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Sammanfattning    
 
De patienter som har högst morbiditet och minst marginaler för överlevnad utan 
sjukvård vårdas på en intensivvårdsavdelning. När en sådan patient förbättras ska hen 
förflyttas till en vårdavdelning där vården fortsätter. Förflyttningen kräver en 
fungerande process i flera steg som enligt forskningen innebär flera olika problem och 
risker. En intensivvårdssjuksköterska ställs här inför flera utmaningar där hänsyn måste 
tas till patienten, närstående, mottagande vårdavdelning, lagar och bestämmelser.  
 
Syftet med examensarbetet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans strategier vid 
förflyttningsprocessen av patienter från IVA till vårdavdelning. Öppna 
forskningsintervjuer har genomförts med tio intensivvårdssjuksköterskor på två 
intensivvårdsavdelningar med olika inriktning. Intervjuerna analyserades därefter 
utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2008) 
beskrivning. I resultatet har strategier för att vårda framträtt som en huvudkategori. Där 
inkluderas tre allmänna kategorier: att vårda relationer, att anpassa vårdandet och att 
vårda patientsäkert. Kategorierna berör varandra på olika nivåer och utgör strategier 
som intensivvårdssjuksköterskan använder i sin strävan att genomföra en säker 
förflyttningsprocess. Vilka strategier som används vid vilken tidpunkt skiljer sig dock åt 
mellan olika situationer och en klar koppling kan dras till platssituation och tidstillgång. 
 
De individuellt utvecklade strategierna har i många fall vuxit fram ur organisationens 
struktur. Patientens säkerhet och välbefinnande samt intensivvårdssjuksköterskans 
känsla av kontroll över processen är centrala element i dessa strategier. I de fall 
processen av någon anledning inte fungerade var det just dessa element som riskerades. 
Det uppenbara gapet mellan IVA och vårdavdelning som har påvisats skulle kunna 
överbryggas med hjälp av en samverkanssjuksköterska vilket är en lösning som 
utomlands haft positiva resultat. 
 
Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterska, Förflyttning, Strategier, 
Intensivvårdsavdelning, IVA, Vårdavdelning. 
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INLEDNING 

Patienterna inom svensk sjukvård som har högst morbiditet och minst marginaler för 
överlevnad utan sjukvård vårdas på en intensivvårdsavdelning [IVA] (Svensk Förening 
för Anestesi och Intensivvård [SFAI] 2015). Intensivvården, som är den mest 
resurskrävande vårdformen, graderas i olika nivåer där sjukdomsbild och behov av 
behandling, övervakning och omvårdnad avgör inom vilken vårdnivå som patienten ska 
vårdas. I Sverige vårdas årligen cirka 46 000 patienter inom intensivvården (Svenska 
intensivvårdsregistrets [SIR] 2015c).  
 
En inläggning på IVA sker ofta oplanerat och i ett mer eller mindre akut skede där 
nödvändig planering är svår eller omöjlig att påverka. När patienten förhoppningsvis 
har förbättrats och inte längre bedöms vara i behov av intensivvård planeras patientens 
förflyttning till en vårdavdelning för fortsatt vård och behandling. Processen däremellan 
är inte alltid lätt och riskfri (Häggström 2012, s. 10). Intensivvårdssjuksköterskan [IVA-
sjuksköterskan] anses ha en nyckelroll i koordineringen av denna process.  
 
Författarna har utifrån sina tidigare erfarenheter som sjuksköterskor upplevt processen 
genom mottagandet, på vårdavdelningar, av patienter från IVA. Upplevelserna av 
processens svårigheter har väckt frågor om IVA-sjuksköterskans roll. Hur arbetar hen 
för att organisera processen med hänsyn till patient, närstående, mottagande avdelning 
och organisationens förutsättningar? Utifrån dessa utgångspunkter vill författarna med 
detta examensarbete belysa IVA-sjuksköterskans strategier vid förflyttning av patienter 
från IVA till vårdavdelning. Sedan tidigare finns forskning om upplevelsen av 
processen och hur den bör gå till, men utifrån vad författarna erfar saknas forskning om 
hur IVA-sjuksköterskan planerar sitt handlande.  
 

BAKGRUND 

Intensivvård 
Enligt SIR (2015a) ska intensivvård betraktas som en vårdnivå och inte en vårdplats. 
Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik och behandling vid 
hotande eller redan etablerad svikt i vitala funktioner.  De patienter som ingår i 
patientgruppen är allvarligt sjuka och ofta till den grad att deras tillstånd är potentiellt 
livshotande. I takt med att en sådan patients vårdbehov förändras ökar även kraven på 
vårdens organisation, vilket inte minst gäller när patientens tillstånd har förbättrats och 
dennas förflyttningsprocess till vårdavdelning ska koordineras. Intensivvård som 
vårdnivå bedrivs året runtunder dygnets alla timmar och kvalitet och säkerhet ska vara 
lika hög oavsett tid på dygnet. Arbetet inom vårdnivån utförs i arbetslag med personal 
som är specialiserad inom intensivvård. Vården ska utövas enligt beprövad erfarenhet, 
på vetenskaplig basis samt enligt riktlinjer som har utformats utifrån såväl etiska som 
medicinska perspektiv (SFAI 2015; SFS 1982:763; SFS 2010:659).  
 
Arbetet på intensivvårdsnivån utförs på intensivvårdsavdelningar runt om i landet. 
Definitionen av en IVA i Sverige är i ständig förändring, allt eftersom vårdens 
förutsättningar, strukturer och definitioner förändras (SFAI 2015). Definitionen av 
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intensivvård föreskriver att IVA ska erbjuda förutsättningar för vård och behandling av 
svikt i vitala funktioner. Det innebär att resurser, kompetens, lokaler och bemanning ska 
uppfylla de medicinska och tekniska krav som ställs på dem (SIR 2015a; SFAI 2015). 
Utöver att säkra överlevnad syftar intensivvården även till att den kritiskt sjuka 
patienten ska hjälpas tillbaka till ett meningsfullt liv. När resurser och kompetens på en 
viss IVA inte kan svara mot patientens sjukdomstillstånd och behov av behandling ska 
en säker förflyttning till en annan IVA, eventuellt på annat sjukhus, kunna utföras. 
Detsamma gäller om platssituationen kräver och tillåter förflyttning (SFAI 2015). 
 

Olika vårdnivåer 
SFAI (2015) kategoriserar intensivvårdsavdelningar i tre olika kategorier. Kategorierna 
finns för att verksamheten ska kunna uppfylla de krav som ställs på den vad gäller 
kompetensnivå, bemanningsgrad och lokalernas kvalitet. Den högsta vårdnivån är 
kategori III inom vilken de vidaste resurserna samt kompetenser inom behandling och 
övervakning av svår organsvikt kan tillhandahållas. Under den här kategorin hamnar 
allmänna intensivvårdsavdelningar på landets regions- och universitetssjukhus. På dessa 
sjukhus finns många gånger även intensivvårdsavdelningar med neuro-, thorax-, 
pediatrik- och/eller brännskadespecialiseringar som även dessa rekommenderas falla 
under kategori III. Kategori II är en vårdnivå som återfinns på sjukhus av 
länssjukhusstorlek där intensivvård erbjuds vid akuta svikttillstånd i framförallt 
respirations- och cirkulationsorganen men även andra organsystem. Till skillnad från 
kategori III saknas på den här vårdnivån de mest omfattande behandlings- och 
övervakningsresurserna vid singel- eller multiorgansvikt. På denna vårdnivå ska säkra 
transporter till och från IVA av kategori III kunna göras. Den lägsta vårdnivån bland 
intensivvårdsavdelningarna är enligt SFAIs (2015) kategorisering kategori I. Till denna 
kategori inräknas sjukhus på länsdelsnivå där en typ av intensivvård vid sviktande 
organfunktion erbjuds. Den är dock inte lika extensivt som den intensivvård som 
erbjuds i kategori III och II. Organisationen ska ha fungerande rutiner för förflyttning av 
patienter till kategori III och II vid ökat vårdbehov. En sjuksköterska som arbetar på en 
kategori I-IVA måste inte, till skillnad från kategori III eller II, ha en 
specialistutbildning inom intensivvård, även om detta är önskvärt. 
 
På vissa sjukhus finns också så kallade step-down-enheter som kallas 
intermediärvårdsavdelningar. De fungerar som en brygga mellan kategori III-, II- och I-
intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar. Här vårdas patienter som har 
övervaknings-, behandlings- och vårdbehov som inte kan täckas av vårdavdelningen 
men samtidigt inte kräver intensivvård (SFAI 2015). 
 
Med vårdavdelning avses i det här examensarbetet en slutenvårdsavdelning med 
antingen medicinsk eller kirurgisk inriktning som är mer eller mindre specialiserad. 
Vårdavdelningens sjuksköterskor benämns fortsättningsvis som 
avdelningssjuksköterska för att särskiljas från IVA-sjuksköterska. Avdelningens 
bemanning, kompetensnivå och medicinsktekniska resurser är här lägre än inom de 
olika IVA-kategorierna. På en vårdavdelning är patienterna ofta uppegående och 
avdelningssjuksköterskorna ansvarar för ett större antal patienter än vad IVA-
sjuksköterskorna gör.  
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Intensivvårdssjuksköterskans roll 
IVA-sjuksköterskan verkar i en högteknologisk miljö där patienter som sviktar, eller 
riskerar svikt, i en eller flera vitala funktioner vårdas. Kraven på medicinska och 
omvårdnadsmässiga kunskaper är höga och det är genom IVA-sjuksköterskans förmåga 
att kombinera dessa som god vård kan uppnås (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 308-
309). Vården som IVA-sjuksköterskan utövar ska förutom att vara patientsäker även 
vara personcentrerad. Hela människan ska vårdas holistiskt och patientens psykiska, 
fysiska, existentiella och sociala behov ska tillgodoses (Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård [ANIVA] & Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2012). Med hjälp av det 
vårdvetenskapliga perspektivet kan vårdaren, som i det här examensarbetet utgör IVA-
sjuksköterskan, inge tröst och hopp hos patient och närstående. Vidare är det viktigt att 
skapa en relation och inkludera patienten i vården för att främja välbefinnande och hälsa 
hos individen. För att relationen med patienten ska vara hälsofrämjande behöver IVA-
sjuksköterskan verka vårdande med sin närvaro samt i sina möten och samtal. Genom 
att på ett professionellt, lyhört och följsamt sätt engagera sig i den livsvärld som 
patienten befinner sig i sker ett vårdande. Därigenom kan den vårdande temporära 
relation uppstå som krävs för att nå fram för att kunna främja hälsa och lindra lidande 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 181-197). Dahlberg och Segesten (2010, ss 83-84) 
framhåller att IVA-sjuksköterskan har en nyckelroll i att patienten i takt med ett 
återhämtnings- eller sjukdomsförlopp ska återfå både kontroll över sin egen kropp och 
en känsla av trygghet.  
 
I IVA-sjuksköterskan kompetensbeskrivning (ANIVA & SSF 2012) betonas vikten av 
att förstå och följa patientens väg genom hela vårdprocessen. Detta ingår i IVA-
sjuksköterskans kompetens då hela vårdprocessen innefattar både eventuell tid innan 
och efter en intensivvårdsperiod, exempelvis på andra vårdnivåer. 
 
 

Förflyttningsprocessen 
I det här examensarbetet används Häggströms (2012, s. 5) beskrivning av 
förflyttningsprocessen: 
 

”Den förflyttningsprocess som sker mellan IVA och allmän vårdavdelning 
och som omfattar den vård som utförs före, under och efter förflyttning av en 
intensivvårdspatient till en annan allmän vårdavdelning, med syfte att 
minimera störningar och optimera kontinuitet för patienten.” 

 
I beskrivningen saknas en definition av vad som är före, under och efter och vilka 
moment som ingår i vilken del av processen. 
 
Förflyttningsprocessen från IVA till en vårdavdelning är en komplicerad process som 
innehåller flera moment. Förflyttningen bör utföras med god planering samt på ett 
noggrant och riktigt sätt för att upprätthålla patientsäkerhet och vårdkvalitet. Genom 
tydlig kommunikation utan missuppfattningar och bruk av olikartad terminologi, 
utrustning eller material förebyggs komplikationer (Lin, Chaboyer & Wallis 2009; 
Mollberg 2008; Whittaker & Ball 2000). Häggström (2012, s. 39) har i sin 
doktorsavhandling visat att huvudproblemet under förflyttningen var att organisera en 
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trygg och sammanhållen vårdkedja samt att överbrygga känslan av glapp mellan IVA 
och den allmänna vårdavdelningen vad gäller vården och vårdkulturen. 
 
Boutilier (2007) har i en litteraturstudie visat att en säker förflyttningsprocess mellan 
IVA och vårdavdelningar framförallt beror på kommunikationen dem emellan. För att 
patientsäkerheten inte ska riskeras måste dialog och informationsöverföring mellan 
avsändare och mottagare ske systematiskt och gärna enligt någon typ av mall. Dialogen 
ska vara bilateral och den avrapporterande IVA-sjuksköterskan ska vara beredd och 
inbjudande till följdfrågor från avdelningssjuksköterskan som träffar patienten för första 
gången. 
 
Ett i Sverige vedertaget kommunikationssätt är SBAR vilket är en mall för strukturerad 
och säker kommunikation inom vården. SBAR är en förkortning för situation, 
bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. Dessa fyra nyckelord fungerar som en 
ram för kommunikation, och till varje nyckelord hör ytterligare sökord. 
Informationsöverföringen sker i tur och ordning enligt ramen. Genom att kommunicera 
på ett strukturerat sätt enligt SBAR minimeras risken för att information faller bort eller 
missuppfattas (Sveriges Kommuner och Landsting 2015). 
 
Watts, Gardner och Pierson (2005) fann genom en kombinerad enkät- och intervjustudie 
att effektiv kommunikation är den enskilt viktigaste faktorn för en fungerande 
förflyttningsprocess från IVA. Studiens resultat baseras på data från 231 australiensiska 
IVA-sjuksköterskor varav 218 besvarade en enkät och 13 intervjuades. Enligt studien 
skedde kommunikationen under förflyttningsprocessen både verbalt och skriftligt. Den 
verbala kommunikationsformen upplevdes ofta vara den som fungerar sämst, och i 
studien anges individuella skillnader i sättet att kommunicera som en förklaring till 
detta. Dessa skillnader ledde till att information missuppfattades och föll bort, och på så 
vis riskerades patientsäkerheten. Den skriftliga kommunikationen skiljde sig kraftigt åt 
mellan olika individuella förflyttningsprocesser. Den var även den 
kommunikationsform som det ägnades minst tid till.  Ofta prioriterades den bort på 
grund av hög arbetsbelastning. Ofta sågs skriftlig kommunikation som en börda och 
något som saknar värde (Watts, Gardner & Pierson 2005). Studien är vid och väl 
genomarbetad däremot nämns inget om deltagarnas könsfördelning.  
 
Forskargruppen (Watts, Pierson & Gardner 2005) har i sitt datamaterial som nämns 
ovan även frågat IVA-sjuksköterskorna efter deras definition på 
utskrivningsplaneringsprocessen från IVA till vårdavdelning.  En grupp IVA-
sjuksköterskor uppgav att det var en process som endast skedde vid utskrivning från 
sjukhus och alltså inte vid utskrivning från IVA till vårdavdelning. En annan grupp 
IVA-sjuksköterskor valde att använda begreppet förflyttning till vårdavdelning istället 
för utskrivningsprocess. En sådan förflyttningsprocess handlade om att uppnå en smidig 
förflyttning till en vårdavdelning med en garanti för att patienten inte skulle behöva en 
retur till IVA. En tredje grupp uppgav att en utskrivningsplaneringsprocess endast 
förekom då det krävdes en försäkran om att tillgängliga sängplatser finns eller för att det 
skulle skapas tillgängliga sängplatser på IVA.  
 
Vidare fanns det problem med att definiera vem som var ansvarig för 
förflyttningsprocessen och när den skulle påbörjas. Trots att processen innehöll 
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otydligheter upplevde IVA-sjuksköterskorna en tillfredsställelse i sin möjlighet att 
påverka patientens förflyttningsprocess. De menar att det som försvårade processen var 
dels bristande kunskap om tillgängliga resurser, dels om arbetsbelastningsrelaterade 
begränsningar samt om utskrivning skedde oplanerat. Majoriteten av sjuksköterskorna 
uppgav att de aldrig eller endast ibland inkluderade patienten i processen (Watts, 
Pierson & Gardner 2006). 
 
I en jämförande enkätstudie fann Andersson och Hellmer (2013) att IVA-sjuksköterskor 
och avdelningssjuksköterskor har olika uppfattningar om vårdavdelningens kompetens 
gällande vården av post-IVA-patienter. Avdelningssjuksköterskorna bedömde att deras 
förmåga att hantera infusioner och injektioner var större än vad IVA-sjuksköterskan 
gjorde. Vidare bedömde IVA-sjuksköterskorna att avdelningssjuksköterskorna hade en 
större förmåga än vad de själva bedömde gällande hantering av psykosocialt krävande 
patienter samt patienter med omfattande behov av externa kontakter. Vad gäller 
omvårdnadsmässiga åtgärder, såsom mobilisering, sårvård och elimination, bedömde 
IVA-sjuksköterskorna att vårdavdelningen hade förmåga att hantera detta i högre 
utsträckning än vad avdelningssjuksköterskorna själva bedömde. Om detta berodde på 
okunskap eller övertro framgick inte. När det kom till medicinska åtgärder fanns ingen 
skillnad i bedömningen mellan grupperna. Således stod det klart att det rådde skilda 
meningar om kapaciteten hos avdelningssköterskan och deras vårdavdelning. Denna 
brist på en gemensam helhetsbild skapade problem och försvårade 
förflyttningsprocessen. Tidigare forskning gav inget klart svar på varför den här 
diskrepansen i uppfattningar fanns eller framförallt huruvida IVA-sjuksköterskorna 
hade strategier för att övervinna dem. 
 
För utskrivning från IVA finns det framtagna riktlinjer för svensk intensivvård (SFAI 
2015, s. 6). I dessa beskrivs följande tre utskrivningskriterier: 
 

• ”Vid utskrivning till vårdavdelning ska patienten vara medicinskt stabil 
avseende vitala parametrar, om inte aktuell sjukdom/skada, bakomliggande 
sjukdom eller prognos föranleder annan bedömning.” 
 

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

• ”Döende patienter bör inte skrivas ut om döden bedöms vara nära 
förestående.” 

 

Mottagande sjuksköterskas upplevelser av förflyttningsprocessen 
Mollberg (2008) har i en intervjustudie med nio avdelningssjuksköterskor visat att 
mottagandet på vårdavdelning av en patient som har vårdats inom intensivvården 
upplevdes som problematiskt. Genom fokusgruppsintervjuer med totalt 16 
avdelningssjuksköterskor har även Kauppi och Proos (2014) kommit fram till samma 
slutsats. Känslor av utsatthet och att vara utlämnad var vanligt förekommande bland 
avdelningssjuksköterskorna, och de upplevde omhändertagandet av patienten från IVA 
som avancerat och att det ställde högre krav på dem som avdelningssjuksköterskor 
(Mollberg 2008; Kauppi & Proos 2014). Det förväntades att de i omhändertagandet 
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utförde uppgifter som de själv inte kände att de har tillräcklig erfarenhet av eller 
kunskap om (Mollberg 2008). Kauppi och Proos (2014) visade vidare att 
avdelningssjuksköterskorna upplevde en brist på kontroll, en rädsla för att göra fel och 
en oro för att patienten skulle försämras. Omhändertagandet medförde en ökad 
arbetsbelastning eftersom patienten från intensivvården ofta krävde utökade kontroller 
och ett större stöd än övriga avdelningspatienter. Utöver de fysiska variablerna skulle 
patienten samtidigt även känna sig trygg och säker i avdelningssjuksköterskornas vård 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 83-84). Dessa situationer gav upphov till en etisk stress 
eftersom avdelningssjuksköterskorna upplevde att de inte kunde leva upp till de 
förväntningar eller normer som förväntades av dem (Sandman & Kjellström 2013, s. 
82). Både Mollberg (2008) och Kauppi och Proos (2014) lyfte fram att en känsla av 
otillräcklighet skapades i mötet med patienten, närstående och läkare. Otillräckligheten 
baserades på att avdelningssjuksköterskorna upplevde att de inte uppfattades som 
tillräckligt kompetenta, vilket gav dem en känsla av skam. De jämfördes ofta med IVA-
sjuksköterskorna av närstående och patienter när det gällde deras skillnader i 
kompetens. Avdelningssjuksköterskorna kände sig pressade att bevisa att de var 
trovärdiga i sin yrkesroll.  
 
I en annan kvalitativ studie, i vilken 21 IVA-sjuksköterskor har intervjuats, lyfts 
erfarenhet fram som en orsak till problemen. Mottagandet av patienter från 
intensivvården sker med oregelbundna mellanrum och ibland väldigt sällan. Ett mer 
frekvent omhändertagande skulle ge avdelningssjuksköterskorna mer erfarenhet och 
bidrar till att skapa trygghet och rutin i förflyttningsprocessen (Elliott, Crookes, 
Worrall-Carter & Page 2011).  
 

Patientens upplevelser av förflyttningsprocessen 
I en litteraturöversikt av Cullinane och Plowright (2013) framkom det att 
förflyttningsprocessen från IVA till vårdavdelning var något som var dokumenterat 
ångestskapande både för patienten och hens närstående. Processen från att först känna 
sig ytterst utlämnad, passiv och beroende av intensivvård till att förflyttas, och 
förhoppningsvis stegvis återta sin självständighet och sitt oberoende, är inte alltid 
komplikationsfri. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 83-84, 192-213) menar att 
patientperspektivet är av yttersta vikt för att vården ska vara vårdande, vilket alltså 
innebär att främja individens hälsa och välbefinnande. Vidare anser de att förståelsen 
för detta perspektiv och för patientens situation kan förstås närmre genom att begrepp 
som livsvärld, lidande, trygghet och välbefinnande används. Detta är något som också 
måste beaktas i förflyttningsprocessen.  
 
Före förflyttning till vårdavdelning upplevde patienten ofta processen som något 
positivt och ett tecken på att hen var på bättringsvägen. Efter förflyttningen vändes detta 
ofta till det motsatta med mardrömmar om tiden på IVA parallellt med omfattande 
fysisk och psykisk trötthet, matthet och med det ett stort lidande. Information var en 
nyckel för att undvika dessa symptom och känslor både hos patienten (Cullinane & 
Plowright 2013). Med information skapades också större trygghet. Häggström, Asplund 
och Kristiansen (2012) har i en kombinerade intervju- och observationsstudie bevisat att 
en adekvat förberedelse av patienten i förflyttingsprocessen var av stor vikt för en 
framgångsrik förflyttning. Genom frågor till patienten framkom ofta vilket 
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informationsbehov hen hade i sin livsvärld, men risken fanns att befintlig kunskap och 
förförståelse hos vårdaren kunde överskugga dialogen. Dahlberg och Segesten (2010, 
ss. 192-213) framhåller att öppenhet inför patientens livsvärld måste betonas och de 
svar som kommer ur dialogen med patienten måste förvåna vårdaren. Detta för att 
vården ska kunna anpassas utifrån patientens behov. Om vårdaren inte blir förvånad i 
dialogen sker nämligen inte heller nödvändig reflektion över svaren eller vilka 
individuella behov patienten har 
 

Lagar och ansvar vid förflyttning mellan IVA och vårdavdelning 
I sin profession måste IVA-sjuksköterskan arbeta enligt befintliga riktlinjer, 
författningar och lagar. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastställer de krav 
och målsättningar som svensk sjukvård verkar under. Lagen stipulerar att där det 
bedrivs sjukvård ska det även finnas personal, utrustning och lokaler för att en god vård 
ska kunna erbjudas. Insatser av olika slag ska koordineras på ett ändamålsenligt sätt för 
god vård. För förflyttningsprocessens del betyder detta att patienten ska erhålla bästa 
möjliga omvårdnad genom det vårdförlopp som exempelvis en förflyttning mellan 
vårdnivåer innebär. IVA-sjuksköterskan förväntas kunna ta kontakt och samarbeta med 
vårdens olika professioner och vårdnivåer. Det interprofessionella samarbetet ska ske 
systematiskt och vid förflyttning av patient till en annan vårdnivå ska patientsäkerheten 
säkerställas genom att rapportering och dokumentering förbereds och följs upp. Risker 
vid en transport ska kunna identifieras och undvikas genom planering. Vidare ska 
patienten och hens närstående undervisas och informeras såväl om eventuella 
omvårdnadsmässiga som medicinsktekniska åtgärder för att integreras och stödjas i 
vården (ANIVA & SSF 2012; SFS 2010:659; SOSFS 2008:14). 
 
I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) framhålls att vårdgivaren ska arbeta 
förebyggande och uppföljande för att vårdskador inte ska uppkomma. I de fall en skada 
ändå inträffar ska händelsen utredas, analyseras och i vissa fall anmälas till 
Socialstyrelsen för att man inom vården ska kunna lära av incidenter och undvika att 
samma sak inträffar i framtiden. Alla insatser i vården ska enligt denna lag ske med 
patientsäkerheten i främsta rummet, vilket då även innefattar förflyttningsprocessen. 
 

Konsekvenser och risker 
En oplanerad återinläggning inom 72 timmar från utskrivning från IVA fungerar idag 
som en kvalitetsindikator. År 2013 skedde inom den svenska intensivvården 
återinläggningar inom 72 timmar efter 2,63 procent av utskrivningarna från IVA (SIR 
2014, 2015c). I USA ligger återinläggningsincidensen på jämförelsevis samma nivå, 2 
procent inom 48 timmar och 4 procent inom 120 timmar (Brown, Ratcliffe, Kahn & 
Halpern 2012). Att återinläggas är i sig prognostiskt mycket negativt. Studien från USA 
visar att en patient som återinläggs inom samma vårdtillfälle uppvisar fem gånger högre 
mortalitet inom 48 timmar än en patient som läggs in för första gången (Brown et al. 
2012). Detta understryker vikten av att förflyttningsprocessen sker på ett sätt som aktiv 
förebygger och förhindrar återinläggning. Om förflyttningsprocessen från IVA sker vid 
hög beläggning medförde det en ökad 30-dagarsmortalitet enligt SIR (2014 ss. 9-10, 
2015c). Orsaken till den ökade risken kunde inte bevisas, men den kunde bero på att 
patienterna var alltför sjuka eller inte helt färdigvårdade för den aktuella vårdnivån. 
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Orsaken kunde också vara att mottagande vårdavdelningar hade för låg kompetens och 
för dåliga resurser för att ta emot patienterna på ett säkert sätt (SIR 2014, ss. 9-10).  
 
I en studie (Elliott et al. 2011) angav avdelningssjuksköterskorna samma orsaker till 
återinläggning som ovan. Till detta lades faktorer såsom hög arbetsbelastning på 
vårdavdelningen samt att det ofta skedde en fördröjning innan vården av post-IVA-
patienten kom igång. Forskningsrapporter har visat att felaktiga ordinationer som 
medföljde en epikris från IVA till vårdavdelning var vanligt förekommande och att de 
medförde en potentiell risk för patienten. Inte sällan skedde detta eftersom 
förflyttningen av patienter skedde hastigt och utan tillräcklig planering (Perren, Conte, 
De Bitonti, Limoni & Merlani 2008). I Sverige är det inte ovanligt att ordinationer på 
IVA utförs på papper medan de på vårdavdelningar ofta istället utförs digitalt. Dessa 
skillnader i ordinationssystem ökar risken för överföringsfel när ordinationen flyttas 
från ett system till ett annat i förflyttningsprocessen (Sellgren & Ringertz 2010). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Mått på oplanerad återinläggning inom 72 timmar från utskrivning från IVA används 
idag som en kvalitetsindikator. Sker förflyttningen av patienten från IVA vid hög 
beläggning innebär det ökad mortalitet (SIR 2014, 2015c). Felaktiga ordinationer som 
medföljer patienten från IVA till vårdavdelning innebär även det en potentiell risk 
(Perren et al. 2008). Risken för överföringsfel ökar i och med att IVA ofta utför sina 
ordinationer på papper medan vårdavdelningen gör sina ordinationer digitalt (Sellgren 
& Ringertz 2010). IVA-sjuksköterskan ställs i förflyttningsprocessen inför ett flertal 
utmaningar. Hänsyn måste då tas till förutom ovan nämnda risker patient, närstående 
samt mottagande vårdavdelning och avdelningssjuksköterska. Alla grupper har, ur sina 
unika perspektiv, visat sig kunna uppleva förflyttningsprocessen som något oroande och 
ångestfyllt. Kommunikation är ett nyckelord för samtliga inblandade och det är även 
beskrivet i kompetensbeskrivningen för IVA-sjuksköterskan (ANIVA & SSF 2012).  
 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 122-126) understryker att det finns en skillnad mellan 
hur vårdaren upplever sin vård i största allmänhet och den vård som faktiskt erbjuds till 
patienten. Ur den vårdandes perspektiv påverkas vårdkvaliteten av vårdklimatet. De 
menar vidare att om vårdgivaren i sin profession strukturellt tillåts att bedriva god vård 
är det också mer sannolikt att god vård kommer att ges. Kvaliteten på vården, det vill 
säga huruvida den är hälsofrämjande, är inte nödvändigtvis hög bara för att ambitionen 
är det. När vården inte är vårdande drabbar det naturligtvis patienten men även IVA-
sjuksköterskan som kan känna sig otillräcklig. I frånvaro av hälsofrämjande vård 
inträffar istället ett vårdlidande som är en följd av det uteblivna vårdandet (Eriksson 
2007). För att på ett patientsäkert sätt och med god vård planera och genomföra en 
förflyttningsprocess behövs en stödjande vårdmiljö och rutiner. Det är rimligt att anta 
att vården i en god vårdmiljö i slutändan gagnar patienten i större utsträckning. Det är 
därför viktigt att studera förflyttningsprocessen ur IVA-sjuksköterskans perspektiv för 
att få klarhet i vilka förutsättningar och möjligheter som finns till att bedriva en god 
vård. En ytterligare anledning till att studera fenomenet är för att få hen att reflektera 
över sitt eget handlande och visa på de förutsättningar och hinder med vilka hen har att 
arbeta.  
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SYFTE 
Syftet var att beskriva IVA-sjuksköterskans strategier vid förflyttningsprocessen av 
patienter från IVA till vårdavdelning. 
 

METOD 

Ansats 
Då syftet med examensarbetet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans strategier 
vid förflyttningsprocessen av patienter från IVA till vårdavdelning valdes en kvalitativ 
ansats med forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod (Kvale & Brinkmann 2014, 
ss. 17-37).  Kvale och Brinkmann (2014, ss. 17-37) beskriver den kvalitativa 
forskningsintervjuns syfte, vilket de menar är att förstå ett fenomen utifrån 
intervjupersonens perspektiv, skapa mening ur deras erfarenheter och beskriva deras 
levda värld innan den vetenskapligt förklaras. Materialet i den kvalitativa 
forskningsintervjun består av texter som utgörs av samtal. Fenomenet som undersöks 
går att beskriva ur olika perspektiv, men forskaren väljer genom sitt syfte vilka 
perspektiv som ska belysas (Malterud 2014, s. 31). 
 
Intervjun med en kvalitativ ansats som forskningsmetod är ett samtal som har en 
struktur och ett syfte vars mål är att skapa kunskap om ett visst fenomen, i detta fall 
IVA-sjuksköterskors strategier vid förflyttningsprocessen. Forskaren tillägnar sig 
kunskap genom varsamt ställda frågor och lyhördhet i sitt lyssnade. Med ett nyfiket och 
öppet sinne närmar sig forskaren fenomenet i syfte att få fram så många beskrivningar 
och innebörder som möjligt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 183-203). 
Intervjusamtalet är inte jämställt då forskaren kontrollerar och definierar situationen. 
Detta sker genom att forskaren bestämmer ämnet för intervjun och följer kritiskt, med 
en tyglad förförståelse, det informanten säger (Kvale & Brinkmann 2014, s. 19).  
 
För detta examensarbete valdes därför den kvalitativa forskningsintervjun med syfte att 
bäst beskriva IVA-sjuksköterskans levda erfarenhet och därigenom tolka innebörden av 
det beskrivna fenomenet (Polit & Beck 2012, ss. 14-15). 
 

Urval 
I examensarbetet användes ett ändamålsenligt urval av informanter för att utforska 
området som examensarbetet syftar till att undersöka (Polit & Beck 2012, s. 517). För 
att inkluderas krävdes minst ett års erfarenhet som IVA-sjuksköterska. Detta för att 
IVA-sjuksköterskan skulle ha hunnit bli trygg i sin yrkesroll och skapat sig erfarenhet 
av förflyttningsprocessen Med hjälp av detta urvalskriterium rekryterades informanter 
från två intensivvårdsavdelningar med allmän- respektive specialistinriktning i södra 
Sverige. Verksamheterna lämnade förslag på informanter utifrån urvalskriteriet. De 
potentiella informanterna informerades av författarna om studien varefter de tillfrågades 
om frivilligt deltagande, se bilaga 2. Totalt elva IVA-sjuksköterskor fick erbjudande om 
deltagande varav tio sedan deltog. Informanternas ålder, arbetslivserfarenhet och kön 
redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1: Beskrivning av informanter 

Informant Kön Ålder 
Verksamma år 

som leg. 
sjuksköterska 

Verksamma år 
som IVA-

sjuksköterska 

Anställningstid i antal 
år på nuvarande 

intensivvårdsavdelning 
1 Kvinna 45 21 11 3 
2 Kvinna 29 4 1 1 
3 Kvinna 28 5 1 1 
4 Kvinna 30 7 5 3 
5 Kvinna 51 21 17 17 
6 Kvinna 59 35 12 12 
7 Kvinna 39 16 12 11 
8 Kvinna 32 7 2 2 
9 Kvinna 30 5 2 2 

10 Man 33 10 4 4 
Medel 

(Median) - 37.6 (32.5) 13.1 (8.5) 6.7 (4.5) 5.6 (3) 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes i form av kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuerna 
genomfördes, med verksamheternas godkännanden, på informanternas arbetstid. 
Informanterna informerades via e-post om studien varefter de telefonledes eller 
personligen kontaktades på respektive arbetsplats för bokning av intervjutid. I samband 
med intervjuerna informerades informanterna än en gång om studiens syfte och ett 
skriftligt informerat samtycke inhämtades från var och en av informanterna, se bilaga 2.  
 
De kvalitativa forskningsintervjuerna genomfördes i en halvstrukturerad form med ett 
specifikt syfte. Samtalen påminde om vanliga samtal som varken var helt öppna eller 
organiserade enligt en strikt struktur (Kvale & Brinkmann 2014, s. 19). Alla intervjuer 
inleddes med samma inledningsfråga: ”Hur skulle du beskriva förflyttningsprocessen 
steg för steg av en patient från IVA till vårdavdelning?”. Författarna använde fem 
teman, patienten, närstående, mottagande vårdavdelning, IVA-sjuksköterskan och 
organisation för att skapa en bredd inom området som avsågs att undersöka. Dessa 
teman tillsammans med förslag på frågor fungerade som stöd för författarna under 
intervjuerna. Med dessa som stöd kunde författarna lyssna in informanternas svar och 
därefter ställa följdfrågor så att de vid intervjuernas slut hade berört samtliga teman. 
Exempel på följdfrågor som användes är:  
 

• ”Vad är din roll i den här processen?”  
• ”Kan du ge exempel på en enligt dig lyckad förflyttning?” 
• ”Kan du utveckla ditt svar?” 
• ”Hur långt tidsperspektiv har din rapport?” 

 
Datainsamlingsmetoden valdes för att upptäcka variationer och få olika beskrivningar 
av det studerade fenomenet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 19). Intervjuerna 
genomfördes med ljudupptagning för att skapa en bestående dokumentation av 
datainsamlingen från mötet. Data från intervjuerna transkriberades sedan ordagrant och 
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skrevs ut av författarna själva (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 218-224) för att sedan 
användas i dataanalysen. 
 
Den första intervjun fungerade som en pilotintervju varefter den transkriberades och 
lästes igenom för att fungera som en utvärdering av intervjuguiden och ingångsfrågan 
(Kvale & Brinkmann 2014, ss.165-182). Utvärderingen skedde i samråd med 
handledaren och mindre justeringar gjordes av följdfrågorna i intervjuguiden inför de 
följande intervjuerna. Pilotintervjun inkluderades sedan i examensarbetes analys då den 
ansågs vara av god kvalitet och relevant för syftet. Totalt genomfördes tio intervjuer 
under två veckors tid, hösten 2015. Författarna genomförde fem intervjuer som var 22-
52 minuter långa. 
 

Dataanalys   
Insamlad data för aktuellt examensarbetet analyserades genom en induktiv ansats vilken 
enligt Elo och Kyngäs (2008) beskrivning innebär att data om ett valt fenomen 
organiseras och samlas in med syfte att det däri eventuellt ska stå att finna empiriska 
teorier. Ansatsen valdes utifrån studiens syfte eftersom den ansågs som lämplig för att 
från det generella till det specifika beskriva IVA-sjuksköterskans strategier. Analysen 
delades upp i tre moment: förberedelse, organisering och redovisning. Det 
förberedande momentet innebar att de transkriberade intervjuerna lästes av båda 
författarna upprepade gånger tills de kunde återge innehållet i samtliga intervjuer utan 
problem. Syftet med detta var att få en djupare förståelse och få känsla för innehållet 
och att inte missa viktig information. Utskrifterna lämnades helt fria från anteckningar 
under detta skede av analysen och fram tills att förståelsen började infinna sig hos 
författarna. När förståelsen infunnit sig började författarna att plocka ut meningsbärande 
enheter ur de transkriberade intervjuerna för att ytterligare skapa sig förståelse för vad 
informanterna hade beskrivit. Författarna lät sig handledas av examensarbetets syfte när 
de plockade ut de meningsbärande enheterna (Elo & Kyngäs 2008).  
 
I organisationsfasen överfördes de meningsbärande enheterna till ett nytt 
samlingsdokument där data organiserades genom vad Elo och Kyngäs (2008) kallar 
öppen kodning. Denna kodning utfördes genom att texterna återigen lästes upprepade 
gånger medan markeringar gjordes i texten och kommentarer skrevs i marginalen. I 
samlingsdokumentet användes färgmarkeringar för att synliggöra vilken informant som 
sagt vad. Detta för att författarna enkelt skulle kunna gå tillbaka till de transkriberade 
intervjuerna och ta del av dess kontext. De öppna koderna grupperades därefter, 
fortfarande med syftet som ansats, in i subkategorier efter vilket ämne de berörde. 
Subkategorierna fördelades sedan var och en under de allmänna kategorier som de 
ansågs tillhöra och rubriksattes efter de ämnen de berörde, se exempel i figur 1. Syftet 
med kategorierna är att beskriva fenomenet och skapa förståelse och kunskap. Metoden 
krävde att författarna gjorde medvetna val om vilka koder som hör till vilken kategori 
(Elo & Kyngäs 2008). En handfull av rubrikerna ändrades i takt med en stigande 
abstraktion av innehållet. Slutligen resulterade dataanalysen i nio subkategorier, tre 
allmänna kategorier och en huvudkategori vilka syftar till att beskriva det studerade 
fenomenet. 
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Figur 1: Exempel på analys och kategoriseringen av meningsbärande enheter.  
 
Det är i redovisningsfasen som analysprocessen och resultatet presenteras. I denna fas 
beskrivs kategorierna med hjälp av modeller eller kategoriöversikter för att ge en ökad 
förståelse. Analysprocessen och resultatet beskrivs här så detaljerat som möjligt för att 
ge läsaren en tydlig förståelse för analysprocessen och dess styrkor och svagheter (Elo 
& Kyngäs 2008).  
 

Etiska överväganden 
En etisk riskanalys genomfördes enligt Sandman och Kjellstöms (2013, ss. 321-323) 
metod innan examensarbetets studie påbörjades. Metoden bygger på vårdetikens fyra 
principer: att göra gott, att inte skada, att respektera autonomi och att vara rättvis 
(Sandman & Kjellström 2013, ss. 367-372).  
 
Den etiska riskanalys som författarna genomförde tillsammans med handledaren, visade 
inte att studien skulle innebära några forskningsetiska problem. Utifrån studiens 
utförande såg författarna ingen risk för att någon, varken studiens deltagare eller andra, 
skulle kunna komma till skada, vilket är en av flera principer som förutom av Sandman 
och Kjellström (2013, ss. 367-372) även har lyfts fram av Polit och Beck (2012, ss. 150-
172) för etiskt korrekt forskning.  
 
Vid utformandet av studien togs hänsyn till gängse forskningsetiska principer och krav 
(Vetenskapsrådet 2011, ss. 40-41). Ett informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2014, 
ss. 107-108) söktes genom att informanterna informerades av författarna om studien. 
Informationen utformades med hänsyn till Vetenskapsrådets (2011, ss. 18, 67, 87-95) 
forskningsetiska sed vad gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande, se 
bilaga 2. Det betonades att tystnadsplikt råder mellan informanterna och författarna 

Meningsbärande	enhet	 Öppen	kod	 Subkategori	 Allmän	
kategori	

Att	vårda	
relationer	

Att	skapa	
trygghet	

Öppnar	upp	för	
frågor	

Och	är	det	så	att	jag	jobbar	
kväll	och	är	kvar	så	kan	jag	
säga	också	att,	jag	är	kvar	en	
stund	till	så	är	det	något	så	

ring	upp,	jag	är	kvar.	

Att	motivera	

Informerar	
anhöriga	om	
skillnader	

Ja	men	det	blir	ju	ofta	så	att	
jag	vid	en	Dlytt	informerar	
anhöriga	om	vad	som	

kommer	skilja	sig	i	vart	nu	
patienten	kommer.	

Någon	annans	
beslut	

Då	kan	jag	faktisk	använda	
just	att,	ja	min	läkare	tycker	
det	här	och	det	här,	för	det	
är	ju	inte	jag	som	tar	
beslutet	om	Dlytten.	
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samt att informanterna när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan i studien. 
Därigenom respekterade författarna informanternas egna rättigheter och autonomi. 
Information om studiens syfte lämnades till informanterna för att skapa en förståelse 
hos dessa utan att föregå studiens frågeställningar (Polit & Beck 2012, ss. 150-172). 
 
Inför datainsamlingen söktes godkännande av studien från berörda verksamhetschefer 
på två intensivvårdsavdelningar med allmän- respektive specialistinriktning i södra 
Sverige, se bilaga 1. Intensivvårdsavdelningarna kommer, efter examensarbetets 
godkännande, att få möjlighet att ta del av studiens resultat. Författarna och 
informanterna hade ingen relation innan studien påbörjades. Data, anteckningar och 
inspelningar från intervjuerna avidentifierades för att skydda konfidentialiteten. Vidare 
förvarades data på ett sätt som förhindrade obehöriga från att få tillgång till den. Några 
ersättningar eller andra incitament för deltagandet i studien erbjöds inte utan det skedde 
på helt frivillig basis. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460) innefattar denna studie inga hållpunkter för att en etisk prövning skulle 
behöva genomföras.  
 
Författarna har genom ovan beskrivna etiska överväganden tagit hänsyn till göra-gott-
principen, inte-skada-principen, autonomiprincipen och rättviseprincipen (Sandman & 
Kjellström 2013, ss. 367-372). 
 

Förförståelse 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 135-152) framhåller att alla människor, 
däribland såväl informanter som forskare eller läsare, upplever världen och dess 
fenomen genom sin förförståelse. Förförståelse definieras som den förståelse som 
människan har för en uppgift innan hen tar sig an densamma. Det kan röra sig om 
fördomar, känslor eller förutfattade meningar som i slutändan kan visa sig både stämma 
eller inte stämma. Ingen människa har ett helt opåverkat medvetande inför ett visst 
fenomen. Såväl medvetna, undermedvetna och omedvetna varianter av förförståelse 
förkommer. Det utgör en klar risk att som forskare inte medvetandegöra sin 
förförståelse. Att vara omedveten om sin förförståelse innebär att forskaren riskerar att 
genomföra studien utan att kunna se helheten eller lära av sitt material. Vidare kan 
analysen komma att vinklas och resultatet riskera att bli en redogörelse över det som 
forskaren redan vet (Malterud 2014, ss. 48-50). 
 
För att inhämtad data, transkribering och analys ska vara öppen krävs en medvetenhet 
om förförståelsen. Det är viktigt att problematisera eventuella fenomen som 
framkommer i studien om de motsäger eventuell förförståelse och kanske framförallt 
om den bekräftar densamma. På så vis färgas inte resultatet av förförståelsen och något 
nytt kan upptäckas snarare än att enbart bara kända fenomen bekräftas (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2008, s. 135; Malterud 2014, ss. 48-50). Genom att åskådliggöra 
och reflektera över förförståelsen kan den också tyglas menar Dahlberg, Dahlberg och 
Nyström (2008, s. 135). På grund av detta försökte författarna medvetandegöra sin 
gemensamma förförståelse för det fenomen som skulle studeras genom att diskutera och 
skriva ner den, det skedde innan inledningsfrågan för forskningsintervjuerna 
formulerades. Resultatet blev en text med påståenden och åsikter som sedermera kom 
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till hjälp vid utformningen av intervjuguiden samt dataanalysen. Exempel på 
författarnas förförståelse är:  
 

• ”De medicinska behoven är överordnade de omvårdnadsmässiga vid utskrivning till 
vårdavdelning från IVA.” 
 

• ”Har IVA-sjuksköterskorna nyligen arbetat på vårdavdelning så har de mer förståelse 
och lyhördhet inför vårdavdelningens situation än de som arbetat länge på IVA 
och/eller aldrig ens jobbat på vårdavdelning.” 

 
 
RESULTAT 

I resultatet beskrivs IVA-sjuksköterskans strategier vid förflyttningsprocessen av en 
patient från IVA till vårdavdelning. Examensarbetets tio informanter benämns i 
resultatet som IVA-sjuksköterska vilket inte ska uppfattas som en generell beskrivning 
av yrkesgruppens strategier. Resultatet är uppdelat i nio subkategorier och tre allmänna 
kategorier som slutligen sammanfogas i en huvudkategori, se figur 2.  
 
 

 
Figur 2: Översikt av resultatet 
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Att vårda 
I examensarbetets resultat har att vårda framträtt som kärnan i IVA-sjuksköterskans 
arbete vid förflyttningsprocessen av en patient från IVA till vårdavdelning. I sitt 
vårdande har IVA-sjuksköterskan utvecklat strategier i sina relationer med andra i syfte 
att motivera, stärka och inge trygghet hos individer. Relationerna kräver närvaro, möten 
och samtal för att ömsesidig dialog, förståelse och kunskap ska kunna uppstå. Vidare 
ställs krav på att IVA-sjuksköterskan ska kunna anpassa vården och sig själv för att 
förflyttningsprocessen ska fungera, vilket inbegriper krav på hållbara strategier för 
anpassning till vårdavdelningens och organisationens förutsättningar. Det omfattar även 
anpassning av information för att upprätthålla en fungerande kommunikation med 
informationsmottagaren. Strategierna anpassas likaså till individen och hens upplevelser 
av den aktuella situationen. I IVA-sjuksköterskans profession ingår att upprätthålla en 
vård som är vårdande och lindrar lidande. Detta sammanfattas i de strategier som IVA-
sjuksköterskan använder för att upprätthålla patientsäkerheten och skapa en patientsäker 
miljö.  
 

1. Att vårda relationer 
I vårdandet utgör IVA-sjuksköterskan en del av flera relationer, vilka innefattar 
relationerna med patienten, närstående och teamet kring patienten. Dessa relationer är 
nödvändiga för att förflyttningsprocessen ska kunna genomföras på ett optimalt och 
säkert sätt. Det finns strategier för att skapa relationer med mottagande vårdavdelning 
och teamet där, vilka även de är oumbärliga för en fungerande förflyttningsprocess. 
Dessutom finns det flera strategier som IVA-sjuksköterskan använder sig av i det 
mellanmänskliga mötet. För att relationen ska bli vårdade krävs att IVA-sjuksköterskan 
har insikt i patientens och närståendes upplevelser och livsvärld. Hen skapar sig en 
förståelse för situationen och arbetar stödjande i relationen genom att motivera, skapa 
trygghet och nå koncensus i team. Målet med strategierna är att på smidigast möjliga 
sätt fullfölja förflyttningsprocessen så att samtliga inblandade blir tillfredsställda.  
 

1.1. Att motivera 
IVA-sjuksköterskans motiverande strategi riktar sig mot patienter, närstående och 
vårdavdelning. När strategin riktas mot patienter bygger den på att IVA-sjuksköterskan 
lyfter fram positiva förbättringar och framsteg och använder sig av uppmuntrande 
samtal som ett sätt att motivera beslutet om förflyttning till vårdavdelning. Syftet är att 
försöka få patienten motiverad till att se det positiva i en förflyttning till vårdavdelning. 
Uttryck som du mår mycket bättre nu används i kommunikationen med patienten och 
fördelar med att förflyttas till vårdavdelning lyfts fram. Om patienten är orolig inför 
förflyttningen bekräftar IVA-sjuksköterskan patientens oro men använder sig av samma 
strategi för att motivera och stödja patienten. I dessa fall kan agerandet tolkas som en 
omedveten strategi. Uppmuntrande ord upplevs som det bästa sättet att övertyga 
patienten, oavsett om hen är orolig eller inte, om att förflyttning till vårdavdelning 
faktiskt är något positivt.  
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”… då är det ju också det här med att, att man peppar att det här går bra. // Alltså 
man försöker lyfta det positiva. // Alltså allt som är bra och kan göra att de får lite 
mer livsgnista.” 

- Informant 8 
 
IVA-sjuksköterskan väljer ibland att dölja sin egen osäkerhet, om sådan finns, inför hur 
förflyttningen till vårdavdelning ska fortlöpa. Detta innebär att hen även i vissa fall 
måste motivera sig själv. I dessa fall väljer hen att hålla sig lojal mot organisationen och 
fullfölja förflyttningen om den av organisatoriska skäl är nödvändig även om det inte 
känns rätt. Den här delen av strategin tenderar att vara en väl medveten handling 
eftersom IVA-sjuksköterskan själv beskriver att förflyttningsprocessen kan försvåras 
och ifrågasättas om hens oro överförs till patienten. Därför väljer hen att mörka sin egen 
oro för att patienten ska vara fortsatt motiverad till förflyttningen till vårdavdelning.  
 
Närstående bemöts och motiveras på likande sätt som patienten. IVA-sjuksköterskan 
beskriver varför patienten ska förflyttas, belyser positiva förbättringar och framsteg och 
att IVA-vård inte längre behövs.  
 
IVA-sjuksköterskan ställs också inför situationer där hen måste motivera för 
vårdavdelningen varför en förflyttning är nödvändig eller planerad. En sådan situation 
uppstår främst när de organisatoriska förutsättningarna är begränsade vad gäller 
exempelvis tillgängliga vårdplatser. Den kan även uppstå om patienten som förflyttas 
har ett omfattade omvårdnadsbehov. Situationen ställer IVA-sjuksköterskan inför ett 
dilemma där strategin skiljer sig från situation till situation. Hen kan inta ett ödmjukt 
förhållningssätt och förklara situationen för vårdavdelningen samtidigt som hen ber om 
förståelse för att situationen har uppkommit. I dessa fall betonas att hen inte har något 
annat val eftersom beslutet är medicinskt och IVA-sjuksköterskan bara fullföljer det 
som har beslutats.  
 
IVA-sjuksköterskan kan även välja att vara mer auktoritär och framhålla med 
bestämdhet att beslutet inte är förhandlingsbart. Hen stärker i sådana fall sin motivering 
med att det är ett medicinskt läkarbeslut och hänvisar till läkare om frågan vill 
diskuteras ytterligare. Det är tydligt att strategins inriktning är tudelad och att den 
auktoritära inriktningen verkar ligga närmre till hands för IVA-sjuksköterskor med lång 
IVA-erfarenhet. Den andra inriktningen handlar om relationen till och kunskapen om 
den avdelningssjuksköterska som motiveringen ges till. Om den finns ett nära samarbete 
och en god relation väljer IVA-sjuksköterskan den ursäktande strategin, men om 
samarbetet mindre och relationen är mindre nära väljer hen den mer auktoritära 
strategin.  
 

1.2. Att skapa trygghet 

För att skapa trygghet använder IVA-sjuksköterskan en strategi där hen alltid försöker 
att öppna upp för en dialog där avdelningssjuksköterskan får möjlighet att ställa frågor 
och få svar om det är något som hen undrar över. IVA-sjuksköterskan arbetar för att 
säkerställa att alla frågetecken är uträtade och att ingen osäkerhet finns inför 
förflyttningen. Vikten av att avdelningssjuksköterskan själv tar ansvar och lyfter frågor 
betonas. I dessa fall kan även IVA-sjuksköterskan hjälpa till att ge rekommendationer 
och peka ut vad som är viktigast att observera för en given patient, vilket uppges ge en 
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känsla av greppbarhet och kontroll hos avdelningssjuksköterskan. Vidare lämnas 
möjlighet för avdelningssjuksköterskan att kontakta IVA igen om några frågor 
uppkommer efter att rapporten är avslutad.  
 
Om IVA-sjuksköterskan själv känner oro för hur en patients tillstånd ska utvecklas efter 
förflyttning till vårdavdelning döljer hen detta för patienten men arbetar för att 
säkerställa att en adekvat uppföljning sker på vårdavdelningen. På så vis får 
vårdavdelningen stöd genom det och patienten blir vid behov kontrollerad av personal 
med specialistkompetens. Även vid tillfällen då patienter förflyttas med 
medicinskteknisk utrustning till en vårdavdelning som normalt sett inte hanterar sådan 
utrustning erbjuds stöd och uppföljning på samma sätt för att skapa trygghet.  
 

”Då brukar jag ta det med min doktor en vända till och kanske be denne gå dit 
under passet //  pratar med MIG-ansvariga och ber dem ta och titta till patienten 
på avdelningen. // Avdelningen kan fått ett direktnummer till läkare eller MIG-
ansvarig för att ha som stöd.”   

- Informant 6 
 
En patient med lång vårdtid på IVA kan känna oro och behöva stöd inför förflyttningen 
till vårdavdelningen. I dessa fall arbetar IVA-sjuksköterskan för att i god tid förbereda 
patienten mentalt inför förflyttningen. Det sker genom en öppen kommunikation där 
hen sår ett frö för att väcka tanken och påbörja en dialog. Syftet är att patienten ska få 
information i ett tidigt skede och mentalt hinna ställa om för att inte känna stress utan 
istället känna trygghet i processen. En öppenhet för att det kan bli jobbigt och ta tid att 
ställa om till en ny vårdmiljö finns i dialogen. En del av strategin är att patienten 
tillsammans med IVA-personal besöker den tilltänkta vårdavdelningen. Detta för att få 
patienten trygg i den miljö som väntar och även visa på saker som nu är möjlig tack 
vare patientens förbättring.  
 

”Ja. Personalen är ändå runt omkring dig och det är ju bättre för dig och du kan 
bli mer rörlig. Alltså de är ju så himla fastlåsta hos oss. Vid sin säng. De kan 
komma upp och gå mer. Och... Alltså man försöker lyfta allt det positiva. Du kan 
gå ut i dagrummet. Du kan ta emot besök. Du behöver inte vara inne på ditt rum.” 

- Informant 8  
 
För att få en trygg närstående i förflyttningsprocessen arbetar IVA-sjuksköterskan med 
tidig information och kommunikation kring den närståendes frågor och oro. Närstående 
får information om vad som väntar patienten och vad det är för typ av vårdavdelning 
som den kommer till. Trygghet skapas också genom att poängtera att IVA finns kvar 
och att vårdavdelningen har möjlighet att kontakta IVA om något nytt skulle inträffa 
eller om en försämring skulle uppstå.  
 
En fördel med den trygghetsskapande strategin i relationen mellan IVA-sjuksköterskan 
och närstående är att de närstående i sin tur kan överföra sin trygghet till patienten. Att 
IVA-sjuksköterskans relation till närstående i många fall växer sig stark faller sig 
naturligt då närstående ofta står vid patientens sida under sjukdomsförloppet - ett 
förlopp där IVA-sjuksköterskan alltid finns närvarande och vårdar och där patienten 
ofta är sederad. Denna relation med närstående, som kan vara djupare än den med 
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patienten, är något som IVA-sjuksköterskan därför använder för att skapa trygghet hos 
patienten. En trygg närstående ger en trygg patient. 
 

”Vi tar hand om dem minst lika mycket som patienten. De känner sig hörda och 
sedda och omhändertagna.” 

- Informant 3 
 

1.3. Att nå koncensus i team  

Strategin för att nå koncensus i team bygger på IVA-sjuksköterskans roll som en del i 
ett fungerande team och handlar om att upprätta en dialog kring patientens status. IVA-
sjuksköterskan och läkare samarbetar kring medicinska beslut och om osäkerhet finns 
förs en vidare dialog med andra kollegor. I denna strategi betonas IVA-sjuksköterskans 
eget ansvar och skyldighet att meddela om det finns åsikter rörande huruvida patienten 
inte är klar för vårdavdelning eller behöver optimeras under några timmar för att klara 
en förflyttning. Denna skyldighet beror på IVA-sjuksköterskans unika närhet till 
patienten och kännedom om densamma. På samma sätt har IVA-sjuksköterskan ett 
ansvar att själv kunna ta initiativ och föreslå att patienten är klar för vårdavdelning. 
 
IVA-sjuksköterskorna under stryker vikten av att uppnå en bra kommunikation inom 
vilken patienten och närstående involveras i teamet och blir delaktiga i detsamma, vilket 
innebär att patienten och närstående känner sig sedda och lyssnade till. De får bidra med 
sina åsikter och perspektiv och får på det sättet en dialog och svar på sina funderingar, 
vilket borde öka förståelsen för de medicinska och omvårdnadsmässiga besluten. Vidare 
lyfter IVA-sjuksköterskorna behovet av att i teamet samarbeta kring patientens fortsatta 
vård samt behovet av information och rekommendationer till vårdavdelningen. 
Informanterna menar att läkare och IVA-sjuksköterskor ofta gemensamt uppnår 
koncensus, det vill säga enighet. 
 

”Det viktigaste för alla arbetsgrupper på salen är att man pratar ihop sig och 
berättar sin syn på det // Så beslutet blir riktigt… eller taget på rätt information.” 

- Informant 2 
 
IVA-sjuksköterskan och andra medlemmar i teamet stödjer varandra. Ett exempel på 
detta är när dialogen med närstående eller vårdavdelningen sviktar och IVA-
sjuksköterskan tar hjälp av läkare för att få stöd och mer tyngd i dialogen. IVA-
sjuksköterskorna uppger att de upplever att patienter reagerar med att har doktorn sagt 
att jag klarar att åka till vårdavdelning, då måste det ju vara så. Även om IVA-
sjuksköterskan har använt samma ord eller motiveringar i sin dialog med patienten så 
väger läkarens ord tyngre. 
 
För att få till en fungerande förflyttningsprocess är det nödvändigt att teamet på IVA 
kan kommunicera och samarbeta med motsvarande team på vårdavdelningen. 
Kommunikationen måste vara av sådan art att nivån av koncensus i teamet på IVA kan 
överföras på sådant sätt att likvärdig koncensus uppstår i teamet på vårdavdelningen för 
att vårdandet ska fortsätta på samma sätt.  
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2. Att anpassa vårdandet 
I vårdandet är anpassning till den rådande situationen en viktig strategi för IVA-
sjuksköterskan för att det ska kunna säkerställas att patientens förflyttning till och 
vården på vårdavdelningen ska fungera. Strategin handlar om IVA-sjuksköterskans 
förmåga att anpassa sig till olika förutsättningar som uppstår av både planerad och akut 
karaktär. Hen skapar möjligheter för en fungerande vård för patienten genom att bemöta 
vårdavdelningens behov av information, teknisk anpassning och underlättande 
förberedelser. Strategin handlar vidare om IVA-sjuksköterskans förmåga att vara öppen 
för förändring och dess betydelse, både ur sitt eget och patientens perspektiv, samt 
behovet av samarbete med andra. Inom denna strategi anpassas språket efter 
individuella behov. IVA-sjuksköterskans behov av kontroll och situationsanpassade 
prioriteringar är framträdande och har stor betydelse för upprätthållandet av IVA-
sjuksköterskans trygghet vilken säkerställs genom både medvetna och omedvetna 
handlingar. Det syfte med anpassning som IVA-sjuksköterskan återkommer till är att ge 
patienten bästa möjlig vård.  
 

2.1. Att anpassa till lägre vårdnivå 
Som en del i ett led att anpassa patienten till en ny vårdnivå berör IVA-sjuksköterskan 
strategiskt flertalet olika aspekter. Den ofta gedigna monitoreringen av patienten på IVA 
anpassas till vårdavdelningens vårdnivå, behov, önskemål och kunskap. IVA-
sjuksköterskan vet inte allt på förhand vad detta innebär, men frågar i dessa fall ofta 
avdelningssjuksköterskan om detta för att få klarhet. Genom en sådan dialog och 
anpassning kan risken för infektion från till exempel en monitorering som inte används 
eller fyller något syfte på vårdavdelningen undvikas. Att anpassa patienten till 
vårdavdelningens förutsättningar ger patienten och personalen en så lugn och säker 
övergång som möjligt. Om avdelningssjuksköterskan upplevs som arbetstyngd och 
stressad är denna strategi ett sätt för IVA-sjuksköterskan att avlasta den förra. Patienten 
och avdelningssjuksköterskan får då istället mer tid för och med varandra än om 
anpassningen istället skulle göras på vårdavdelningen. 
 

”Tar bort alla nålar och kolla över så att allt ser fint ut. Ska inte behöva ha mer än 
vad de behöver. Infarter, slangar och sladdar. Så det är mycket plocka undan. Dra 
infarter. Plocka undan de mediciner som går. Ge det per os istället för 
intravenöst.” 

- Informant 4 
 
I de fall som patienten behöver en specifik eller ovanlig medicin beställs denna hem och 
skickas med patienten vid förflyttningen för att vårdavdelningspersonalen ska ha 
tillgång till medicinen när den behövs. Vidare testas på IVA den medicinsktekniska 
utrustning som ska medfölja patienten därifrån för att kontrollera att regimen fungerar. 
Allt detta utgör delar av patientens anpassning till vårdavdelningen. Aktivering av 
patienten dels som en del i tillfrisknandet, dels för att utreda vilken aktivitetsnivå som 
vårdavdelningen har att vänta. I resultatet framkommer att IVA-sjuksköterskan ibland 
har bristande kunskap om vårdavdelningarnas förutsättningar och behov. Det leder 
emellanåt till att anpassningar görs till förmodade förutsättningar som inte 
nödvändigtvis är så ringa eller omfattande som IVA-sjuksköterskan tror. 
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2.2. Att ge anpassad information 

För att anpassa patienten till vad som väntar på vårdavdelningen informeras patienten 
om hur vårdavdelningen ser ut och hur den kommer att skilja sig mot IVA. På både gott 
ont kommer skillnaderna mellan IVA och vårdavdelningen att påverka patienten och 
detta är något som IVA-sjuksköterskan är öppen med. Om en patient uppfattas som 
oklar eller förvirrad upprepas informationen för att hjälpa hen att uppfatta och anpassa 
stig till sin kommande omgivning. Om vårdtiden har varit lång erbjuds patienten att 
besöka vårdavdelningen innan förflyttningen sker för att patienten själv ska kunna bilda 
sig en uppfattning om vad som väntar. IVA-sjuksköterskor väljer att för patienter i 
allmänhet, och förvirrade sådana i synnerhet, anpassa sitt språk efter individens nivå.  
 
Även i sin kontakt med avdelningssjuksköterskan anpassar IVA-sjuksköterskan sitt 
språk och sin information efter mottagarens behov och upplevda kunskap. Att 
exempelvis prata om andning istället för respiration eller om puls istället för 
hjärtfrekvens omnämns som sätt att förenkla informationsinnehållet. Genom att vara 
pedagogisk i sin informationsöverföring säkerställer IVA-sjuksköterskan att essensen 
uppfattas korrekt och onödig komplikation undviks. Detta kan tolkas som att strategin 
används för att patientsäkerheten inte ska riskeras samt för att känslan och behovet av 
kontroll hos IVA-sjuksköterskan ska överföras till avdelningssjuksköterskan, vilket inte 
minst grundar sig i IVA-sjuksköterskans vetskap om att den mottagande 
avdelningssjuksköterskan i regel ansvarar för fler patienter än vad IVA-sjuksköterskan 
gör. Det större antalet patienter att ansvara för medför att avdelningssjuksköterska 
omöjligen kan sätta sig in i detaljerna kring patienten på samma nivå som IVA-
sjuksköterskan kan och måste göra. Av den anledningen anpassar IVA-sjuksköterskan 
också den information som hen lämnar vidare så att den är relevant och hanterbar. 
 

”Det beror på vilken avdelning patienten ska till, om den ska till en med högre 
monitoreringskapacitet om man säger så beskriver jag mer i detalj kring de 
parametrarna. //... men rapporterar jag till en avdelning som inte kan monitorera 
på det sättet så blir informationen på en annan nivå, det ger ju inget för dem.”  

- Informant 10 
 
IVA-sjuksköterskan har som strategi att anpassa informationen vid en överrapportering 
till grundläggande saker som hen tror att avdelningssjuksköterskan vill få svar på. Dessa 
rör exempelvis aktivitetsnivå, huruvida patienten kan nutriera sig eller inte, om 
eventuella närstående finns samt om det finns beslut om hjärt-lungräddning. Därutöver 
ges även rekommendationer om vilka kontroller som ska tas och hur ofta de ska utföras. 
Om det kan anas en osäkerhet hos avdelningssjuksköterskan detaljerar IVA-
sjuksköterskan informationen. Detta sker för att utbilda, bringa klarhet och skapa en 
känsla av kontroll hos mottagaren.   
 

2.3. Att situationsanpassa 
Vid förflyttningsprocessen är tiden till förberedelse och utförande av stor vikt. IVA-
sjuksköterskans sätt att utföra en planerad respektive akut förflyttning av en patient från 
IVA till vårdavdelning skiljer sig åt. Det sker med andra ord en situationsanpassning. 
IVA-sjuksköterskan anser att det är viktigt att det finns tillräcklig med tid till 
förberedelse av en förflyttning av en patient med lång vårdtid på IVA. Att kunna 
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förbereda patienten, närstående samt mottagande vårdavdelning flera dagar i förväg 
förfaller vara ultimat, och därför lämnas information till samtliga inblandade i så god tid 
som möjligt för att var och en ska ges förutsättning till förberedelser. Ur resultatet kan 
det utläsas att goda förberedelser ger IVA-sjuksköterskan en känsla av kontroll över 
förflyttningsprocessen. God kontroll borgar i sin tur för att förflyttningen sker lugnt, 
säkert och tryggt för personal, patient och närstående.  
 

”Ja då kan det ju vara att... har patienten legat ett tag så påbörjar man ju 
överflytten kanske några dagar innan att jag ger en förvarning till avdelningen. // 
Att man gör det kanske tidigare på veckan innan helg och så, att man har en öppen 
kommunikation flera dagar innan och talar om vad det är som gäller och 
ordinationer och så där.” 

- Informant 1 
 
Föreligger däremot tidspress, platsbrist eller andra orsaker som innebär att det finns 
mindre eller ingen tid till förberedelse blir kontrollen mindre. I en sådan situation är 
IVA-sjuksköterskan medveten om att det genom hela förflyttningsprocessen finns en 
större risk för att misstag begås, och hen använder sig därför av en strategi som går ut 
på att prioritera vad som måste göras i första hand för att minimera risken för misstag.  
 
Det viktigaste vid en akut förflyttning är att avveckla arteriella eller venösa infarter, 
informera patienten samt ha med sig alla journaldelar i pappersform till 
vårdavdelningen. Närstående får sedan i ett senare skede ta del av information om 
förflyttningen. Förflyttningsprocessen anpassas efter huruvida det finns tid till planering 
eller inte. IVA-sjuksköterskorna beskriver indirekt en verksamhet som till sin natur är 
oförutsägbar i vilken viss planerad elektiv verksamhet blandas med en oväntad och akut 
verksamhet. Denna verklighet sätter ständigt IVA-sjuksköterskans kapacitet till 
situationsanpassning på prov eftersom situationen när som helst kan förändras mycket 
snabbt, varför en strategi som används under tidspress har utvecklats parallellt med den 
strategi som används när det finns tid till förberedelse. Den strategi som används under 
tidspress tycks inte vara en direkt medveten strategi utan framstår snarare som 
omedveten och uppkommen ur nödvändighet. 
 

3. Att vårda patientsäkert 
Genomgående framkommer att IVA-sjuksköterskan använder sig av strategier som 
syftar till att upprätthålla och/eller säkerställa patientsäkerheten i förflyttningsprocessen. 
Ansvaret för patienten ligger hos IVA-sjuksköterskan tills dess att hen har förflyttat 
patienten till vårdavdelningen och avlämnat rapport. Det framkommer att det finns 
strategier som används vid detta förlopp som verkar för att även ge vårdavdelningen 
förutsättningar för att vårda patienten patientsäkert. Det är alltså inte enbart under det 
fysiska överlämnandet av patienten som IVA-sjuksköterskan sörjer för 
patientsäkerheten, utan genom hela förflyttningsprocessen. Det vill säga före, under och 
efter det att patienten förflyttas från IVA till vårdavdelningen, har hen strategier för att 
säkerställa patientsäkerheten.  
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3.1. Att optimera patienten 

Som ett led i att ge patienten bästa möjliga förutsättningar och för att undvika en 
återinläggning på IVA optimeras patienten innan förflyttning. Ett exempel som IVA-
sjuksköterskorna gavs var att driva den hjärtsviktande patienten på lite extra vätska för 
att nå optimal volymstatus innan hen når vårdavdelningen. På så vis ges patienten 
vidare marginaler till nästa vårdnivå och sannolikheten för en återinläggning på IVA 
minskas. Genom optimering skapar IVA-sjuksköterskan utrymme för 
avdelningssjuksköterskan och patienten att verka för att patienten även fortsättningsvis 
tillfrisknar på ett säkert sätt. I den mån det går optimerar IVA-sjuksköterskan patienten 
inför förflyttning även för sin egen skull. Att veta att patienten är stabil under 
förflyttningen och har goda förutsättningar för tillfrisknande är viktigt. Om optimering 
inte utförs eller av organisatoriska skäl inte hinns med känner IVA-sjuksköterskan att 
hen inte genomför ett bra jobb. 
 
Optimering kan även innebära att en adekvat smärtlindring provas ut på IVA innan 
förflyttning. IVA-sjuksköterskan kan i dessa fall här behöva uppmärksamma läkarna på 
att en EDA1 eller PCA2 kan behövas eller provas ut för att patienten ska kunna ha en 
fungerande smärtlindring vid förflyttningen till vårdavdelningen. Optimeringen innebär 
med andra ord att olika strategiska åtgärder används för att säkerställa bästa möjliga 
status och förutsättningar för en fortsatt säker och god vård. 
 
Flera IVA-sjuksköterskor nämnde att de för detta syfte i slutskedet av vårdtiden på IVA 
kontrollerar en artärgas precis innan förflyttningen till vårdavdelningen. Artärgasen gav 
IVA-sjuksköterskan en känsla av kontroll och trygghet, exempelvis eftersom den visar 
huruvida patienten fortfarande syresätter sig väl efter att en syrgasbehandling har 
avslutats. Kontrollen och bekräftelsen i provsvaret gör att IVA-sjuksköterskan känner 
sig säker och bekväm med att förflytta patienten. 
 

”Artärnålen försöker jag ta bort det sista, så nära på just för att ha kvar 
blodtrycket. // Det är bara att man är trygg i det // Den skulle man kunna ta 
tidigare. Men sen så, jag är så’n här ofta. Kolla en blodgas bara för att känna att 
jag har koll.” 

- Informant 9 
 
Ingen av informanterna kunde med säkerhet svara på om det finns kriterier eller 
riktlinjer, varken lokalt eller nationellt, för optimering innan patienten förflyttas till 
vårdavdelning. Detsamma gäller beträffande vad som generellt krävs för att en patient 
ska klassas som stabil vilket är det uttryck som används för att beskriva när en patient är 
utskrivningsklar från IVA. 
 

3.2. Att rapportera och dokumentera 

Det är tydligt att IVA-sjuksköterskor använder sig av en utarbetad strategi när de lämnar 
muntlig rapport till mottagande vårdavdelning. Genom att ha ett strukturerat 
kommunikationssätt minimeras risken för att information förloras och patientsäkerheten 

                                                
1 EDA, Epiduralanestesi, ryggbedövning. 
2 PCA, Patient Controlled Analgesia, patientstyrd smärtlindring. 



 

 23 

säkerställs. IVA-sjuksköterskan uppger att den struktur som hen använder utgår 
antingen från en vedertagen sådan, som SBAR, eller en som hen själv har utvecklat 
genom erfarenhet. Oavsett om IVA-sjuksköterskan säger sig utgå från SBAR eller en 
egenutvecklad struktur är beskrivningarna av dessa likvärdig. Strukturen innebär 
inledande information kring patientens sjukdomstillstånd följt av en kort bakgrund av 
patientens sjukdomshistoria. Därefter följer en redogörelse för patientens aktuella status 
i vilken IVA-sjuksköterskan utgår från övervakningskurvan och beskriver status efter 
VIPS3. Vidare beskrivs patientens behov av hjälp och vad hen klarar eller inte klarar 
själv. Avslutningsvis lämnar IVA-sjuksköterskan rekommendationer för fortsatt vård 
vilka kan handla om behov av kontroller, andningsstöd och vård samt fortsatta åtgärder 
för att optimera patientens tillfrisknande och undvika en retur till IVA.  
 
IVA-sjuksköterskorna uppger genomgående att strategin handlar om att ge en kort och 
koncis sammanfattning av patienten. De selekterar det som anses relevant och viktigt 
beroende på vilket tidsspann rekommendationerna avser. Rekommendationerna kan 
beröra enbart de första timmarna efter att patienten har lämnat IVA till att inbegripa 
tiden fram till efterföljande dags rond.  
 

”Jag rapporterar enligt SBAR. // Ja, kanske inte för mycket så här hur patienten är 
som person. För det tycker jag att det ska man. Det kan man få uppfatta på 
egenhand.” 

- Informant 9 
 
Gällande den skriftliga dokumentationen är det svårare att beskriva en gemensam 
strategi för slutanteckning/omvårdnadsepikris. Ett gemensamt drag som uppfattas är att 
IVA-sjuksköterskan beskriver patientens aktuella tillstånd utifrån sökorden, men här 
finns också en diskrepans. Det som skiljer är hur ingående IVA-sjuksköterskorna 
uppger att denna dokumentation bör vara, det vill säga om historik tas med eller om det 
enbart krävs en beskrivning av status här och nu.  
 
Vid vilken tidpunkt rapport och dokumentation av slutanteckning utförs i förhållande 
till varandra varierar. Dokumentationen kan utföras både före, under och efter 
rapporten. Vissa IVA-sjuksköterskor eftersträvar att alltid göra dokumentationen innan 
rapporten för att denna sedan ska kunna användas som stöd, medan andra väljer att 
alltid göra dokumentationen efteråt. Gemensamt för de båda tillvägagångsätten är att 
IVA-sjuksköterskan vid tidspress prioritera ned dokumentationen och prioriterar upp 
den muntliga rapporten. Anledningen till denna prioritering verkar bero på att IVA-
sjuksköterskan upplever att den information som överförs vid en muntlig rapport har en 
mottagare och att hen har kontroll över vad som blir sagt och överlämnat. Vad gäller 
den skrivna dokumentationen däremot upplevs denna inte nödvändigtvis innefatta en 
dialog, åtminstone inte i direkt anslutning till förflyttningen, eftersom IVA-
sjuksköterskan inte får bekräftat vad informationsmottagaren faktiskt har läst och 
uppfattat. IVA-sjuksköterskorna tycks vara av den uppfattningen att det de säger väger 
tyngre än det de skriver, trots att de inte kan svara på om rapportens mottagare har 
lyssnat eller förstått.  
 

                                                
3 VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournal. 
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3.3. Att överlämna patienten 

I förflyttningsprocessen utgör det fysiska överlämnandet av patienten bryggan mellan 
två vårdnivåer vilka i det här fallet är IVA och vårdavdelning. Ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv och beroende på patientens status och orosnivå vid tillfället 
för förflyttningen avgör IVA-sjuksköterskan om själva transporten bör utföras av IVA-
personal, avdelningspersonal eller vaktmästare. Överlämnandet av patienten från IVA 
till vårdavdelning utförs alltså inte nödvändigtvis av IVA-sjuksköterskan. I fall där det 
inte förväntas tillkomma komplikationer under transporten och/eller när tiden är knapp 
deltar IVA-sjuksköterskan ofta inte vid transporten. I fall där IVA-sjuksköterskan 
känner sig osäker inför beslutet om förflyttning överläggs detta med läkare en vända till 
för att patientsäkerhetens ska säkerställas. Även i dessa fall är känslan av kontroll 
viktig. Ett exempel på patienter som IVA-sjuksköterskan alltid medföljer under 
transporten till vårdavdelning är patienter med trakeostomi eftersom det finns stora 
risker med att transportera dem. 
 

”Om det är något som oroar mig inför transporten så går jag hellre själv, annars 
är det oftast med vaktmästare som transporten sker.” 

- Informant 10 
 
I en strategi som använd vid icke-akuta förflyttningar av patienter med lång IVA-vårdtid 
beskriver vid vilken tidpunkt på dygnet som förflyttningen bör genomföras.  Klockan 
14:00-15:00, det vill säga mellan skiftbyten förefaller vara den ultimata tiden för att 
genomföra en förflyttning på säkrast möjliga sätt. Då finns personal från både morgon- 
och kvällsskift närvarande på både IVA och mottagande vårdavdelning. Detta ger IVA-
sjuksköterskan tid att själv följa med patienten, lämna rapport och svara på frågor 
bedside och därigenom upprätthålla en kontinuitet. Rapporten kan då lämnas till den 
utvilade kvällspersonalen som går på sitt skift istället för att vidarebefordras via 
personal som endast får en kortvarig vårdrelation med patienten, och på så vis minskas 
risken för att information missas eller faller bort ur rapporten. IVA-sjuksköterskorna 
anser dock att förflyttning bör undvikas under lunchtid eftersom det är en tidpunkt då 
färre personal befinner sig på vårdavdelningen. 
 

”Min roll skulle väl vara egentligen hela den här patientsäkerhetsdelen. Att 
patienten på ett tryggt sätt lämnar IVA och kommer till avdelning. // Jag är ju 
ansvarig för patienten hela vägen från det att jag kommer till mitt arbetspass tills 
det att jag lämnar över patienten.”  

- Informant 3 
 
Vad gäller patienter med endast något dygns vårdtid på den allmänna 
intensivvårdsavdelningen väljer IVA-sjuksköterskan oftare transport med vaktmästare 
eller vårdavdelningspersonal som hämtar patienten på IVA. På den specialiserade 
intensivvårdsavdelningen däremot förflyttas patienter oavsett vårdtid alltid med 
vårdpersonal från IVA eller vårdavdelning. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att skapa en miljö och ett klimat i samband med den kvalitativa forskningsintervjun 
där informanten öppnar upp sig spelar intervjuaren enligt Kvale och Brinkmann (2014, 
s. 33) en huvudroll. Nyckeln till detta ligger i att genom sin intervjuteknik och sitt sätt 
att uppträda balansera mellan å ena sidan strävan att komma åt viktig kunskap och å 
andra sidan respekten för informantens integritet. Författarna uppfattade just detta som 
utmanande eftersom ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet av att intervjua. Den 
erfarenhet som växte i takt med att intervjuerna utfördes en efter en förbättrade 
intervjuprocessen, vilket yttrade sig i att mer data kunde extraheras ur de senast 
genomförda intervjuerna jämfört med de tidigaste genomförda. Således är bristen på 
erfarenhet hos författarna en svaghet för examensarbetet då kvaliteten på intervjuerna 
kan ha påverkat examensarbetets resultat.  
 
Då antalet intervjuer av tidsskäl begränsades till tio intervjuer genomfördes ett 
ändamålsenligt urval av informanter. Genom att intervjua informanter med varierande 
erfarenhet av studiens fenomen var sannolikheten att få fram en hög datakvalitet större 
(Polit & Beck 2012, s. 517). Polit och Beck (2012, s. 521) pekar på att studier med god 
datakvalitet är mindre beroende av ett stort urval. Att urvalet inte tog hänsyn till kön 
eller ålder var en medveten handling då dessa inte ansågs relevanta för syftet. Kravet på 
minst ett års erfarenhet som IVA-sjuksköterska ansågs däremot rimligt eftersom det 
skulle öka sannolikheten för att informanterna skulle ha upplevt och fått erfarenhet av 
förflyttningsprocessen. En svaghet i studiens urvalsprocess är att informanterna har 
tillfrågats av företrädare i verksamheten, vilket har skett, utanför författarnas kontroll. 
Det är oklart är vilken företrädare inom verksamheten som har tillfrågat informanterna 
om deltagande i studien och i vilken situation detta har skett. Därmed kan författarna 
bara spekulera i huruvida verksamhetens företrädares överordnande roll kan ha påverkat 
frivilligheten i informanternas deltagande.  
 
Varje intervju utfördes i form av ett samtal mellan en av författarna och en informant. 
Hur detta påverkar informantens bekvämlighet i situationen och benägenhet att öppna 
upp sig inför en okänd person är svår att svara på (Choo, Garro, Ranney, Meisel & 
Guthrie 2015). Det går bara att spekulera i om en annan intervjuform, exempelvis 
genom användning av fokusgrupper där informanterna ingår i en grupp som de känner 
sig bekväma med, hade gett annat innehåll. En sådan intervjuform hade troligen gett en 
mer allmän bild av fenomenet och försvårat för författarna att reda ut på djupet hur en 
specifik individ tänker i en specifik situation.  
 
Som stöd för författarna och för att hjälpa informanterna att öppna upp sig utformades 
en intervjuguide inför intervjuerna, vilken skulle säkerställa att specifika områden 
behandlades under intervjuerna. Detta är en teknik som används för att säkerställa att 
intervjuaren i den halvstrukturerade intervjun inhämtar rätt kunskap samtidigt som den 
erbjuder informanten svängrum (Polit & Beck 2012, s. 537). Utformandet av 
intervjuguiden skedde med en medvetenhet om författarnas förförståelse kring det 
studerade fenomenet. De områden och frågor som ställdes togs upp i intervjuguiden 
behövde vara tillräckligt vida för att inte information som var viktig för studien skulle 
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missas. Av samma anledning behövde intervjuguiden samtidigt ha en viss inriktning för 
att insamling av irrelevant information skulle undvikas. Genom att i den mån det är 
möjligt ta ett steg tillbaka och medvetandegöra förförståelsen minskades risken för att 
de frågor som ställdes skulle bekräfta vad författarna redan visste (Dahlberg, Dahlberg 
& Nyström 2008, ss. 144-148). Eftersom båda författarna har erfarenhet från sjukvården 
som sjuksköterskor fanns det en risk att detta skulle överskugga studien. Det faktum att 
författarna har kunnat förstå och samtidigt förvånas över data är ett uttryck för att de har 
behärskat att hantera sin förförståelse (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 137-
143).  
 
Innehållsanalysen som metod är vedertagen inom omvårdnadsforskningen, i synnerhet 
då i kvalitativa studier. Med det här examensarbetet avsåg författarna att undersöka 
IVA-sjuksköterskans strategier. Svårigheterna med innehållsanalys är att avgränsa data 
mot forskningsfrågorna samt att inte, i sin strävan att koda materialet, vara för radikal i 
gallringen av innehåll (Elo & Kyngäs 2008). Genom att använda en induktiv ansats har 
författarna med ett öppet sinne närmat sig fenomenet. Resultatet av analysen redovisas i 
kategorier. För att fastställa om examensarbetets resultat är direkt överförbart till andra 
verksamheter, eller enbart ett resultat av förutsättningarna i de verksamheter i vilka 
studien har genomförts, krävs ytterligare forskning (Bergdahl & Berterö 2015).  
 
Vid analysen framkom att det inte i data går att utläsa vad IVA-sjuksköterskan menar 
med lång eller kort vårdtid. Författarna ser att det hade varit förtjänstfullt om de i 
intervjuerna hade sökt en närmare beskrivning av begreppen. Framtida forskning skulle 
kunna fokuseras på huruvida det finns skillnader mellan strategivalen i 
förflyttningsprocessen kopplade till IVA-vårdtid. Vidare skulle det vara intressant att 
undersöka vad kort tid till förberedelse innebär och vad som då i motsats innebär 
tillräcklig tid till förberedelse. 
 
Då de IVA-sjuksköterskor som ingår i urvalet har en spridning i ålder och 
arbetslivserfarenhet ses detta som en styrka för studien. En av tio informanter var en 
man vilket återspeglar den ojämna könsfördelning som råder bland IVA-sjuksköterskor 
i Sverige (Socialstyrelsens 2013). Således kan studien anses ha en hög nivå av 
autenticitet, vilket Polit och Beck (2012, s. 585) menar är ett mått på hur representativa 
informanterna är för det fenomen som de skildrar.  
 
Konfidentialiteten och integriteten hos informanterna samt inom de verksamheter som 
de verkar inom säkerställdes genom författarnas förberedelser och hantering av 
datamaterialet. Informanternas identiteter har genomgående varit skyddade, vilket Kvale 
och Brinkmann (2013, s. 109) dock menar medför en risk för att författarnas tolkningar 
av deras utsagor inte kan bemötas4.  
 
Överförbarheten och trovärdigheten i analysen är god eftersom urvalsprocess, urvalets 
uppbyggnad, datainsamling samt analys är väl beskrivna och noga utförda (Elo & 
Kyngäs 2008). Vidare har studien genom hela processen diskuterats med en handledare 

                                                
4 En av informanterna utnyttjade erbjudandet i informationsbrevet, bilaga 2, om att få den transkriberade intervjun skickad till sig, 
övriga har inte kommit med någon förfrågan. Ingen informant uttryckte önskan om att nämnas vid namn i studien. 
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som med sitt utifrånperspektiv har kunnat bekräfta metod, kodning, tolkning och 
innehåll samt utmana författarna genom att ställa kritiska frågor. 
 
Författarna har till resultatet valt ut citat från informanterna för att objektivt visa att 
studien beskriver det informanterna förmedlat i intervjuerna. Att författarna använder 
citat från flera olika informanter är en faktor som ökar studiens trovärdighet (Elo, 
Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen, & Kyngäs 2014).  
 
 

Resultatdiskussion      

I det här examensarbetet beskrivs de strategier som tio IVA-sjuksköterskor använder sig 
av i förflyttningsprocessen. Ett genomgående drag bland de strategier som 
informanterna beskrev är att de är individuellt utvecklade och anpassade till individens 
och organisationens förutsättningar. Majoriteten av strategierna används först efter att 
ett beslut om förflyttning har tagits. Informanterna uppfattade sin del av 
förflyttningsprocessen som avslutad när rapport och dokumentation har slutförts och 
patienten fysiskt sett har överlämnats till vårdavdelningen. Men även om 
förflyttningsprocessen vid denna tidpunkt anses som avslutad finns det strategier som 
tillämpas även efter denna tidpunkt. Dessa strategier är av såväl medveten såsom 
omedveten art och ingår i IVA-sjuksköterskans yrkesmässiga strävan att bidra till hälsa 
och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 183-212). Nedan följer en diskussion 
kring några aspekter som författarna anser genomsyrar dessa strategier. 
 

Patientsäkerhet 

Ett flertal av de strategier som informanterna lyfte fram verkar direkt eller indirekt för 
att upprätthålla patientsäkerheten under förflyttningsprocessen, vilket ligger i linje med 
vad som förväntas av dem i deras profession (ANIVA och SSF 2012; SFS 2010:659). 
Att patientsäkerheten värnas är naturligtvis positivt men inte nödvändigtvis en garanti 
för att den säkerställs. Häggström (2012, ss. 39-61) har dessutom visat att en av de 
största svårigheterna med förflyttningsprocessen är just att genomföra den på ett tryggt 
och säkert sätt. Informanterna upplevde många hinder i förflyttningsprocessen, 
exempelvis vad gäller organisatoriska tillkortakommanden såsom tids- och resursbrist 
samt avsaknad av rutiner vilket även Häggström (2012, s. 41) påpekar. I resultatet 
framkom att informanterna, för att klara utmaningen att på ett tryggt och säkert sätt 
förflytta patienter, använder sig av flertalet strategier som är anpassade efter situation. 
De uppgav bland annat att de anpassar sin muntliga information och förmedlar den på 
ett strukturerat sätt till vårdavdelningen, vilket är nyckeln till bibehållen patientsäkerhet 
enligt Boutillier (2007) samt Watts, Gardner och Pierson (2005). Ingen av 
informanterna nämnde sin vetskap om eller förekomsten av SFAIs (2015) riktlinjer. Det 
närmaste som framkom under intervjuerna, som liknar riktlinjer, var när informanterna 
uppgav att patienten ska vara stabil vid förflyttning till vårdavdelning. Uppfattningen 
om vad detta innebär i praktiken verkar vara högst subjektiv och kopplad till 
personalens individuella bedömningar av patientens status. Huruvida detta kan relateras 
till exempelvis sjukhusets MIG-kriterier kan ifrågasättas. Den otydlighet som 
uppvisades i allmänhet och den osäkerhet som kunde utläsas i informanternas svar i 
synnerhet medför att författarna ställer sig frågande till huruvida vårdgivaren fullföljer 
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sin skyldighet att bedriva en god och säker vård enligt patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659). Till det bör nämnas att majoriteten av informanterna även uppgav att de hade 
upplevt återinläggningar vilket är en känd orsak till ökad mortalitet hos IVA-patienten 
(Brown et al. 2012). 
 
En aspekt av förflyttningsprocessen som författarna inte fann någon strategi kring var 
det faktum att ordination och viss dokumentation på aktuella intensivvårdsavdelningar 
utfördes på papper medan de på vårdavdelning utfördes digitalt (Sellgren & Ringertz 
2010). Författarna ställer sig frågande till om informanterna är medvetna om skillnaden. 
De uppgav att de har en strategi för att anpassa information men syftade då på den 
muntliga informationsöverföringen. Skillnaden mellan förfarandena för 
dokumentationsöverföring på respektive vårdnivå öppnar i hög grad upp för att 
information missas eller faller bort (Sellgren & Ringertz 2010). Ett exempel är 
observationskurvan som används på IVA vilken är en typ av dokumentation som inte är 
digitaliserad och som då den överlämnas till avdelningssjuksköterskan kan uppfattas 
som främmande och obegriplig av denna (James, Quirke & McBride-Henry 2013). Ett 
enhetligt dokumentationsförfarande är något som författarna anser skulle förstärka 
patientsäkerheten ytterligare i allmänhet och förflyttningsprocessen i synnerhet. Ett 
sådant förfarande skulle kunna underlätta för IVA-sjuksköterskan som enligt James, 
Quirke och McBride-Henry (2013) ofta upplever dokumentationsförfarandet vid 
utskrivning av IVA-patienten som komplicerat och omfattande. Vidare skulle det även 
kunna tillgodose avdelningssjuksköterskans behov av information samt innehålla en 
plan för fortsatt vård (James, Quirke & McBride-Henry 2013). Några av informanterna 
som deltog i studien i detta examensarbete nämnde att de försöker förmedla sådan 
information, men författarna ser här en klar möjlighet till utveckling.   
 

Behovet av en länk mellan IVA och vårdavdelning 

Bristande kunskaper om respektive verksamhets funktion, kompetens och behov är 
något som författarna ser som potentiellt riskabelt och därför som ett ytterligare område 
i behov av förbättring. Även Häggström, Asplund och Kristiansen (2009) kom fram till 
samma slutsats i en grundad teoristudie där 35 svenska avdelningssjuksköterskor 
intervjuades. I studien framkom en okunnighet från IVA:s sida vad gäller 
vårdavdelningarna och deras verksamheter. Några av strategierna som framkom i 
resultatet avsåg anpassning till vårdavdelningens förutsättningar, men syftet med dem 
uppnås inte om de grundas på felaktig eller otillräcklig kunskap. För att förbättra 
kunskapsutbytet mellan IVA och vårdavdelning ser författarna behovet av en länk i 
kontakten dem emellan som skulle kunna medföra flera vinster för 
förflyttningsprocessen. Utöver att en närmare relation skulle skapas och att kunskapen 
och förståelsen för varandras olika verksamheter skulle öka skulle även en mer naturlig 
och gedigen uppföljning av patienten kunna ske. En svensk tvärsnittsstudie (Bjerså 
2011) i vilken 143 IVA-sjuksköterskor besvarade en tvådelad enkät framkom att IVA-
sjuksköterskorna förordade uppföljning. Viljan att följa upp patienten kom ur en önskan 
om att kunna lära av situationen samt av omsorg om patienten. Uppföljning av patienten 
var inte något som de aktuella intensivvårdsavdelningarna rutinmässigt utförde eller 
verkade uppmuntra till. Istället var det informanternas personliga engagemang som 
gjorde att de initierade uppföljning av patienten. Författarna tror att denna strategi har 
vuxit fram därför att skillnaderna mellan vårdnivåerna upplevs som för stora för att 
förflyttningsprocessen ska falla väl ut. Det personliga engagemanget är med andra ord 



 

 29 

ett försök till en välbehövlig minskning av dessa skillnader. Skillnaderna minskas inte 
nödvändigtvis genom införandet att ytterligare vårdnivåer, utan lösningen kan vara en 
samverkanssjuksköterska5. Samverkanssjuksköterskan kan verka för att förbättra och 
förenkla förflyttningsprocessen mellan IVA och vårdavdelning och därmed minska 
antalet återinläggningar till IVA och med det även mortaliteten (Brown et al. 2012; 
Green & Edwards 2004). I Green och Edwards (2004) försök hade 
samverkanssjuksköterskan, utöver att förbättra samarbetet mellan vårdnivåerna, även till 
uppgift att, på liknande sätt som med MIG i Sverige, stötta vårdavdelningen när 
patienter försämras efter förflyttning. Under det femåriga projektet sjönk 
återinläggningsfrekvensen till IVA från 2,5 procent, till 0,5 procent vilket är 
sensationella siffror. Även i Australien har motsvarande funktion prövats och 
utvärderats med bättre kommunikation och kontinuitet mellan IVA och vårdavdelning 
som resultat. De försämringar hos patienter som uppstod efter förflyttning åtgärdades 
även tidigare på vårdavdelningen och därigenom förebyggdes en återinläggning på IVA 
(Barbetti & Choate 2003). Vidare sågs en bättre synkronisering av 
förflyttningsprocessen och mottagande vårdavdelning upplevde en ökad känsla av 
inkludering (St-Louis & Brault 2011). Alla dessa positiva utfall som en 
samverkanssjuksköterska bevisligen kan generera skulle utan tvekan kunna förbättra 
förflyttningsprocessen även i Sverige. Holländsk, australiensisk och svensk 
sjukvårdsorganisation tror författarna liknar varandra tillräckligt mycket för att liknande 
försök skulle kunna utföras även här i Sverige. En framgångsrik implementering skulle 
kunna innebära en mer samordnad förflyttningsprocess med ökad patientsäkerhet och 
samhällsekonomiska vinster. Statistik visar, tvärt emot vad författarna har uppfattat som 
den gängse uppfattningen, att patienter inom svensk intensivvård mellan 2008 och 2014 
varken har blivit äldre eller sjukare (SIR 2015b). Likväl står intensivvården inför 
eventualiteten att fler patienter kommer behöva vård i framtiden då Sverige har en allt 
mer åldrande befolkning (Statistiska centralbyrån 2014). Redan idag har Sverige det 
näst lägsta antalet IVA-platser i Europa (Rhodes, Ferdinande, Flaatten, Guidet, Metnitz 
& Moreno 2012) och skulle de bli ännu färre kommer sannolikt också fler prematura 
förflyttningar än idag behöva ske som en följd av det ökade behovet. Ett sådant 
scenario kan innebära att de potentiella förtjänsterna av en samverkanssjuksköterska bli 
än mer viktiga för att en hållbar utveckling vad gäller folkhälsa, demografi och ekonomi 
ska kunna upprätthållas.  
 

Förflyttning under tidspress 

Samtliga informanter återkom i intervjuerna till problemet med prematura eller hastiga 
förflyttningar och tidsbrist. De betonade vikten av att ha tillräcklig tid till förberedelse 
för att kunna skapa trygghet och för att få alla inblandade delaktiga i processen på ett 
säkert sätt. Att informanterna håller inne med sin osäkerhet och oro kring en prematur 
förflyttning för att inte överföra den till patienten är intressant. Orsaken, anser 
författarna, var informanternas omsorg om patientens livsvärld och känsla av trygghet 
som hen fram tills dess har försökt stärka. Samtidigt riskerar patienten paradoxalt nog 
ändå att utsättas för ett ökat vårdlidande eftersom hen vårdas efter organisationens och 
inte sina egna behov. Vårdaren tvingas att prioritera sina strategival vilket kan orsaka 
ökat lidande för patienten och att en icke vårdande vård ges (Dahlberg & Segesten 

                                                
5 Efter engelskans liaison-nurse. 
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2010, ss. 211-219). Vårdandets fokus riskerar att förskjutas från att vara av en person 
till att snarare vara av ett föremål och vården slutar då att vara personcentrerad. 
Organisationen kan naturligtvis även verka främjande och ett sätt skulle kunna vara 
genom att klargöra rutiner och skapa riktlinjer för förflyttningsprocessen. Med rutiner 
och riktlinjer kan den tidigt påbörjas och förberedas. McKinney och Melby (2002) 
uppger att fokus för IVA-sjuksköterskan vid förflyttningsprocessen ligger på nuet och 
att förberedelser saknas men detta examensarbete har visat att förberedelser faktiskt 
existerar. Författarna ser att förflyttningsprocessen idag innefattar holistiska 
förberedelser som en del i att främja hälsa och välbefinnande. I det holistiska 
perspektivet understryks omsorgen om och interaktionen med hela patienten och dennas 
fysiska och psykiska omgivning (Berg & Sarvimäki 2003), vilket även betonas i IVA-
sjuksköterskans kompetensbeskrivning (ANIVA & SSF 2012). Det holistiska perspektiv 
som framkommer i strategierna inkluderar patienten och anhöriga samt mottagande 
avdelningssjuksköterska i den omvårdnad och de förberedelser som ingår i 
förflyttningsprocessen. När IVA-sjuksköterskan tvingas prioritera vilka strategier som 
hen ska använda vid vilken tidpunkt riskerar den så viktiga kommunikationen i 
förflyttningsprocessen, som betonas av Watts, Gardner och Pierson (2005), att fallera. 
Informanterna uppgav att de i situationer när de tvingas prioritera hamnar i vad som 
skulle kunna beskrivas som en lojalitetskonflikt. Organisationens och patientens behov 
ställs mot varandra, och därtill tillkommer en etisk faktor beträffande vad som är rätt 
eller fel (Sandman & Kjellström 2013, ss. 390-392). Lojaliteten till organisationens 
uppdrag blir många gånger överordnad patientens behov då hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) är tvingande i att patienten med störst behov ska prioriteras. För att 
undvika denna typ av konflikt, som patienten ofta blir lidande av, krävs en öppenhet och 
dialog inom organisationen. 
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SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

• Att de strategier IVA-sjuksköterskan använder sig av är direkt eller indirekt 
kopplade till patientsäkerhet. 

• Att IVA-sjuksköterskan använder sig av flertalet situationsanpassade och 
individuellt utvecklade strategier i förflyttningsprocessen. 

• Att ett försök med implementering av samordningssjuksköterskor mellan IVA 
och vårdavdelningen bör utredas och provas i den svenska 
intensivvårdskontexten.  

• Att IVA-sjuksköterskans kunskaper om SFAIs (2015) riktlinjer är högst 
bristfälliga eller helt saknas. 

• Att utformning av lokala utskrivningskriterier bör ske utifrån SFAIs (2015) 
riktlinjer samt att kunskapen kring dessa bör spridas i personalgruppen.  

• Att de organisatoriska förutsättningarna för en fungerande förflyttningsprocess 
delvis finns men att dessa skiljer sig åt beroende på tillfälle och situation. 

• Att rapport och dokumentation till vårdavdelning bör utvecklas och innefatta en 
vårdplan och information om vad vårdavdelningen kan förvänta sig av patienten 
framöver.  

• Att ett enhetligt dokumentationssystem skapas för att öka patientsäkerheten och 
minska risken för överföringsfel.  

• Att ytterligare forskning behövs för att definiera vad en kort respektive lång 
vårdtid innebär. Därefter kan slutsatser eventuellt dras om huruvida de strategier 
som IVA-sjuksköterskan använder sig av också påverkas av vårdtidens längd.  

• Att ytterligare forskning behövs för att fastställa om de funna strategierna är 
överförbara till andra verksamheter.  
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Bilaga 1 

 I 

 

Information och godkännande av intervjustudie 
Vi är två leg. sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att beskriva 
intensivvårdssjuksköterskans planeringsstrategier vid förflyttningsprocessen av 
patienter från intensivvård till vårdavdelning. 
 
Forskning visar att vid byte av vårdnivå ställs intensivvårdssjuksköterskan inför flertalet 
utmaningar. Hänsyn måste tas till patienten, anhöriga samt mottagande avdelningen och 
dess sjuksköterska. Alla tre grupper har, ur sina unika perspektiv, visat sig kunna 
uppleva förflyttningsprocessen som något oroande och ångestfyllt. Däremot saknas 
forskning kring hur intensivvårdssjuksköterskan arbetar för att underlätta denna process.  
 
Vårt examensarbete kommer att baseras på intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor. 
Vi söker nu tillåtelse att genomföra denna datainsamling på er avdelning. En handfull 
individuella intervjuer, som beräknas ta 30-60 minuter, är tänkt att genomföras under 
september månad 2015. För att inkluderas i studien krävs minst ett års erfarenhet som 
intensivvårdssjuksköterska. Vidare krav är erfarenhet av att ha planerat en förflyttning 
av patient från intensivvård till vårdavdelning.   
 
Deltagarna kommer att erhålla ett separat informationsbrev och muntlig information om 
studien och dess genomförande. Skriftligt samtycke kommer att inhämtas vid 
intervjutillfället. Deltagande i studien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. 
Uppgifter som kan identifiera deltagare eller verksamhet/avdelning kommer i studiens 
att tas bort. Endast personer med anknytning till studien kommer att ha tillgång till det 
avidentifierade materialet.  
 
Vi handleds i examensarbetet av Sepideh Olausson, intensivvårdssjuksköterska och 
lektor vid Högskolan i Borås. 
 
Vidare information om studien kan fås av undertecknade och efter ett eventuellt 
godkännande återkommer vi inför hösten för närmare planering och utförande av 
studien. Vänligen kontakta oss om hur ni ställer er till studien genom att kontakta oss 
enl nedan. 
 
 
Hälsningar  
 
 
Anton Edvinsson   
E-post: anton.edvinsson@gmail.com   
Tfn 070-2499750 
 

Erik Johansson Hjorth 
E-post: erik.j.hjorth@gmail.com 
Tfn 070-1725814 
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Handledare  
Sepideh Olausson 
Filosofie doktor, Post doc. 
Intensivvårdssjuksköterska 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås  
E-post: sepideh.olausson@hb.se  
Tfn 0709-108204  
 
 
 
Godkännande  
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anton Edvinsson och Erik 
Johansson Hjorth genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
Göteborg,        /        2015  
 
 
_______________________________  
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Titel/Verksamhet/Ort 
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Inbjudan om deltagande i intervjustudie 
Vi är två leg. sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 
avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att beskriva intensivvårdssjuksköterskans 
planeringsstrategier vid förflyttningsprocessen av patienter från intensivvård till vårdavdelning. 
 
Förflyttningsprocessen beskrivs i forskningen som ”den förflyttningsprocess som sker mellan 
IVA och allmän vårdavdelning och som omfattar den vård som utförs före, under och efter 
förflyttning av en intensivvårdspatient till en annan allmän vårdavdelning…”. Patienten, 
anhöriga, mottagande sjuksköterska samt intensivvårdssjuksköterskan upplever processen olika 
men det saknas idag forskning kring intensivvårdssjuksköterskans planering i denna process.  
 
Vi inbjuder dig därför att medverka i vår studie i egenskap av intensivvårdssjuksköterska med 
erfarenhet av förflyttningsprocessen. Datainsamlingen kommer att ske genom en intervju som 
beräknas ta 30-60 minuter och som kommer att spelas in.  
 
Deltagandet i studien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges. 
Uppgifter som kan identifiera deltagare eller verksamhet/avdelning kommer i studiens att tas 
bort och kommer inte kunna kopplas ihop med dig som person i studiens presentation. Endast 
personer med anknytning till studien kommer att ha tillgång till det avidentifierade materialet.  
 
Om du önskar ta del av den utskrivna intervjun eller av studiens resultat är du välkommen att 
kontakta oss. 
 
Vi handleds i examensarbetet av Sepideh Olausson, intensivvårdssjuksköterska och lektor vid 
Högskolan i Borås. 
 
Vidare information om studien kan fås av undertecknade. Skriftligt samtycker kommer att 
inhämtas vi intervjutillfället. 
 
 
Hälsningar  
 
Anton Edvinsson   
E-post: anton.edvinsson@gmail.com   
Tfn 070-2499750 
 

Erik Johansson Hjorth 
E-post: erik.j.hjorth@gmail.com 
Tfn 070-1725814 
 

 
Handledare  
Sepideh Olausson 
Filosofie doktor, Intensivvårdssjuksköterska 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås  
E-post: sepideh.olausson@hb.se  
Tfn 0709-108204  
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Skriftligt samtycke till att delta i studie 
 
Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information angående studien och har fått 
möjlighet att ställa frågor. Jag är införstådd i att intervjun kommer att spelas in, 
transkriberas, analyseras och sparas. 
 
Jag godkänner att resultatet av studien kommer att publiceras som en magisteruppsats 
och eventuellt i vetenskaplig publikation. 
 
Mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan närsomhelst avbryta min medverkan. 
 
  
Göteborg,        /        2015  
 
 
_________________________________  
Namnteckning 
 
_________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om studien har lämnats till ovanstående person 
 
Göteborg,        /        2015 
 
 
__________________________________ 
Anton Edvinsson / Erik Johansson Hjorth 


