erfarenheter av 
överflyttning av patienter från intensivvård till vårdavdelning. 
 
 
BAKGRUND 

Definition av intensivvård 
Svenskt intensivvårdsregister (SIR) definierar intensivvård som avancerad övervakning, 
diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. 
Intensivvård klassas alltid som en vårdnivå och inte som en vårdplats (Wickerts 2014). 
En intensivvårdsavdelning (IVA) är en högteknologisk miljö med mer personal jämfört 
med en allmän vårdavdelning. IVA är en av de enheter som kräver mest resurser inom 
sjukvården. Syftet är att ge patienter med sviktande vitala funktioner maximal chans till 
överlevnad (Andersson 2015). 
 
Överflyttning från en vårdnivå till en annan 
Målet med vård på en intensivvårdsavdelning är att patienten ska stabiliseras i sina 
vitala parametrar och sedan kunna flyttas över till en allmän vårdavdelning (Stubberud 
2009, s. 175). För att överflyttningsprocessen ska bli bra krävs det kunskap och 
kompetens hos personalen samt fungerande rutiner för förflyttning mellan vårdnivåer. 
Ett fungerande samarbete mellan avdelningarna krävs också för att överflyttningen ska 
bli så patientsäker som möjligt (Häggström 2012, s. 39). Förflyttningsprocessen ska om 
möjligt ordnas så att all inblandad personal känner sig delaktiga och har kontroll över 
situationen. Detta i sin tur reducerar osäkerhet och oro hos personalen samt underlättar 
samarbetet mellan IVA och vårdavdelningen (Häggström 2012, s. 41). Det händer ofta 
att beslutet om överflytt från IVA till vårdavdelning sker hastigt och att personalen 
således inte hinner förbereda sig optimalt (Bäckström & Häggström 2014, ss. 3-7). 
Viktiga skillnader som beskrivs mellan vården på IVA och på vårdavdelning är den 
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minskade personaltätheten och närheten till läkare på den allmänna vårdavdelningen 
(Häggström, Asplund & Kristiansen 2009, ss. 182-189). 
 
Medicinska komplikationer är vanligt förekommande efter att patienten har överflyttats 
från IVA till vårdavdelning. Infektioner, sepsis, lungödem och djup ventrombos är 
några av många exempel på komplikationer som kan uppstå (Chaboyer, Thalib, Foster, 
Ball & Richards 2008, ss. 255-260). Det finns olika förklaringar till detta. 
Sjuksköterskor anser att några faktorer som kan bidra till detta är patienternas stora 
vårdbehov och komorbiditet, en för hög arbetsbelastning på de mottagande enheterna 
samt att personalen på vårdavdelningarna ofta är oerfarna (Elliott, Worall-Carter & Page 
2013, ss. 3-6).  
 
Svenskt intensivvårdsregister (SIR) för statistik över dödligheten efter utskrivning från 
intensivvården. Under 2013 var dödligheten efter 30 dagar från inskrivning i 
intensivvården 15,6%. Av dessa dödsfall skedde 8,8% post-IVA, alltså efter utskrivning 
från intensivvårdsavdelningen. Andelen dödsfall post-IVA varierar mellan olika 
intensivvårdsavdelningar i landet, vilket kan förklaras på olika sätt. Specialiserade IVA 
skickar ofta patienten till hemortssjukhuset när specialkompetensen inte anses behövas 
längre. Olika landsting har olika tillgång till hospiceverksamhet samt varierande tillgång 
till intensivvårdsplatser. Beroende på tillgång till intensivvårdsplatser finns risk för 
alltför tidig utskrivning och därmed risk för mortalitet. Merparten av 
intensivvårdspatienterna i Sverige skrivs ut till en vanlig vårdavdelning och har då 
statistiskt bättre överlevnad än de patienterna som skrivs ut till en annan 
intensivvårdsavdelning (Svenska intensivvårdsregistret 2014, s. 9). 
 
Tidig återinläggning till intensivvården anses vara ett tecken på att patienten blivit 
utskriven för tidigt. Det finns flera orsaker till snabb återinläggning till IVA, bland 
annat resursbrist, bristande rutiner och bristande omhändertagande på den mottagande 
enheten. Patienter som återinläggs på IVA mellan 48-96 timmar efter utskrivning har en 
ökad mortalitet. I SIR:s statistik angående återinläggningar kan utläsas att 2,4% av 
patienterna fick återinläggas inom 72 timmar under år 2011 (Svenska 
intensivvårdsregistret 2013, s. 18). 
 
Nattlig utskrivning från IVA är förknippat med en ökad mortalitet. Utskrivning från 
IVA på natten, mellan kl. 22.00 och kl. 06.59, sker framförallt på grund av två skäl. 
Antingen av medicinska skäl när patienten är i behov av mer specialiserad vård  eller på 
grund av platsbrist. Under nattetid är personaltätheten lägre jämfört med under dagtid. I 
SIR:s statistik kan utläsas att andelen nattliga utskrivningar från 
intensivvårdsavdelningarna i landet var 5% under 2012. De hittar dock inget statistiskt 
samband mellan nattliga utskrivningar och ökad dödlighet (Svenska 
intensivvårdsregistret 2013, s. 19).  
 
Både nattlig utskrivning från intensivvården samt oplanerad återinläggning till samma 
IVA inom 72 timmar definieras av SIR som komplikationer. Dessa typer av 
komplikationer påverkar patientsäkerheten och bör ses som allvarliga eftersom de kan 
påverka både morbiditet och mortalitet hos patienten (Agvald-Öhman & Petersson 
2015). 
 



7 
 

Överflyttningens påverkan på patienten och dennes anhöriga 
Vissa patienter upplever överflytten till vårdavdelning som något positivt då det är ett 
tecken på tillfrisknande. Andra patienter upplever flytten som något negativt. Att bli 
inlagd på en intensivvårdsavdelning upplevs av många patienter som ett tecken på att 
deras liv är hotat. De flesta patienter som överlever vårdtiden på IVA har negativa 
upplevelser från sin vistelse. Dessa negativa upplevelser handlar ofta om ångest, rädsla, 
förvirring, sömnstörningar, obehag och smärta. Intensivvårdspatienten har stort behov 
av att känna trygghet och tillit under sin vårdtid på intensivvårdsavdelningen (Morton & 
Fontaine 2012, s. 15).  
 
Patienter kan uppleva det som otryggt att lämna intensivvårdsavdelningen då de har 
vant sig vid att vara under ständig övervakning dygnet runt, de kan känna sig övergivna 
och osäkra på vårdavdelningen (Stubberud 2009, s. 176). Det är därför viktigt att 
intensivvårdspersonalen pratar om överflytten som något positivt och att patient och 
anhöriga får förtroende för den personal som tar över vården på vårdavdelningen 
(Bäckström & Häggström 2014, ss. 3-7). Att känna trygghet är ett behov hos människan 
som innebär att känna bland annat säkerhet, stabilitet och ordning och struktur i 
tillvaron (Dahlberg & Segersten 2010, s. 85). Det innebär också att känna frihet från 
rädsla, ängslan och kaos (Stubberud 2009, s. 176-177).  
 
Det är viktigt att patienten successivt vänjs av vid all övervakningsutrustning samt 
personalens ständiga närhet på intensivvårdsavdelningen innan flytten och att han eller 
hon blir informerad om vad som kommer att ske i god tid. Utrustningen upplevs av 
många patienter och anhöriga som en säkerhet (Stubberud 2009, s. 176-177). Att patient 
och anhöriga får komma och besöka vårdavdelningen inför flytten är en positiv strategi 
som uppskattas av många (Häggström 2012, s. 54). Flytten ska om möjligt ske på dagtid 
då personaltätheten är högre både på IVA och på den allmänna vårdavdelningen. Det är 
av stor vikt att både patient och anhöriga blir informerade och involveras i flytten så 
snabbt som möjligt så att de också kan förbereda sig (Stubberud 2009, ss. 176-177; 
Bäckström & Häggström 2014, ss. 3-7).  
 
Efter utskrivning från intensivvården kan patienten få både fysiska och psykiska 
problem. Det är en fördel om personalen på vårdavdelningen är införstådda i dessa 
risker. Problem med kronisk trötthet, kronisk njurinsufficiens och svårigheter att återgå 
till dagliga aktiviteter är exempel på fysiska problem som patienten kan drabbas av 
(Steenbergen, Rijkenberg, Adonis, Kroeze, Van Stijn & Endeman 2015, s. 3). Även 
problem med andning, nutrition, sömn, muskelsvaghet och smärta förekommer 
(Stubberud 2009, ss. 178-179). De psykiska problem som patienten kan få efter 
utskrivning från IVA är framförallt ångest och depression (Rattray, Crocker, Jones & 
Connaghan 2010, ss. 86-90; Sukantrat, Greer, Brett & Williamson 2007, ss. 67-68). 
Patienterna löper också risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (Myhren, 
Ekeberg, Tøien, Karlsson & Stokland 2010, s. 4). 
 

Avdelningssjuksköterskans upplevelser 
Många sjuksköterskor på vårdavdelning upplever det som rörigt i samband med övertag 
av en patient från intensivvården (Stubberud 2009, s. 178). Detta på grund av att de har 
ett annorlunda dokumentationssystem på intensivvårdsavdelningen och att det skiljer sig 
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mycket i vad sjuksköterskan har för fokus och arbetssätt på de olika avdelningarna. Det 
är även skillnader i personaltäthet mellan de olika avdelningarna och kunskapen om hur 
den medicintekniska utrustningen fungerar skiljer sig (Häggström 2012, s. 43). 
Överrapporteringen upplevs ofta som problematisk då det är mycket som 
avdelningssjuksköterskan inte förstår av det som intensivvårdssjuksköterskan 
rapporterar. Många sjuksköterskor önskar en mer omfattande överrapportering för att få 
en mer patientsäker överflytt (Cognet & Coyer 2014, ss. 292-300). 
Avdelningssjuksköterskor upplever att det viktigaste är att få information om aktuellt 
status och patientens förmåga till mobilisering och patientens upplevda problem. De vill 
också gärna känna till patientens familjesituation. Många avdelningssjuksköterskor 
känner sig osäkra på att ställa frågor till intensivvårdssjuksköterskan då de inte ville 
verka inkompetenta (Bäckström & Häggström 2014, ss. 3-7). God dokumentation av 
planeringen för patienten anses vara viktigt så att avdelningssjuksköterskan lättare kan 
ta över patienten (Häggström, Asplund & Kristiansen 2009, ss. 182-189).  
 
Sjuksköterskor på vårdavdelning upplever att det är extra viktigt med förberedelse inför 
att ta emot en patient från IVA då dessa patienten ofta kräver mer övervakning än andra 
patienter. De vill gärna tillsammans med personalen på IVA komma överens om en 
tidpunkt för överflytten (Bäckström & Häggström 2014, ss. 3-7). Många sjuksköterskor 
på vårdavdelning önskar att intensivvårdssjuksköterskan ger mer information till 
patienter och anhöriga om hur vården bedrivs på vårdavdelningen för att förebygga att 
problem uppstår (Cognet & Coyer 2014, ss. 292-300). 
 

Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser 
Många intensivvårdssjuksköterskor tycker att planeringen kring överflytten av patienten 
är en viktig process  men att den ofta upplevs som oklar och påverkas lätt av vilken 
läkare som arbetar. De känner osäkerhet kring vilket ansvar de har i planeringen kring 
överflytten och de förlitar sig mycket på läkaren (Häggström, Asplund & Kristiansen 
2009, ss. 182-189; Häggström 2012, s. 51). Häggström, Asplund och Kristiansen (2009, 
ss. 182-189) har studerat överflyttningsprocessen från IVA till vårdavdelning och 
uppmärksammade många problem och upplevelser ur intensivvårdssjuksköterskans 
perspektiv. Intensivvårdssjuksköterskorna tycker att en viktig arbetsuppgift är att leta 
efter tecken hos patienten när han eller hon är redo att skrivas ut till en lägre vårdnivå. 
De är ofta oroliga för sina patienter och måste ofta försöka bromsa läkarna att inte 
skriva ut patienterna för tidigt. Ibland är tiden för förberedelser minimal och beslutet 
kring utskrivningen tas för snabbt, ibland på grund av att andra akuta patienter behöver 
en sängplats. Vid platsbrist känner intensivvårdssjuksköterskan ofta att han eller hon 
förlorar patientfokus och måste prioritera annat i samband med utskrivningen 
(Häggström, Asplund & Kristiansen 2009, ss. 182-189). Det är viktigt att en god vård 
till patienten bibehålls även om intensivvårdssjuksköterskan känner att han eller hon 
inte räcker till i situationen (Dahlberg & Segersten 2010, s. 123).  
 
Intensivvårdssjuksköterskor har en önskan om att förvarna och förbereda mottagande 
enhet och patienten, men har inte alltid möjlighet. Intensivvårdssjuksköterskorna tycker 
att de har stor förståelse för konsekvenserna kring en nedtrappning av vårdnivån och det 
anser att det är viktigt att aldrig bekräfta patienters eller anhörigas oro inför 
överflyttning. De tycker att det är viktigt att ge information till patienten om den nya 
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avdelningen men att rutiner ofta saknas för detta. Samtidigt känner de en svårighet att 
ge sådan information eftersom de inte vet tillräckligt mycket om den mottagande 
enheten (Häggström, Asplund & Kristiansen 2009, ss. 182-189).  
 

Samarbete mellan intensivvårdssjuksköterskan och avdelningssjuksköterskan 
En god vård bygger på ett väl fungerande teamarbete (Dahlberg & Segersten 2010, s. 
126). Det är bra om all inblandad personal på vårdavdelningen och på 
intensivvårdsavdelningen blir informerade om överflytten i tid (Stubberud 2009, ss. 
176-177). Om det är möjligt bör ett inplanerat möte mellan IVA-personal, 
avdelningspersonal, patient och anhörig hållas. Detta är en uppskattad strategi från 
personalens sida. Alla ska ha möjlighet att förbereda sig, dokumentera och rapportera all 
information (Bäckström & Häggström 2014, ss. 3-7). Det är bra om alla inblandade har 
förståelse för hur arbetet sker på båda ställena för att kunna förstå varandra (Cognet & 
Coyer 2014, ss. 292-300).  
 
Samarbetet mellan intensivvårdssjuksköterskan och avdelningssjuksköterskan är viktigt 
(Bäckström & Häggström 2014, ss. 3-7). Intensivvårdssjuksköterskorna uttrycker att 
relationen till avdelningssjuksköterskan inte alltid är den bästa och att de har svårigheter 
att samarbeta med varandra. De önskar att kommunikationen kunde bli bättre och att det 
måste bli bättre samarbete kring vilken tidpunkt patienten kan överflyttas. 
Intensivvårdssjuksköterskorna erkänner att de ofta använder ett för medicinskt språk när 
de rapporterar över patienten till avdelningssjuksköterskan, vilket kan bli problematiskt 
(Häggström, Asplund & Kristiansen 2009, ss. 182-189). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Många överflyttningar från IVA till vårdavdelning sker hastigt och oplanerat. Ofta beror 
detta på att någon annan mer akut patient behöver en intensivvårdsplats. När 
överflyttningen sker plötsligt har intensivvårdssjuksköterskan inte samma möjlighet till 
förberedelse. Planering kring överflyttningen från intensivvård till vårdavdelning  är 
annars en viktig process för att genomföra en säker utskrivning. 
 
Ett stort antal patienter råkar ut för en negativ händelse i samband med överflyttningen 
till vårdavdelning. Orsaker till detta kan vara att patienterna är kliniskt utmanande för 
avdelningssjuksköterskan och att arbetsbelastningen är för hög på den mottagande 
enheten.  
 
Intensivvårdssjuksköterskan har en stor roll i överflyttningsprocessen. Dock upplever 
många sjuksköterskor sina uppgifter som oklara och känner sig osäkra kring vilket 
ansvar de har. Både avdelningssjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor upplever 
kommunikationen och samarbetet med varandra som bristfällig. 
 
Forskningsfältet idag belyser olika svårigheter och problem  kring överflyttning av 
patienter från intensivvården till vårdavdelning. Intensivvårdssjuksköterskan har en 
viktig roll i denna process men studier som i mer detalj beskriver hur sjuksköterskans 
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utskrivningsprocess på IVA går till har inte hittats. Därför kan ny kunskap erhållas 
genom att studera fenomenet i praxis i form av en fallstudie. 
 
 
SYFTE 
Syftet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors tillvägagångssätt och erfarenheter 
av överflyttning av patienter från en intensivvårdsavdelning till en allmän 
vårdavdelning. 
 
 
METOD 

Ansats 
Följande examensarbete utgår från en kvalitativ ansats och är utförd som en fallstudie. 
Denna form av studie lämpar sig väl för att studera fenomen i en vardaglig kontext 
(Polit & Beck, 2012, s. 544). Fallstudien gör det möjligt att bibehålla ett djup och en 
komplexitet av det som studeras, samtidigt som specifika detaljer kan lyftas och belysas 
(Boswell & Cannon 2011, ss. 199-203). Fenomenet som studerades i denna studie var 
överflyttningsprocessen från intensivvården till en allmän vårdavdelning.  
 
Det finns en stor del så kallad tyst kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal. Denna 
kunskap är ett praktiskt kunnande som muntligt överförs mellan människor. Denna 
kunskap är inte alltid så lätt att verbalisera (Dahlberg 2014, ss. 45-46). En fallstudie 
ansågs vara en lämplig metod för att studera intensivvårdssjuksköterskors tysta kunskap 
i överflyttningsprocessen. 
 

Deltagare 
Tillstånd att utföra studien söktes via enhetschefen på en allmän intensivvårdsavdelning 
i Göteborgsområdet. Verksamhetschefen fick noggrann information om studiens syfte 
och vilken datainsamlingsmetod som var planerad, och fick därefter ge sitt skriftliga 
godkännande, se bilaga 1. Urvalet skedde med hjälp av ansvarig sektionsledare på 
intensivvårdsavdelningen och när denne meddelade att en patient började bli 
utskrivningsklar. Patientansvarig intensivvårdssjuksköterska tillfrågades då om att vara 
med i studien. Alla deltagare fick muntlig information och erhöll en 
forskningspersonsinformation som beskrev studiens syfte och tillvägagångssätt, se 
bilaga 2. Tydlig information gavs om att studien var frivillig och att medverkan kunde 
avbrytas när som helst under dagen. Denna forskningspersonsinformation signerades av 
alla deltagare innan datainsamlingarna påbörjades.  
 
Deltagarna i studien var ett homogent urval vilket lämpade sig väl för att förstå en 
specifik grupp  (Polit & Beck, 2012, s. 518). Studiens deltagare var  sex stycken 
frivilliga intensivvårdssjuksköterskor. Gruppen som studerades bestod av två män och 
fyra kvinnor i åldrarna 35-58 år, med en medelålder på 51 år. De hade varierade 
arbetslivserfarenhet som intensivvårdssjuksköterskor. Den som hade arbetat kortats tid 
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på IVA hade arbetat i 7 år och den som hade längst arbetslivserfarenhet hade arbetat i 
28 år. Medellängden på intensivvårdssjuksköterskornas arbetslivserfarenhet var 14 år. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom en kombination av två kvalitativa 
datainsamlingsmetoder, vilket lämpar sig bra i en fallstudie (Polit & Beck, 2012, s. 
503). Data insamlades genom både observationer med fältanteckningar samt genom 
kortare intervjuer. Genom att använda två olika datainsamlingsmetoder gavs 
möjligheten till en bred bild av fenomenet  (Boswell & Cannon 2011, ss. 199-203).  
 
Observationerna genomfördes genom att följa intensivvårdssjuksköterskan i vården av 
den utskrivningsklara patienten, tills dess att patienten var överflyttad och/eller 
överrapporterad till vårdavdelningen. Observationerna skedde därför både i patientsalen 
men också i andra utrymmen som intensivvårdssjuksköterskorna förflyttade sig mellan, 
så som sjuksköterskeexpeditionen och läkemedelsrummet. Observationerna 
dokumenterades genom fältanteckningar under pågående observation, vilket är en 
vedertagen metod (Polit & Beck, 2012, ss. 548-550). Ett protokoll hade utformats efter 
förlaga av Creswell (2006, ss. 135-138) för att dokumentera händelserna i kronologisk 
ordning, samt reflektioner kring händelserna. Ett dokument med punkter som författarna 
ansåg viktiga att observera användes även som stöd. Observationernas längd varierade 
från gång till gång och anpassades efter när patienten överlämnades eller efter 
intensivvårdssjuksköterskans schema. Den kortaste observationen skedde under 60 
minuter och den längsta observationen tog 255 minuter. Medellängden för 
observationerna var 197 minuter.  
 
När observationerna och överlämnandet av patienten var avklarat förflyttade sig 
observatören och intensivvårdssjuksköterskan till ett avskilt rum. En kort semi-
strukturerad intervju med förutbestämda frågor utfördes då med  
intensivvårdssjuksköterskan (Polit & Beck, 2012, s. 537).  Frågorna som ställdes under 
intervjun redovisas i bilaga 3. Samtalet spelades in genom digital inspelning. Längden 
på intervjuerna varierade mellan 1,09 och 4,49 minuter. 
 

Dataanalys 
I nära anslutning till varje datainsamlingstillfälle skrevs fältanteckningarna rent och 
bearbetades till olika fallbeskrivningar (Polit & Beck 2012, ss. 548-550; Dahlberg 1997, 
s. 93). Därefter påbörjades en analytisk process där materialet lästes igenom flera 
gånger och där författarna fann återkommande teman.  
 
Intervjuerna med sjuksköterskorna lyssnades igenom och transkriberades (Polit & Beck 
2012, s. 453). Texten som erhölls från de transkriberade intervjuerna analyserades 
genom innehållsanalys. Innehållsanalys är en lämplig metod för att analysera verbal 
data och lämpar sig väl för att förstå fenomen  (Elo & Kyngäs 2007, ss. 107-111). 
Materialet lästes sedan igenom flera gånger, därefter plockades meningsbärande enheter 
ut. Ur dessa enheter skapades koder som sedan delades in i subkategorier. Ur dessa 
subkategorier skapades sedan kategorier som redovisar fenomenet (Elo & Kyngäs 2007, 
ss. 107-111).   
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Forskningsetiska överväganden 
Författarna tog hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven enligt etiska riktlinjer för 
omvårdnadsforskning i Norden (Northern Nurses’ Federation 2003, ss. 11-12). De fyra 
kraven bygger på information, samtycke, konfidentialitet och säkerhet gentemot 
deltagarna i studien. Studien godkändes både muntligt och skriftligt av 
verksamhetschefen på intensivvårdsavdelningen och av samtliga deltagare, se bilaga 1 
och 2. Alla deltagare fick frivilligt välja att medverka i studien. All information om 
deltagarna  samt eventuell patientdata avidentifierades i samband med bearbetning av 
fältanteckningarna och transkriberingen av intervjuerna. Denna information förstördes 
och raderades sedan på ett betryggande sätt (Polit & Beck 2012, s. 162). Författarna 
värnade om deltagarnas trygghet och säkerhet under studiens gång och de hade 
möjlighet att avbryta sitt deltagande om de kände sig obekväma (Northern Nurses’ 
Federation 2003, ss. 11-12). 
 
En etisk risk som identifierades i samband med planeringen av studien var att 
intensivvårdssjuksköterskorna behövde avvara tid från patienterna för att medverka i 
intervjuerna. Intervjuerna hölls därför korta. I samtliga sex intervjusituationer blev 
intensivvårdssjuksköterskan avlöst eller uppbackad av någon annan 
intensivvårdssjuksköterska under intervjutillfället. Patienterna fick därför en trygg och 
säker vård och studien uppfyller de forskningsetiska kraven kring säkerhet för de 
involverade (Northern Nurses’ Federation 2003, ss. 11-12). 
 
Författarna ansåg att nyttan med studien övervägde de få risker som identifierats. 
Förutom att studien kan ses som ett komplement till nuvarande forskning inom ämnet 
bör den även kunna vara till nytta för deltagarna och deras kollegor på 
intensivvårdsavdelningen vid utvärdering och förbättringsarbeten kring vården. 
  
 
RESULTAT 
Resultatet bygger på analys av observationer från sex patienters överflyttningsprocesser 
från IVA till vårdavdelning och illustreras av sex stycken teman. Dessa teman är; 
beslutet, väntan, förberedelser, överlämnandet, faktorer som påverkar processen och 
intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter. Därefter presenteras analys av intervjudata 
som redovisar intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser kring 
överflyttningsprocesserna. Detta redovisas i två kategorier; lyckad process och utdragen 
process, med underliggande subkategorier.  
 

Beslutet  
I samtliga fall tog läkaren beslutet om att patienten skulle överflyttas till vårdavdelning. 
I de flesta fall togs beslutet under ronden då observatörerna inte medverkade, det är 
därför oklart på vilka grunder besluten fattades. En sjuksköterska uppgav att hon redan 
innan ronden visste att patienten skulle flytta, eftersom läkaren antytt det under kvällen 
innan. I flera andra fall verkade beslutet också vara väntat och ingen större överraskning 
för sjuksköterskorna.  
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Ett särskilt fall som observerades var en överflyttning av en patient som vårdats 
postoperativt på IVA efter en speciell typ av operation. Det postoperativa 
tillvägagångssättet efter denna operation var styrt av ett omfattande PM. Enligt PM:et 
anländer patienten på en tisdag och överflyttas till vårdavdelningen på torsdagen samma 
vecka. Detta gav en mycket tydlig struktur för överflyttningen, vilket uppskattades av 
sjuksköterskan. 
 
Under observationerna uppmärksammades att beslut kan ändras under processens gång. 
I ett av fallen beslutade läkaren att en kardiologkonsult skulle undersöka patienten innan 
han var utskrivningsklar. Dock skedde en ny bedömning efter lunchen och ansvarig 
läkare meddelade då att kardiologkonsulten inte var aktuell längre och att patienten 
därför kunde flytta till vårdavdelning. Det är oklart exakt vad detta beslut grundades på, 
men enligt sjuksköterskan hade patienten varit stabil under förmiddagen. 

Väntan 
I fyra av sex observationer blev överflyttningsprocessen av patienten utdragen på ett 
eller annat sätt. Orsaken till att överflyttningsprocesserna blev långdragna var att 
vårdavdelningarna inte hade plats för patienterna. Intensivvårdssjuksköterskorna var då 
tvungna att invänta besked från avdelningen eller från beläggningssjuksköterskan 
angående när plats fanns tillgänglig.  
 
Ett fall var särskilt präglat av väntan och krävde flera telefonsamtal för att få besked om 
en vårdplats. Intensivvårdssjuksköterskan inväntade besked från 
beläggningssjuksköterskan om när vårdavdelningen hade plats till patienten. I detta fall 
var det redan bestämt vilken avdelning som skulle ta emot patienten. Patienten var 
dessutom i behov av en specialplats med CPAP-beredskap. Intensivvårdssjuksköterskan 
ringde till slut till beläggningssjuksköterskan och frågade hur det gick med platsen. 
Beläggningssjuksköterskan meddelade att det inte kommer att finnas någon plats med 
CPAP-beredskap att tillgå. Intensivvårdsläkaren beslutade då att patienten inte längre 
var i behov av en specialplats och beläggningssjuksköterskan kontaktades återigen. 
Sedan inväntade intensivvårdssjuksköterskan besked från avdelningen om när de kunde 
ta emot patienten. Först efter lunch ringde avdelningen upp för att få rapport om 
patienten. 
 
I ett annat fall inväntades konsultation från en kardiolog innan definitivt beslut om 
utskrivning kunde tas. Sjuksköterskan avvaktade då med åtgärder inför överflyttningen i 
väntan på besked. Hon uttryckte vid ett tillfälle sin frustration och nämnde att hon 
verkligen hoppades att kardiologkonsulten skulle komma snart så att hon skulle hinna 
förbereda utskrivningen på ett bra sätt. En annan sjuksköterska uttryckte också sin 
frustration över att vänta. Hon inväntade besked om när avdelningen kunde ta emot 
hennes patient och hon sa att om de inte ringer snart så skulle hon själv ringa till dem 
om det dröjde för länge.  
 
En konsekvens som uppmärksammades då utskrivningsprocessen blev långdragen var 
att ytterligare arbetsuppgifter tillkom för intensivvårdssjuksköterskan. Ett exempel var 
att följa upp patientens vitala parametrar, då all övervakning redan hunnit avvecklas.  
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Under två av observationerna märktes det tydligt att patienterna upplevde det 
påfrestande att vänta. En patient frågade sjuksköterskan uppgivet när flytten till 
vårdavdelning kunde tänkas ske. En annan patient nämnde att det är segt att vänta på 
besked. Sjuksköterskorna hade i dessa fall inte några besked att ge patienterna. 
 

Förberedelser inför utskrivning 
Inför utskrivning av en patient utförde sjuksköterskorna flertalet olika förberedelser. 
Dessa förberedelser redovisas nedan under rubrikerna; information och kontakter, 
uppdaterade ordinationer, avveckling av intensivvård, omvårdnad, rapportering och 
dokumentation. 
 

Information och kontakter 
Då beslutet om överflyttning var taget hade intensivvårdssjuksköterskan ansvar att 
kontakta beläggningssjuksköterskan för att få fram en vårdplats till patienten. I två av 
fallen behövde inte beläggningssjuksköterskan kontaktas. En av patienterna hade 
genomgått en typ av operation där det fanns ett PM för hur utskrivningsprocessen skulle 
gå till. Då var det redan bestämt vilken avdelning patienten skulle till och vid vilken 
tidpunkt patienten skulle åka. I ett annat fall hade intensivvårdsläkaren kontaktat 
avdelningsläkaren och på så vis ordnat en plats till patienten. Samtliga 
intensivvårdssjuksköterskor hade även kontinuerlig kontakt med sektionsledaren på 
IVA.   
 
De flesta sjuksköterskorna gav kontinuerlig information till patienterna. De informerade 
patienten om att överflyttning var planerad och i de flesta fall hade patienten redan fått 
denna information under ronden. Några av sjuksköterskorna meddelade patienterna då 
ny information om utskrivningen erhölls. I två av fallen fick patienten en ringklocka 
som han eller hon fick ringa på för att kalla på personalen, sjuksköterskan instruerade då 
patienten i detta.  
 
Det varierade hur kontakten med patientens anhöriga togs. I vissa fall informerades 
anhöriga på plats på intensivvårdsavdelningen och i andra fall  gavs informationen per 
telefon. I ett par fall önskade patienterna själva att få informera sina anhöriga. En patient 
meddelade inte sin anhörig om utskrivningen eftersom dottern låg och sov och inte ville 
bli störd när han ringde. Det märktes då att sjuksköterskan blev lite stressad över att 
anhöriga inte var informerade. Patienten fick dock senare besök av en annan anhörig 
som sjuksköterskan kunde ge  informationen till.  
 

Uppdaterade ordinationer 
I några fall krävdes uppdaterade ordinationer från intensivvårdsläkaren. Ett exempel är 
en patient som hade en epiduralkateter (EDA). Sjuksköterskan bad då läkaren att 
uppdatera journalen gällande vilka blodtrycksgränser som var tillåtna samt att han 
skulle uppdatera några läkemedelsordinationer. I ett annat fall ändrade läkaren 
ordinationen på vilken typ av vårdplats som patienten var i behov av. En annan 
sjuksköterska tog en blodgas efter ordination från intensivvårdsläkaren på ronden för att 
sedan kunna avveckla patientens artärnål.  
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Avveckling av intensivvård 
Intensivvårdsavdelningen hade en rutin om att börja avveckla övervakningsutrustning 
och infarter så fort det fanns ett beslut om att patienten skulle skrivas ut från IVA. Det 
var tydligt att detta var en inarbetad rutin som alltid följdes på avdelningen. 
 
I alla fall utom ett avvecklades infarter inför utskrivningen, det handlade i samtliga fall 
om artärnålar. En sjuksköterska avvecklade även patientens perifera venkatetrar. I ett 
fall fick sjuksköterskan en ordination från läkaren om att avveckla patientens 
ventrikelsond.  
 
Att avveckla övervakningen av patienterna var något som utfördes i samtliga fall. I ett 
av fallen hann detta inte förberedas utan gjordes precis innan patienten skulle åka. Det 
berodde på att utskrivningsprocessen för denna patient gick mycket snabbt. Annars 
avvecklades övervakningen tidigare under dagen. En sjuksköterska lät 
saturationsmätaren sitta kvar på patienten och en annan deltagare avvecklade 
övervakningen successivt.  
 
I två av fallen togs ett beslut om att patienten kunde ligga ensam på rummet själv utan 
personal närvarande och få en ringklocka att ringa på om han eller hon ville personalen 
något. I ett av dessa fall gjordes detta för att det stod i rutinen (PM:et) för den typ av 
patientkategori.  I det andra fallet togs beslutet i samråd med intensivvårdsläkaren. 
 

Omvårdnad 
Det märktes tydligt att sjuksköterskornas fokus flyttades bort från patienten då det fanns 
ett beslut om att han eller hon skulle skrivas ut. Sjuksköterskan befann sig inte i 
närheten av patienten lika mycket. I vissa fall krävde en medpatient mycket av 
sjuksköterskans tid. I några fall befann sig sjuksköterskan ofta utanför patientrummet. 
Ibland berodde detta på att kollegor behövde hjälp och ibland höll sjuksköterskan på 
med något annat. Sjuksköterskan gick då in till patienten korta stunder för att titta till 
honom eller henne. 
 
Många patienter verkade glada då sjuksköterskan kom in och pratade med dem. I ett av 
fallen valde sjuksköterskan att sätta sig och prata med patienten då hon hade tid över. 
Patienten verkade nöjd över att få berätta hur han levde och hur hans familjesituation 
såg ut. En patient pratade med sin fru om att han hade fått sitta uppe i stolen länge. 
Denna patient hade suttit ensam ett tag bredvid sin säng. 
 
Vid några tillfällen hjälpte sjuksköterskorna sina patienter med lägesändringar och/eller 
mobilisering. En  sjuksköterska hade ett PM på vad som skulle göras innan patienten 
flyttades till vårdavdelning. En av punkterna var att patienten skulle ha mobiliserats till 
stående, vilket han hade klarat.  
 
En sjuksköterska lade om patientens centrala venkateter (CVK) innan patienten skulle 
åka till vårdavdelningen. Hon bad även intensivvårdsläkaren att suturera om CVK:n i 
syfte att den skulle fungera väl på vårdavdelningen.  
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Rapportering 
Under dagen skedde olika typer av överrapporteringar. Samtliga 
intensivvårdssjuksköterskor rapporterade över patienten till sjuksköterskan på den 
vårdavdelning dit patienten skulle flyttas. Överrapporteringen verkade vara ett viktigt 
moment och skedde i samtliga fall muntligt via telefon. Tre av 
intensivvårdssjuksköterskorna rapporterade till en kollega som skulle ta hand om 
patienten under lunchen. En intensivvårdssjuksköterska nämnde att hon glömde att 
rapportera till lunchavbytaren. 
 
Några gånger hann kvällspersonalen ta över och i dessa fall rapporterade 
intensivvårdssjuksköterskan lite kort om vad som var gjort och det som var kvar att göra 
inför utskrivningen av patienten. I ett av fallen kände kvällssjuksköterskan redan 
patienten och rapporten blev därmed mycket kortfattad. Intensivvårdssjuksköterskan 
rapporterade då endast att hon hade valt att inte ringa anhöriga eftersom hon inte visste 
någon tid för överflyttningen av patienten. Hon rapporterade också att det som återstod 
att göra var att låsa ut patientens värdesaker och signera slutanteckningen i journalen. 
En annan intensivvårdssjuksköterska rapporterade att allt var ordnat och att det enda 
som var kvar att göra var att flytta över patienten och låsa ut värdesakerna. De 
intensivvårdssjuksköterskor som inte fick möjlighet att själva lämna över patienten till 
avdelningssjuksköterskan verkade inte helt tillfreds med detta.  
 
Överrapportering till vårdavdelningen skedde på olika sätt. Antingen ringde 
avdelningssjuksköterskan upp och ville ha rapport eller så ringde 
intensivvårdssjuksköterskan till  vårdavdelningen för att lämna rapport om patienten. Ett 
par av intensivvårdssjuksköterskorna ringde till vårdavdelningen och insisterade på att 
få rapportera över patienten för att de skulle iväg på något möte eller gå hem tidigare. 
Dessa intensivvårdssjuksköterskor ville få överrapporteringen gjord för att slippa lämna 
över detta till någon annan som inte kände patienten. En intensivvårdssjuksköterska 
hade redan rapporterat över sin patient innan observatören var på plats. I ett av fallen 
nämnde intensivvårdssjuksköterskan att överrapportering via telefon inte var nödvändig 
om det inte var något särskilt som avdelningssjuksköterskan undrade efter att ha läst på 
om patienten i journalen. I detta fall ringde avdelningssjuksköterskan upp senare och 
ville ha lite rapport ändå.  
 
Rapporten bestod av patientens anamnes och status samt om det var något som var 
viktigt att tänka på eller något som skulle följas upp på avdelningen. De flesta 
intensivvårdssjuksköterskor rapporterade även vilka läkemedel patienten skulle ha samt 
vilka infarter och utfarter patienten hade. Två av intensivvårdssjuksköterskorna 
rapporterade om patientens anhörigsituation och om kontakt med anhöriga hade tagits. 
En intensivvårdssjuksköterska rapporterade att patienten inte visste var hans 
mobiltelefon fanns. I samtliga fall då patienten hann åka från IVA innan 
intensivvårdssjuksköterskan gick hem gjordes även en kort överrapportering bedside till 
avdelningssjuksköterskan.   
 

Dokumentation 
Alla intensivvårdssjuksköterskor skrev en slutanteckning i patientens journal. Några 
påbörjade slutanteckningen på morgonen och fyllde sedan på då de hade tid under 
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dagen. Några skrev färdigt och signerade sin anteckning på en gång. En av 
sjuksköterskorna blev vid flera tillfällen avbruten då hon satt och skrev vid datorn och 
fick därmed skriva på  sin slutanteckningen då hon hade tid till det.  
 
En sjuksköterska hade redan gjort klart och signerat sin slutanteckning på morgonen, 
hans patienten låg sedan kvar på IVA i många timmar efter det. Det var bara två som 
skattade patientens smärta och fyllde i detta i slutanteckningen. Endast en av deltagarna 
skattade patienten för delirium och dokumenterade detta.  
 
Många sjuksköterskor dokumenterade och kontrollerade patientens infarter och utfarter 
i patientjournalen. Två sjuksköterskor dokumenterade även anhörigas telefonnummer i 
patientjournalen. En skrev en omvårdnadsrapport på sin patient och en annan 
dokumenterade i ett annat datorsystem (IVArätt) att hon hade pratat med 
vårdavdelningen och att de inte kunde ta emot hennes patient direkt.  
 
Flera deltagare påpekade att dokumentationen i samband med utskrivning ofta brister. 
En intensivvårdssjuksköterska nämnde att det inte är alltid som sjuksköterskan på IVA 
kommer ihåg att dokumentera patientens infarter och utfarter. En 
intensivvårdssjuksköterska blev förvånad då patientens artärnål inte fanns 
dokumenterad i journalen och en annan nämnde att hon tyckte att det var konstigt att 
ingen hade skrivit in att patienten saknade sin mobiltelefon. 
 

Överlämnandet 
Det varierade vilken avdelning patienterna överflyttades till. I fyra fall fick patienterna 
flytta till en akutvårdsavdelning, tre av dessa flyttade till en medicinskt inriktad 
akutvårdsavdelning (MAVA) medan den fjärde hamnade på en kirurgisk 
akutvårdsavdelning (KAVA). De två resterade patienterna överflyttades till någon 
allmän vårdavdelning med kirurgisk inriktning.  
 
Två former av överlämning var tydlig vid observationstillfällena. Antingen kunde 
intensivvårdssjuksköterskan lämna över patienten till vårdavdelningspersonalen eller till 
kvällspersonalen på IVA. I fyra av fallen hade intensivvårdssjuksköterskan möjlighet att 
överlämna patienten till vårdavdelningssjuksköterskan. Intensivvårdssjuksköterskorna 
verkade uppskatta detta och en uttryckte att det var positivt att få möjlighet till ett 
avslut. I två av fallen påverkades överlämnandet av intensivvårdssjuksköterskornas 
scheman. Dessa sjuksköterskor var tvungna att lämna IVA klockan två då de slutade för 
dagen eller skulle på möte. De fick därför lämna över patienten till kvällspersonalen och 
fick säga farväl till patienten på IVA. De två intensivvårdssjuksköterskorna verkade 
båda angelägna om att göra färdigt allting kring utskrivningen för att inte lämna över 
detta till kvällspersonalen. Den ena jobbade snabbt och verkade stressad över att försöka 
hinna färdigt och den andra uttryckte att hon hoppades hinna få färdigt allting innan hon 
skulle på möte. 
 
I samtliga fall kom vårdavdelningspersonalen till IVA med en egen säng och hämtade 
patienten. Vid ett tillfälle följde intensivvårdssjuksköterskan därefter med under 
transporten. Detta var bestämt enligt ett PM kring en särskild typ av operation. Hon 
verkade själv tycka att detta var lite onödigt, men menade ändå att det var viktigt att 
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följa med som en hjälpande hand. Beskedet om när avdelningspersonalen skulle komma 
och hämta patienten varierade och var också en faktor som verkade skapa viss stress och 
osäkerhet hos intensivvårdssjuksköterskorna. Tiden för överlämnandet bestämdes 
vanligtvis i samband med den muntliga överrapporteringen per telefon. 
Vårdavdelningspersonalen kom i fyra fall på uttalad tid. I ett av fallen kunde de inte 
bestämma någon tid på grund av platsbrist på vårdavdelningen. Patienterna som 
observatörerna såg lämna IVA överflyttades mellan klockan 10.30 och 14.05. Tiden 
från överrapporteringen till överlämnandet av patienten till 
vårdavdelningssjuksköterskan varierade mellan 15 minuter och 225 minuter.  
 
I samband med överlämnandet till vårdavdelningssjuksköterskan utfördes i samtliga fall 
en överrapportering bedside. Denna rapportering var mycket kortfattad och användes 
som ett komplement till den muntliga rapporten per telefon. 
Intensivvårdssjuksköterskorna rapporterade och belyste om det tillkommit eller tillstött 
någonting nytt sedan överrapporteringen. Flera intensivvårdssjuksköterskor hade en 
hjälpsam framtoning i samband med överlämnandet. Det var vanligt att 
intensivvårdssjuksköterskan frågade sjuksköterskan om hon hade några ytterligare 
frågor, eller om de kunde vara till hjälp på något sätt. Exempel på detta är en 
intensivvårdssjuksköterska som gav patienten en inhalation innan avfärd för att 
avdelningssjuksköterskan skulle slippa göra detta uppe på avdelningen. Ett annat 
exempel är den intensivvårdssjuksköterskan som följde med under transporten och upp 
till avdelningen, där hjälpte hon avdelningssjuksköterskan att koppla upp ett dränage 
som hon kände sig osäker på. Hon uppmanade även avdelningssjuksköterskan att ringa 
henne om hon behövde hjälp eller svar på frågor. 
 
I samband med överlämningen av patienten överlämnades också patientjournalen. Det 
förekom även flera fall då patientens värdesaker överlämnades till 
avdelningssjuksköterskan eller till patienten själv. Det varierade hur patienten 
förflyttades över till avdelningens säng, några fick hjälp och andra kunde förflytta sig 
själva.  
 
En intensivvårdssjuksköterska belyste hur det kändes att få lämna över patienten. Hon 
uppgav att det kändes skönt att få ett avslut. 
 

Faktorer som påverkar processen 
I några fall hade intensivvårdsavdelningen lediga platser och var inte fullbelagd. Detta 
gjorde att arbetsbördan styrde utskrivningsprocesserna till viss del. En 
intensivvårdssjuksköterska nämnde att det inte gjorde något att det dröjde innan 
sjuksköterskan på vårdavdelningen ringde eftersom det ändå var lugnt på IVA och för 
att hon ändå inte hade så mycket att göra. Denna sjuksköterska upplevdes inte särskilt 
stressad under utskrivningsprocessen. 
 
Vid några tillfällen uppmärksammades att sjuksköterskan blev störd då hon eller han 
höll på med någon förberedelse inför patientens utskrivning. Flera exempel 
observerades då sjuksköterskan blev avbruten i samband med dokumentation. Detta 
syntes oftast inte störa sjuksköterskorna särskilt mycket.  
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Ett par av sjuksköterskorna nämnde att de har som rutin att sekreteraren på IVA plockar 
ihop patientens journalpapper inför utskrivning. Detta skedde aldrig under 
observationerna utan sjuksköterskan fick förbereda journalen själv. Detta verkade vara 
en arbetsuppgift som sjuksköterskan tog på sig i mån av tid för att underlätta för 
sekreteraren. 
 

Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter  
Många av deltagarna samtalade gärna med observatören så som vid en situation mellan 
handledare och student. Vid dessa tillfällen framkom djupare information kring 
utskrivningsprocessen och sjuksköterskornas erfarenheter kring överflyttningar.  
 
En sjuksköterska berättade att utskrivningar på IVA kan se väldigt olika ut från gång till 
gång. Hon berättade att det ibland kan bli väldigt stressigt och att beslut kring 
utskrivningarna då tas mycket snabbt. Hon menade att dessa utskrivningar riskerar 
patientsäkerheten. Lugna utskrivningar, så som den som observerades, blir ofta lyckade 
utskrivningar berättade hon. Ett par av sjuksköterskorna nämnde att de har som rutin på 
avdelningen att inte skriva ut patienter nattetid på grund av de komplikationer som är 
förknippade med nattliga utskrivningar. En av dem berättade dock att de har fått skriva 
ut någon patient nattetid vid nödfall någon gång. 
 
En annan deltagare berättade för observatören att det tyvärr ofta brister i 
kommunikationen med läkarna. Hon uppgav att läkarna ofta vet om redan dagen innan 
att patienterna planeras att skrivas ut under morgondagen, utan att meddela detta till 
intensivvårdssjuksköterskan. Hon tyckte att detta var olyckligt eftersom 
beläggningssjuksköterskan helst vill ha besked dagen innan om att en patient är 
utskrivningsklar från IVA.  
 
En sjuksköterska påpekade att han uppskattade när det fanns en resurssjuksköterska på 
avdelningen. Denna intensivvårdssjuksköterska kunde då hjälpa honom med hans andra 
patient så att han kunde fokusera på den patient som skulle skrivas ut, och alla 
förberedelser som detta innebar. 
 

Intensivvårdssjuksköterskornas beskrivning av genomförd 
överflyttningsprocess 
Nedan beskrivs resultatet från intervjuerna med intensivvårdssjuksköterskorna. 
Resultatet redovisas i två kategorier med underliggande subkategorier. 
 

Lyckad process 
Alla intensivvårdssjuksköterskor i studien uppgav att de kände sig nöjda med processen 
kring utskrivningen av sin patient. En sjuksköterska bedömde sin insats som en sjua 
eller åtta på en tiogradig skala. Flera deltagare upplevde processen som smidig och/eller 
snabb. Flera sjuksköterskor beskrev att de hade gott om tid att genomföra sin 
överflyttning och att de hann förbereda det som de hade planerat. Flera beskriver att de 
inte upplevde någon stress utan att överflyttningen blev lugn. En av deltagarna beskrev 
att hon hade all tid i världen för att hinna färdigt. En annan sjuksköterska ansåg att 
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patienten fick god tid att anpassa sig till nedtrappningen av intensivvården och beskrev 
detta som en stor vinst för patienten. 
 

Utskrivningsklar patient 
Samtliga sjuksköterskor ansåg att deras patienter var utskrivningsklara från 
intensivvården och redo att överflyttas till vårdavdelning. En av sjuksköterskorna var 
dock lite ambivalent eftersom hennes patient varit lite förvirrad under vårdtiden, men 
hon kom fram  till att han nu mådde bättre och skulle må bra av lite lugn och ro. 
Faktorer som talade för att patienten var utskrivningsklar var att patientens 
allmäntillstånd hade förbättrats och att patienten såg piggare ut, att vitalparametrar var 
stabiliserade samt att patienten klarade sin ADL självständigt. Patientens egen önskan 
om att flytta till vårdavdelning nämndes också som ett skäl till överflyttning. En 
sjuksköterska berättade att hennes patient kanske kunde skrivits ut redan under 
gårdagen, och hon kände sig därför trygg med att skriva ut patienten under dagen. 
 
En deltagare sa att hon önskade att hennes patient hade kunnat skrivits ut lite tidigare på 
dagen. Hon förklarade dock att patientens vitalparametrar inte var tillräckligt stabila 
vilket hindrade en tidig överflyttning. 
 

Samarbete med vårdavdelningen 
Samtliga intensivvårdssjuksköterskor upplevde att bemötandet och samarbetet med 
avdelningssjuksköterskan fungerade bra. En intensivvårdssjuksköterska berättade att 
hon uppskattade att träffa avdelningssjuksköterskan på IVA i samband med 
överlämnandet. En deltagare påpekade att kommunikationen fungerade väl och ansåg 
att avdelningssjuksköterskan var tydlig. En annan deltagare beskrev hur 
kommunikationen med sjuksköterskan på avdelningen brast. 
Intensivvårdssjuksköterskan hade bett avdelningssjuksköterskan att ringa klockan ett, 
men hon hade missuppfattat detta och ringde inte upp förrän klockan två. En annan 
deltagare beskrev att hon och avdelningssjuksköterskan var oense om vilken 
rapporteringsform som skulle användas i samband med överflyttningen. 
Intensivvårdssjuksköterskan föredrog att skriva sin slutanteckning och att endast 
komplettera med en muntlig rapport. Hon menade att det då blev mer genomtänkt. 
Avdelningssjuksköterskan däremot föredrog en lång  muntlig överrapportering.  
 
Ett par intensivvårdssjuksköterskor visade empati och förståelse för vårdavdelningens 
situation. En deltagare uppgav att hon lyckades få avdelningssjuksköterskan att känna 
trygghet i samband med överflyttningsprocessen. En annan deltagare beskrev att hon 
kunde leva sig in i avdelningssjuksköterskans situation:  
 
”Det var bra bemötande för att hon var inte otrevlig och hon förklarade hur det låg till 
att dom hade så mycket.. och att.. Så det kan jag ju förstå... I och med att man själv har 
jobbat på en vårdavdelning så vet man ju hur mycket det kan vara” 
 

Önskan om att förbättra 
De flesta sjuksköterskor uppgav att det fanns möjligheter till förbättring kring 
överflyttningarna av sina patienter. Två av deltagarna nämnde att de hade föredragit om 
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överflyttningarna skett tidigare under dagen och de uppgav båda två att de eventuellt 
borde ha ringt lite tidigare om en vårdplats. En annan sjuksköterska uppgav att hon var 
ambivalent kring en fast tid för överflyttningen av sin patient.  
 
”På ett sätt är det bra att man har en bestämd tid men den tiden skulle kunna skjutas 
tid.. Idag hade det passat att dom hade kommit och hämtat vid tolv istället för vid två.” 
 
Samma sjuksköterska ansåg att det alltid går att förbättra sitt arbete. Hon nämnde att det 
alltid går att förbereda saker bättre och planera bättre för att undvika att behöva gå fram 
och tillbaka. En annan deltagare upplevde att han inte fick tillräckligt med tid 
tillsammans med patienten. ”Det var väldigt korta möten med patienten.. Så det var väl 
det som hade kunnat bli bättre.” 
 

Utdragen process 
Flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde att utskrivningsprocessen blev utdragen på 
ett eller annat sätt. En sjuksköterska nämnde att det inte alls är ovanligt att utskrivningar 
drar ut på tiden. En annan menade att det alltid kommer lite information under dagens 
gång och att processen därför ofta blir utdragen på grund av det. En sjuksköterska 
nämnde att det kan bli flera telefonsamtal till vårdavdelningen, vilket även det gör att 
det drar ut på tiden.  
 

Osäkerhet 
En sjuksköterska upplevde utskrivningsprocessen av sin patient som osäker. Hon 
uttryckte att hon sällan vet exakt när och om patienten ska åka och att 
överrapporteringen ofta är den punkt där hon blir säker på att patienten kommer att åka.  
 
”..Det är ju aldrig säkert.. sen ja nu har jag ju rapporterat patienten så då vet jag att 
det är säkert.” 
 
En annan intensivvårdssjuksköterska nämnde att personalens lunch är en bidragande 
faktor till att det drar ut på tiden. Hon förklarade att utskrivningar sällan sker under 
lunchen. 
     
Arbetsbördan påverkar 
Några av sjuksköterskorna uttryckte att arbetsbördan på IVA spelar in i hur snabbt den 
utskrivningsklara patienten behöver åka från IVA. En sjuksköterska förklarade:  
 
”Men genom att vi hade platser nu å så, så behöver man inte stressa på det utan då kan 
dom ju få lite extra tid,..” 
 
Några sjuksköterskor berättade att de hade skyndat på processen mer om det hade varit 
platsbrist på IVA. En deltagare nämnde att hon många gånger kan känna sig splittrad då 
hon har hand om två patienter och den ena av dem är mycket dålig och den andra ska 
skrivas ut. Då är det, enligt henne, lätt att glömma att skicka med exempelvis värdesaker 
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eller läkemedel till patienten. Hon nämnde att det är lätt att missa att göra något om det 
är stressigt.   
 
Stressen att hinna färdigt 
Några av sjuksköterskorna uttryckte att de kan känna sig lite stressade över att hinna 
klart med allt som ska ordnas inför en utskrivning av en patient. En sjuksköterska 
beskrev att hon ville hinna rapportera över patienten och skriva klar i patientjournalen. 
En annan sjuksköterska nämnde att det kan ta tid att få tag på patientens anhöriga 
ibland.  
 
”Även en sån sak som att försöka få tag i patientens anhöriga.. Det kan ju också.. Nu 
lyckades vi ju inte riktigt denna gången.. Men det tar ju också lite tid.” 
 
Några av sjuksköterskorna skulle gå på möte eller gå hem tidigare den dagen då deras 
patient skulle skrivas ut. De uttryckte sin vilja att hinna klart innan de lämnade över till 
kvällspersonalen. En av dem sa att det hade varit optimalt om det inte hade blivit 
stressigt eftersom hon skulle gå hem tidigare. 
 
 
DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors tillvägagångssätt och 
erfarenheter av överflyttning av patienter från en intensivvårdsavdelning till en allmän 
vårdavdelning. Resultatet visar att beslutet om utskrivningen av en patient från IVA ofta 
kommer samma dag som patienten förväntas att skrivas ut. Processen är präglad av 
väntan och av många olika förberedelser och moment som ska utföras. Många 
intensivvårdssjuksköterskor känner sig stressade över att hinna klart med överflytten av 
patienten innan de går hem för dagen och de vill gärna ha ett besked om tid för 
överflyttningen snabbt. Alla intensivvårdssjuksköterskor i studien hann förbereda det 
mesta inför utskrivningen av patienten och alla upplevde att samarbetet med 
sjuksköterskan på vårdavdelningen fungerade bra även om det vid något tillfälle 
uppstod missförstånd.  
 

Resultatdiskussion 
Att utskrivningsprocessen ofta blev utdragen var tydligt under studiens gång. Det som 
nästan alltid var en bidragande faktor var att vårdavdelningen dit patienten skulle flytta 
skulle hinna få fram en plats till patienten. I vissa fall inväntades det att någon annan 
patient skulle skrivas ut från vårdavdelningen innan överflyttningen kunde ske. I andra 
fall drog det ut på tiden innan vårdavdelningssjuksköterskan hörde av sig till IVA.  
 
Resultatet av denna studie har bidragit till en ökad förståelse kring hur 
utskrivningsprocessen av en intensivvårdspatient går till och för vilka faktorer som 
spelar in i avgörandet om processen blir effektiv eller utdragen. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är det inte hållbart om en plats inom intensivvården tas 
upp av en utskrivningsklar patient under onödigt lång tid. En plats på IVA kostar 
betydligt mer än en plats på en allmän vårdavdelning. Detta tankesätt är något som 
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kanske inte alltid fanns med under utskrivningsprocesserna av patienterna på IVA. I 
dagens läge finns det för få vårdplatser på allmänna vårdavdelningar, vilket således 
leder till att utskrivningsprocessen från IVA bromsas upp. Detta kan även ses som en 
fråga om vårdetik där kostnadseffektivitet är en av de tre grundläggande principerna för 
prioriteringar inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2015). Även ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv är detta problematiskt då det kan komma in en annan patient 
till IVA som är i mycket större behov av vårdplatsen.  Detta skulle kunna leda till ett 
ökat lidande för den patient som är i behov av en intensivvårdsplats. Den 
högspecialiserade vården riskeras då att utebli eller fördröjas. 
 
Det skedde vid ett par tillfällen att beslutet kring överflyttning ändrades från 
intensivvårdsläkarens sida. I ett fall beslutades det att en patient inte längre var i behov 
av en kardiologkonsult och i ett annat fall ändrades ordinationen på vilken typ av plats 
på vårdavdelningen som patienten var i behov av. Det upplevdes som att dessa beslut 
togs för att skynda på utskrivningen av patienterna från IVA. En av patienterna skulle 
egentligen flyttats över till en plats på vårdavdelning med CPAP-beredskap. Då 
avdelningen inte hade någon sådan plats tillgänglig ändrade intensivvårdsläkaren sitt 
beslut. Detta skedde i samråd med intensivvårdssjuksköterskan som nämnde för läkaren 
att patienten inte hade använt CPAP under dagen. Ur patientsäkerhetssynpunkt hade det 
kanske varit bättre att ta det säkra före det osäkra och låtit patienten invänta en plats 
med CPAP-beredskap istället.  
 
Tidigare forskning visar att det kan vara problematiskt att organisera en överflytt av en 
patient vid en utsatt tidpunkt, då det ofta finns andra faktorer som påverkar 
sjuksköterskans arbete (Charge, Quirke & McBride-Henry 2013, ss. 297-306). En 
intensivvårdssjuksköterska i studien uttryckte sig ambivalent kring att ha en 
förutbestämd tid för överflyttningen. Hon tyckte egentligen att det var positivt, men att 
det i vissa fall måste kunna tidigareläggas. Forskning har visat att det finns en önskan 
från intensivvårdssjuksköterskor att kunna vara med och styra över tidpunkten för 
överflyttningen av en patient. Att inte hinna förbereda patienten inför utskrivningen 
skapar frustration hos intensivvårdssjuksköterskan, och de känner ofta en press över att 
hinna slutföra alla förberedelser av patienten (Charge, Quirke & McBride-Henry 2013, 
ss. 297-306).   
 
Trots att utskrivningsprocesserna blev utdragna under flera av observationerna verkade 
några av intensivvårdssjuksköterskorna stressade över att hinna rapportera över 
patienten till avdelningssjuksköterskan. Detta berodde på att några skulle iväg på möten 
eller skulle gå hem tidigare den dagen. Att planera in möten på eftermiddagen är 
troligen det mest passande sett till personaltätheten under dygnet på IVA. För 
intensivvårdssjuksköterskans del blev detta ofta ett stressmoment då de hade en tid att 
passa. De flesta möten som intensivvårdssjuksköterskorna skulle iväg på började 
klockan 14.00, vilket innebar att de egentligen skulle behövt vara klara med sitt arbete 
inför utskrivningen av patienten innan lunch för att slippa stressa. Efter lunch började 
kvällspersonalen sina pass och överrapportering till dem skulle ske. För att 
intensivvårdssjuksköterskorna skulle ha hunnit klart med förberedelserna inför 
utskrivningarna innan lunch hade det krävts att vårdavdelningarna hade kunnat få fram 
platser till patienterna snabbare. Dessutom hade det underlättat om kontakten mellan 
vårdavdelningssjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska hade kunnat initieras 
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tidigare under dagen. Detta för att undvika missförstånd och för att gynna ett bra 
samarbete mellan båda parter.  
 
Under studien observerades en hel del rapportering som kan ses som onödigt arbete. 
Om överflyttningsprocessen inte hade dragit ut på tiden hade överrapporteringarna till 
kvällssjuksköterskorna ej behövts utföras. Intensivvårdssjuksköterskans arbete hade 
kunnat bli mycket mer tidseffektivt om överflyttningarna skedde innan lunch.  
 
För patienterna blev det mycket väntan under överflyttningsprocessen och de levde i 
ovisshet. När beslutet om att patienten var utskrivningsklar hade tagits flyttades fokus 
bort från patienten. Intensivvårdssjuksköterskan förberedde utskrivningen av patienten 
men detta skedde oftast inte i patientens närhet. Det upplevdes inte som att patienten 
fick samma typ av vård efter att beslutet om utskrivning hade tagits. Under tiden som 
intensivvårdssjuksköterskan förberedde inför överflytten av patienten fick patienten ofta 
ligga eller sitta ensam vid sin säng. I vissa av fallen fanns det en medpatient som krävde 
mycket av personalens tid. Att intensivvårdssjuksköterskorna prioriterade sin mer sjuka 
patient under processen ses inte som någonting konstigt utan kan motiveras med den 
vårdetiska principen av att prioritera efter behov (Socialstyrelsen 2015). Dock kan 
tanken lyftas om hur detta påverkar den utskrivningsklara patienten. En sökning i 
litteraturen har ej givit något tydligt svar på detta. En tidigare svensk studie har 
undersökt hur utskrivning från sjukvården påverkar patienter. Utskrivningsprocessen 
var då präglad av patienternas känslor av att vara ”mitt i mellan”. Känslan av att vara 
”mitt i mellan” handlade både om kroppsliga, existentiella och sammanhangsbundna 
upplevelser (Rydeman, Törnkvist, Agreus & Dahlberg 2012, s. 4). Författarna till detta 
examensarbete tror att patienterna kan uppleva känslor av att vara bortglömd och 
”avslutad” när de inväntar plats på vårdavdelning. Det hade varit lämpligt om tiden då 
patienterna låg och väntade utnyttjades på ett bättre sätt. En kontakt med en 
fysioterapeut hade till exempel kunnat initieras för att mobilisera patienterna. Detta hade 
troligtvis uppskattats av många av de patienterna som kände sig bortprioriterade.  
 
Stubberud (2009) beskriver att det är viktigt att patienten successivt vänjs av vid all 
övervakningsutrustning (Stubberud 2009, s.176-177). De flesta sjuksköterskor 
avvecklade dock all övervakningsutrustning på en gång. Det upplevdes inte som att 
patienterna kände sig mer otrygga med detta. En orsak kan vara att patienterna i denna 
studie inte hade legat på IVA under en så lång period. Forskning belyser fördelarna med 
att patient och anhöriga får besöka vårdavdelningen innan överflyttningen (Häggström 
2012, s. 54). Det var aldrig någonting som övervägdes då beslutet om utskrivning togs 
samma dag som patienterna överflyttades från IVA. Något som enligt tidigare forskning 
också är uppskattat är att det hålls ett möte mellan personal från IVA, personal från 
vårdavdelningen samt patient och anhöriga inför överflyttningen (Bäckström & 
Häggström 2014, ss. 3-7). Det var inte heller något som gjordes under studiens gång.  
 
Det uppfattades inte heller som att patienterna fick särskilt mycket information om hur 
det skulle bli på vårdavdelningen. Det hade varit en fördel om de hade informerat 
patienten om hur vården skiljer sig mellan de olika avdelningarna. Det är väl beskrivet i 
litteraturen att intensivvårdspatienten har ett stort behov av information och samtal 
kring överflyttningen från IVA till vårdavdelning (Stubberud 2009, ss. 176-177; 
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Bäckström & Häggström 2014, ss. 3-7; Brooke, Hasan, Slark & Sharma 2012, 
s.425.e13). 
 
En tidigare svensk studie visar att kommunikationen och samarbetet mellan 
intensivvårdssjuksköterskan och avdelningssjuksköterskan ofta upplevs som bristfällig 
(Häggström, Asplund & Kristiansen 2009, ss. 181-192). Detta stämmer inte överens 
med fynden i denna studie. Intensivvårdssjuksköterskorna var tvärt om nöjda med 
samarbetet och hade inte mycket negativt att uttrycka. Dock fanns det exempel på 
bristande kommunikation mellan intensivvårdssjuksköterskan och 
avdelningssjuksköterskan. Tidigare forskning visar också att avdelningssjuksköterskor 
önskar information om patientens förmåga till mobilisering i samband med 
överrapportering (Bäckström & Häggström 2014, ss. 3-7). Sjuksköterskorna på IVA gav 
inte någon komplett rapport över patientens mobilisering samt hur den fortsatta 
planeringen såg ut. Detta upplevs som en brist då det är en viktig del i den fortsatta 
vården på vårdavdelningen.  
 
För att göra utskrivningsprocessen av en intensivvårdspatient mer effektiv hade det varit 
fördelaktigt med ett PM kring vad som ska göras inför utskrivningen. Angus & Black 
(2004) menar att utskrivningar från intensivvården behöver bli mer avgränsade och 
standardiserade genom tydligare riktlinjer. Både i syfte att använda resurser effektivt 
men också för att ge bättre vård (Angus & Black 2014, ss. 1316-1317). I en av 
observationerna som gjordes fanns ett PM för den specifika patientkategorin. Det PM:et 
hade säkert kunnat användas för alla patienter som ska skrivas ut från IVA. Det verkade 
som att intensivvårdssjuksköterskan som skrev ut patienten uppskattade PM:et. Detta 
bekräftas av en studie som visar att intensivvårdssjuksköterskor uppskattar checklistor 
kring utskrivningen av en patienter och att de är användbara för att inte missa någon 
relevant information i kommunikationen med vårdavdelningssjuksköterskan (Charge, 
Quirke & McBride-Henry 2013, ss. 297-306). En översikt av litteraturen visar att en 
formell planering av överflyttningen från IVA är förknippad med förbättrade resultat för 
patienten. Trots att det finns utarbetade överflyttningsmodeller används dessa sällan. 
Orsaker till detta anses vara att intensivvårdssjuksköterskorna saknar förståelse för hur 
det går för patienterna efter utskrivning från IVA. De får sällan någon feedback för sin 
insats (Chaboyer, James & Kendall 2005, s. 21). Detta skulle kunna vara en förklaring 
till varför inte PM användes aktivt på intensivvårdsavdelningen.  
 
Ett resultat från studien visar tydligt att intensivvårdssjuksköterskorna var vana vid att 
flytta över patienter till vårdavdelningen. Trots att de saknade PM för överflyttningen 
verkade de ändå ha utvecklat en systematik kring överflyttningsprocessen och utförde 
förberedelserna mycket likartat. Tidigare forskning visar att en framgångsrik 
överlämning innehåller vissa specifika delar. Några av de punkter som är viktiga att 
utföra vid en överlämning är information om patientens anhöriga, information om 
allergier och att meddela om nya/ändrade/uppdaterade ordinationer till mottagande 
enhet. Patientens infarter ska vara markerade och finnas dokumenterade i journalen 
(Graan, Botti, Wood & Redley 2015, s. 5). Dessa punkter utfördes helt eller delvis av 
intensivvårdssjuksköterskorna i studien, vilket ses som ett positivt resultat.  
 
Förslag till fortsatt forskning är att undersöka patienters upplevelser av att vara 
utskrivningsklar och samtidigt fysiskt befinna sig kvar på IVA på grund av platsbrist på 
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vårdavdelningen. Det hade varit intressant att ta reda på hur patienterna själva hade 
velat utnyttja den tid då de inväntar plats på vårdavdelningen. 
 

Metodologiska överväganden 
Fallstudier anses vara en lämplig metod för att öka förståelsen kring en specifik 
situation (Dychawy Rosner 2012, s. 31; Stake 1995, s. 85). Metoden lämpade sig därför 
väl för att belysa överflyttningsprocessen samt intensivvårdssjuksköterskans upplevelser 
och erfarenheter kring det valda ämnet. Att använda en kombination av observationer 
med fältanteckningar och kortare intervjuer gav möjlighet till en bred bild av 
fenomenet.  
 
Observationer lämpade sig väl i denna studie för att ge en förståelse för beteenden och  
erfarenheter hos intensivvårdssjuksköterskorna i sin naturliga miljö (Polit & Beck, 
2012, s. 544). Enligt Stake (1995) är det viktigt att fallstudien utförs i sin naturliga miljö 
och att forskaren skall undvika att störa (Stake 1995, s. 134). Studien utfördes i 
intensivvårdssjuksköterskornas dagliga miljö vilket därför bör ses som en styrka. 
Observatörerna upplevde dock vissa svårigheter att bibehålla en professionell 
forskarroll då intensivvårdssjuksköterskorna gärna tilltalade och samtalade med 
observatörerna. Flera sjuksköterskor uppgav också att de kände sig obekväma med att 
bli observerade. En känd risk med observationsstudier är att deltagarna beter sig 
annorlunda när de vet att de observeras (Polit & Beck, 2012, s. 189). Denna risk fanns 
även i denna studie. Resultatet kan ha påverkats om intensivvårdssjuksköterskorna 
utfört sitt arbete på ett annat sätt på grund av att de var under observation. För att 
undvika denna typ av problematik hade observationerna behövt vara deltagande 
observationer, men på grund av den etiska problematik som finns kring denna typ av 
datainsamlingsmetod var det aldrig aktuellt att utföra (Polit & Beck, 2012, s. 189).  
 
Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade frågor. Dessa frågor utformades för att 
garantera att ämnet berördes och att samtidigt låta deltagarna beskriva fritt (Polit & 
Beck, 2012, s. 537). Intervjuerna i studien var korta och frågorna var få. För att få 
djupare kunskap om intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter kring 
överflyttningsprocessen kunde frågorna varit fler. 
 
En svaghet med fallstudier är att de är svåra att generalisera (Dychawy Rosner 2012, s. 
33). Stake (1995) menar dock att fallstudier inte är tänka att användas så heller. Att 
studera ett fall görs framförallt för att förstå just det fallet, snarare än andra fall (Stake 
1995, ss. 4-7). Detta gäller även denna studie. Urvalet i studien var mycket litet och 
homogent och resultatet från studien är mycket svårt att generalisera. Resultatet bygger 
på observationer och intervjuer från sex intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på 
samma intensivvårdsavdelning. Antalet deltagare i studien begränsades av 
examensarbetets omfattning. Det exklusionskriterium som användes i studien var att 
inte studera intensivvårdssjuksköterskor som handledde studenter under samma 
utbildning som författarna till studien. Att endast utföra studien på en 
intensivvårdsavdelning kan ses som en svaghet men kan dock motiveras av svårigheten 
att få tillgång till fältet. Kontakt togs även med en annan intensivvårdsavdelning i 
Göteborgsområdet, men den intensivvårdsavdelningen hade aldrig några lämpliga 
överflyttningar under perioden för datainsamlingen.   
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Samtliga deltagare hade relativt lång erfarenhet av att arbeta som 
intensivvårdssjuksköterskor och bör därför ha utvecklat en fungerande arbetsrutin kring 
överflyttningsprocessen, vilket framgår tydligt i resultatet. Önskvärt hade varit om även 
några relativt nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor hade kunnat delta i studien. 
Dock hade författarna ingen möjlighet att styra urvalet eftersom tiden för 
datainsamlingen var begränsad. Datainsamlingsmetoden var tidskrävande och krävde att 
författarna satt redo att åka till sjukhuset när en överflyttning var aktuell. Eftersom det 
tog en viss tid för observatörerna att infinna sig på intensivvårdsavdelningen missades 
ibland vissa delar i överflyttningsprocessen, så som ronden då besluten togs. Även 
överflyttningar som skedde mer akut blev därför aldrig aktuella att studera. Detta är en 
svaghet i denna studie. Studiens resultat ger ingen bild av de mer oväntade 
överflyttningarna som enligt intensivvårdssjuksköterskorna förekom.    
 
För att öka tillförlitligheten i studien användes flera citat för att förstärka studiens 
resultat (Elo & Kyngäs 2007, ss. 112-113). För att uppnå en god reliabilitet beskrevs 
analysprocessen i metodbeskrivningen. Observationerna skapade fallbeskrivningar som 
analyserades och intervjuerna bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Elo 
& Kyngäs (2007, ss. 107-111). En svårighet med kvalitativ innehållsanalys är att skapa 
kategorier och subkategorier som verkligen speglar den data som samlats in (Elo & 
Kyngäs 2007, ss. 112-113). Eftersom författarna inte har någon tidigare erfarenhet av 
denna analysmetod finns risk att resultatet inte är heltäckande och att validiteten 
påverkats. Vid kvalitativ innehållsanalys kan forskarens förförståelse sätta prägel på 
tolkningen av resultatet, det vill säga forskarens tidigare kunskap, erfarenheter och 
förutfattade meningar. Det finns olika meningar om huruvida forskaren skall utnyttja sin 
förförståelse eller inte. Vissa anser att den skall motarbetas. Andra menar att den ska 
utnyttjas för att inte gå miste om resultat som grundar sig på igenkännande. Dessutom 
menar många att förförståelsen kan vara svår att blunda för, eftersom den i grunden till 
viss del är omedveten (Lundman & Hällgren Granheim 2012, ss. 196-197). Författarnas 
förförståelse i denna studie bestod dels av egna erfarenheter som sjuksköterskor på 
vårdavdelning. Dessutom har författarna läst in sig på ämnet genom att ta till sig av 
tidigare forskning och läst litteratur kring ämnet. Därmed har en ökad kunskap erhållits 
kring överflyttningsprocessen. Författarna har försökt att medvetandegöra sin 
förförståelse under arbetes gång. Det finns en risk att förförståelsen kan ha präglat 
resultatet, men detta är svårt att bedöma. 
 

Slutsatser 
Studien bidrar till ökad kunskap och förståelse kring intensivvårdssjuksköterskors 
tillvägagångssätt och erfarenheter kring överflyttningsprocessen. 
Intensivvårdssjuksköterskans arbete med att förbereda patienten inför överflyttningen 
till vårdavdelning spelar en avgörande roll. Processen är präglad av många olika 
moment och förberedelser och intensivvårdssjuksköterskorna utför sina uppgifter 
likartat. Intensivvårdssjuksköterskorna kände sig nöjda över sin prestation men hade 
även förslag till förbättringar för att göra överflyttningsprocessen mer effektiv, såsom 
att initiera kontakt med vårdavdelningen tidigare. De ansåg att samarbetet och 
kommunikationen med avdelningssjuksköterskan fungerade väl.  
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Studien har belyst en problematik kring bristen på tillgången till vårdplatser på den 
allmänna vårdavdelningen. Detta ligger till grund i att överflyttningsprocessen ofta blir 
utdragen. Vid en utdragen process tillkommer en del onödigt arbete som hade kunnat 
undvikas vid en snabb överflyttning. Dessutom verkar den utdragna överflyttningen 
vara påfrestande för patienterna.  
 
Forskning betonar vikten av fungerande rutiner kring överflyttningsprocessen. Då 
utskrivningar från intensivvårdsavdelningen är något som sker kontinuerligt vore det 
fördelaktigt att arbeta fram tydligare rutiner och PM kring vad som ska utföras av 
intensivvårdssjuksköterskan inför överflytten. Detta handlar till stor del om 
patientsäkerhet.  Även vårdavdelningen bör ha väl utarbetade rutiner för hur övertaget 
av en patient från IVA ska gå till. Att platsbristen styr processen är en bidragande faktor 
men rutiner och PM för en smidigare process bör också bidra till en mer effektiv 
överflyttningsprocess.   
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård (SU:s uppdragsutbildning) vid Högskolan i Borås. Som en 
del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors 
tillvägagångssätt och erfarenheter av överflytt av patienter från 
intensivvårdsavdelningen till allmän vårdavdelning.   
 
Beroende på tillgång till IVA-vårdplatser kan överflytten av patienter till vårdavdelning  
ske både planerat och oplanerat. Beroende på orsak till överflytten kan den ske både 
planerat och oplanerat. Beroende på detta har intensivvårdssjuksköterskan olika lång tid 
på sig för att förbereda inför överflytten av patienten. Exempel på faktorer som har stor 
betydelse vid planeringen inför överflyttning av en patient från IVA till vårdavdelning 
är att det finns en bra kommunikation och samarbete mellan 
intensivvårdssjuksköterskan och avdelningssjuksköterskan och att patient och anhöriga 
blir informerade om vad som kommer att ske. Överflyttning från IVA till vårdavdelning 
är en process som är riskfylld och negativa komplikationer förekommer. Det saknas 
studier idag som undersöker utskrivningsprocessen som ett fenomen, varför vi önskar 
studera detta vidare.  
 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ och datainsamlingen kommer att ske genom 
fältstudier där fältanteckningar görs. Fokus i datainsamlingen är att samla in data om 
hur processen vid överflyttning av en patient från IVA till vårdavdelning går till, sett 
från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv. Vår önskan är att följa en sjuksköterska 
vars patient ska skrivas ut för att studera processen. En intensivvårdssjuksköterska 
kommer att följas åt gången. Efter observationen, då patientöverflytten är klar, kommer 
en kort intervju med intensivvårdssjuksköterskan att göras. Urvalet i studien består av 
intensivvårdssjuksköterskor  som är ansvariga för en patient som planeras att skrivas ut 
från IVA under dagen. Totalt  kommer 6-8 ”utskrivningsprocesser” att studeras och vi 
önskar starta vår datainsamling under v. 37 om möjligt. 
 
De intensivvårdssjuksköterskor som vill delta i studien kommer att få muntlig och 
skriftlig information om studien. De kommer även att få skriva på ett samtyckesbrev. 
Uppgifter som kan identifiera deltagaren kommer att tas bort och inga obehöriga 
kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Materialet kommer vid publicering 
att vara helt avidentifierat vad gäller information om deltagare och patientuppgifter. 
Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas av deltagaren utan 
förklaring. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
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Information till deltagare i studien 
 
 
Bakgrund 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård (SU:s uppdragsutbildning) vid Högskolan i Borås. Som en 
del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med vårt 
examensarbete är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors tillvägagångssätt och 
erfarenheter av överflytt av patienter från intensivvårdsavdelningen till allmän 
vårdavdelning. Vi avser att studera överflyttningsprocessen då en patient ska skrivas ut 
från IVA till en allmän vårdavdelning. Resultatet från studien kommer att ingå i vår 
magisteruppsats.  
 
 
Förfrågan om deltagande 
 
Vi tillfrågar dig om du vill delta i denna studie då du arbetar som 
intensivvårdssjuksköterska på IVA och för att du är ansvarig för en patient som planeras 
att skrivas ut från IVA till vårdavdelning under dagen.  
 
 
Hur går studien till? 
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa dig under dagen då du har en 
patient som planeras att skrivas ut. Vi kommer att skriva fältanteckningar om hur 
överflyttningsprocessen av patienten går till. Då patienten har flyttat över till 
vårdavdelningen önskar vi ha en kort intervju med dig då vi kommer att ställa några 
kompletterande frågor om vad som har hänt under dagen och hur det har gått. Intervjun 
kommer att spelas in och sedan transkriberas av intervjuaren. Uppgifter som kan 
identifiera dig kommer att tas bort och inga obehöriga kommer att ha tillgång till det 
insamlade materialet. Materialet kommer vid publicering att vara helt avidentifierat vad 
gäller information om deltagare och patientuppgifter.  
 
 
Frivillighet 
 
Ditt deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst under dagen avbryta ditt 
deltagande utan förklaring. Om du väljer att avbryta studiedeltagandet kommer allt 
insamlat material att förstöras.  
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Ansvariga för studien 
 
Ulrika Hillbom   Stina Petersson  
E-post: s150069@student.hb.se  E-post: s150001@student.hb.se 
Tfn: 0702-871225   Tfn: 0705-767240  
 
 
Handledare  
 
Isabell Fridh, Universitetslektor 
Institutionen för Vård, Arbetsliv och Välfärd 
Högskolan i Borås  
E-post: isabell.fridh@hb.se 
Tfn: 033-4354590  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informerat samtycke till deltagande  
 
Jag ger mitt tillstånd till att materialet från fältstudier och intervjuer med mig får 
användas i ovan beskrivna examensarbete. Jag har muntligen informerats om arbetet 
och har tagit del av ovanstående skriftlig information. Jag är medveten om att mitt 
deltagande är fullt frivilligt och att jag när som helst under dagen kan avbryta mitt 
deltagande utan förklaring. 
 
 
Göteborg den  
 
 
 
 
Namnteckning 
 
 
 
Namnförtydligande 
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Intervjufrågor 
 

 
− Kan du beskriva hur du upplevde processen kring överflyttningen av din patient? 

 
 
 
 

− Vad känner du dig nöjd med kring överflyttningen av din patient? 
 
 
 
 

− Finns det något du önskar att du kunnat göra annorlunda?  
 
 
 
 

− Hur upplevde du tidsåtgången för utskrivningsprocessen? 
 
 
 
 

− Anser du att patienten var utskrivningsklar från intensivvården? 
 
 
 
 

− Hur upplevde du bemötandet och samarbetet med sjuksköterskan på 
avdelningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informant 
 
Kön:  
 
Ålder: 
 
Arbetslivserfarenhet inom IVA: 
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