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Abstrakt 
Bakgrund: Överföringen mellan en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning utgör 
en stor risk gentemot patientsäkerheten och är en stor utmaning då dessa patienter är de 
sjukaste i vårdkedjan. Förflyttningen innebär en stor förändring för patienten då de har 
skapat sig en trygghet i platsen på intensiven som de då kommer att fråntas. Brister i 
flytten kan orsaka ett lidande för patienten, öka risken för återinläggning på 
intensivvårdsavdelningen vilket innebär att patientsäkerheten äventyras. Patienters 
upplevelse av förflyttningen har därför stor betydelse för möjligheterna för förbättring.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att flyttas från en 
intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. 
Metod: En litteraturstudie med systematiskt sökförfarande och kvalitativ ansats med 10 
vetenskapliga artiklar som grund genomfördes. Analysen inspirerades av Bettany-
Saltikov och McSherrys tolkning av innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet genererade fyra kategorier. Kategorierna var Skillnader i 
vårdmiljön, Rädsla inför det okända, Behovet av att ha en copingstrategi och 
Kommunikationens betydelse. 
Slutsats: Det framkom att patienterna upplevde att det fanns en stor brist i 
förberedelserna och informationen innan flytten. Vidare forskning skulle kunna öka 
förståelsen för eventuella kommunikationsbrister mellan patient och sjukvårdspersonal 
på intensiven vilket kan användas i förbättringsarbete mot en mer personcentrerad och 
patientsäker vård. 
 
 
 
Nyckelord 
Intensivvård, vårdavdelning, patientförflyttning, upplevelser 
 
 
Tack 
Vi vill tacka vår handledare Catharina Frank för bra handledning under skrivandet av 
vår magisteruppsats. Även ett stort tack till vår handledningsgrupp som varit med under 
handledningen.  
 
 

  



  
 

 

Abstract 
Background: The transfer between the intensive care unit and general ward is a big risk 
towards patient safety and a huge challenge since these patients are the sickest and most 
vulnerable in the care chain. The transfer means a major change for the patient since 
they’ve created a sense of security in the intensive care unit that they will be deprived 
of. Flaws in the transfer may cause a suffering for the patient and increase the risk of 
readmission in the intensive care unit, which means that patient safety is compromised. 
Therefore, patients experiences of the transfer process have a major importance for the 
opportunities for improvement. 
Aim: The aim of this study was to describe patients experiences of being transferred 
from an intensive care unit to the general ward. 
Method: A literature review with a systematic search procedure and a qualitative 
approach with 10 scientific articles has been made. The analysis is inspired by Bettany-
Saltikov and McSherry’s interpretation of content analysis.  
Result: Four categories emerged from the analysis: Differences in the care 
environment, Fear of the unknown, The need of having a coping strategy and The 
importance of communication. 
Conclusion: The patients experienced that the preparations and information were a 
huge flaw in the transfer process. Further research could increase the understanding of 
any communication deficits between the patient and the healthcare staff in the intensive 
care unit, which can be used in improvement work towards a more person-centered and 
patient-safe care. 
 
 
Keywords 
Intensive care, general ward, patient transfer, experiences   
 
 
Thanks 
We would like to thank our supervisor Catharina Frank for all help and guidance during 
the writing process of our master thesis. We would also like to thank our study group 
for the support along the way. 
 
 
 
  



  
 

 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING ................................................................................................................ 2 
2 BAKGRUND ................................................................................................................ 3 

2.1 TIDIGARE FORSKNING .............................................................................................. 3 
2.2 HUR DET ÄR ATT VARA PATIENT PÅ EN INTENSIVVÅRDSAVDELNING ........................ 3 
2.3 VÅRDMILJÖERNA PÅ INTENSIVEN RESPEKTIVE VÅRDAVDELNING ............................ 4 
2.4 SÄKER VÅRD ............................................................................................................ 6 
2.5 ÖVERFÖRING AV INFORMATION ............................................................................... 8 
2.6 INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKANS UPPGIFTER VID FLYTTEN .................................. 9 

3 TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................ 9 
4 PROBLEMFORMULERING .................................................................................. 12 

5 SYFTE ........................................................................................................................ 12 
6 METOD ...................................................................................................................... 13 

6.1 DESIGN .................................................................................................................. 13 
6.2 URVAL ................................................................................................................... 13 
6.3 DATAINSAMLING ................................................................................................... 15 
6.4 DATAANALYS ........................................................................................................ 18 

7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................ 19 
8 RESULTAT ................................................................................................................ 21 

8.1 SKILLNADER I VÅRDMILJÖERNA ............................................................................ 21 
8.2 RÄDSLA INFÖR DET OKÄNDA ................................................................................. 23 
8.3 BEHOVET AV ATT HA EN COPINGSTRATEGI ............................................................ 24 
8.4 KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE ......................................................................... 25 

9 DISKUSSION ............................................................................................................. 27 
9.1 METODDISKUSSION ................................................................................................ 27 
9.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................... 32 

10 SLUTSATS ............................................................................................................... 37 
10.1 KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................................... 39 

REFERENSER ............................................................................................................. 40 

BILAGOR ........................................................................................................................ I 
BILAGA A – LITTERATURSÖKNING ................................................................................. I 
BILAGA B - LITTERATURSÖKNING ................................................................................. II 
BILAGA C - ARTIKELÖVERSIKT ................................................................................... III 
BILAGA D - ..................................................................................................................... I 

 
 
  



 

 
 

2 

1 Inledning 

Överföringen mellan en intensivvårdsavdelning och en vårdavdelning utgör en stor 

risk gentemot patientsäkerheten och är en stor utmaning då patienterna är de sjukaste 

i vårdkedjan. De flyttas från en högteknologisk avdelning med personal dygnet runt 

till avdelningar med mindre akut beredskap (Singh, Thomas, Peterson & Studdert, 

2007). Intensivvårdsavdelningar ses av patienter som en av de säkraste platserna att 

vårdas på eftersom sjukvårdspersonal finns omkring patienten dygnet runt (Coyle, 

2001). Intensivvård definieras som en högteknologisk och avancerad vårdnivå med 

behandling, övervakning, diagnostik och omvårdnad vid livshotande svikt i 

kroppens vitala funktioner (Svenska intensivvårdsregistret, SIR, 2018).  

 

Tidigare forskning Coyle (2001) poängterar hur viktigt det är att skapa förståelse för 

hur patienter upplever flytten för att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna hjälpa 

till och stötta patienterna inför flytten till vårdavdelning så mycket som möjligt 

(ibid.). En medvetenhet om patienters upplevelser behövs för att kunna förbättra 

förflyttningen mellan intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. Ökad kunskap inom 

aktuellt område skulle kunna leda till en ökad trygghet hos patienterna utan även hos 

intensivvårdssjuksköterskan, vilket kan generera en tryggare och bättre vård samt 

främja välbefinnandet för patienterna. 
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2 Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning (Coyle, 2001) visar att överföring från en intensivvårdsavdelning 

till en vårdavdelning inte alltid framställs som positiv, utan snarare är fruktad av 

både patienter och anhöriga. Studien menar på att utskrivning från intensivvården 

kan vara lika traumatisk som inläggning, ett fenomen som kallas för 

förflyttningsångest (ibid.). Chaboyer, Thalib, Alcorrn och Foster (2007) skriver att 

brist på kontinuerlig informationsgivelse, genomtänkt och inte påskyndande 

förflyttning, bristen på närvarande sjuksköterskor på vårdavdelningen samt bristen 

på kontinuerlig övervakning bidrar till negativa upplevelser av flytten. Därför är det 

viktigt att sjukhuspersonal runt patienten har förståelse för patientens upplevelse, 

detta för att kunna identifiera dessa problem och skapa ett stöd gentemot patienten. 

En förståelse för patienters upplevelser skulle kunna bidra till utvecklandet av 

strategier för att hjälpa patienter att bättre kunna hantera en förflyttning från en 

intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning (ibid.).  

 

2.2 Hur det är att vara patient på en intensivvårdsavdelning 

De flesta av patienterna som är inlagda på en intensivvårdsavdelning lider av 

kritiska sjukdomar eller skador och är i behov av livsuppehållande medicinsk 

behandling (Karlsson, Bergbom, Ringdal & Jonsson, 2016). Patienter som är inlagda 

på intensivvårdsavdelningen befinner sig i en svår och ofta livshotande situation och 

är i behov av kontinuerlig övervakning, medicinsk behandling och avancerad 

omvårdnad (ibid.).  
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Avancerad medicinsk behandling, kontinuerlig övervakning och behov av hjälp med 

basal omvårdnad är dagliga åtgärder som patienter på intensiven genomgår. Dessa 

åtgärder kan för patienten upplevas som påfrestningar vilket innebär en plötslig 

förändring av vardagen som blir fylld med svårigheter och krav (Karlsson, Bergbom, 

Ringdal & Jonsson, 2016). Gulbrandsen och Stubberud (2009) skriver att patientens 

förmåga att hantera detta samt upplevelsen av situationen är individuell. Att lämna 

över sig helt till sjukvårdspersonal kan för vissa upplevas tryggt och befriande 

medan andra upplever det som integritetskränkande. Vidare skriver Gulbrandsen och 

Stubberud (2009) att det är vanligt att påfrestningarna patienten upplever vid dessa 

kritiska perioder innebär ett hot mot dess trygghet, fysiska existens och sociala 

identitet. Likväl har påfrestningarna en påverkan på patientens möjlighet att inrätta 

sig i sitt sammanhang. Följden av att patienten utsätts för dessa påfrestningar kan bli 

att de försätts i ett kristillstånd (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Jacobsen (2000) 

beskriver kristillståndet som något smärtsamt men förtydligar att det även finns 

möjligheter till personlig utveckling. Existentiella kriser tillhör livet där en väsentlig 

livsuppgift är att lära sig hantera motgång. Vägen till det positiva och möjligheterna 

går genom det negativa och smärtan (ibid).  

 

2.3 Vårdmiljöerna på intensiven respektive vårdavdelning 
 

Stubberud (2009) skriver att vården på en intensivvårdsavdelning kan innefatta alla 

olika sjukdomstillstånd och då inte begränsas utifrån till exempel kirurgi, medicin 

eller neurologi. Patientens tillstånd avgör vårdplaceringen och på 

intensivvårdsavdelningen tas de allra svåraste sjuka eller skadade omhand. Vidare 
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skriver Kowalczuk, Krajewska-Kulak och Soolewski (2019) att de kriterier som 

krävs för att vårdas på en intensivvårdsavdelning är att det uppstått eller föreligger 

en stark risk för att utveckla svikt i ett eller flera vitala organsystem. Patienterna som 

vårdas på en intensivvårdsavdelning har ofta drabbats av komplexa och kritiska 

sjukdomstillstånd vilket gör de vitalt instabila. För att kunna förhindra inträffandet 

av döden kräver dessa patienter avancerad och teknisk behandling/omvårdnad samt 

ett stort antal resurser (ibid.). Intensivvårdsavdelningars vårdmiljö anses vara 

stressig, svår och komplicerad såväl för vårdpersonal som för patienter. För att 

bedriva en adekvat vård vid en intensivvårdsavdelning krävs ett multidisciplinärt 

team bestående av läkare, sjuksköterskor och andra professioner (Sharour, Suleiman 

& Al-Gabeesh, 2018). Sharour, Suleiman och Al-Gabeesh (2018) skriver vidare att 

det multidisciplinära teamet på intensivvårdsavdelningen skiljer sig från 

vårdavdelningar på så sätt att vårdpersonalen ofta har ansvar för endast en till två 

patienter som ett team tillsammans. På en vårdavdelning är det oftast en till två 

läkare som har ansvar för hela avdelningen tillsammans med tre till fem 

sjuksköterskor, vilket gör att läkare inte alltid är nära till hands (ibid.). 

Kowalczuk, Krajewska-Kulak och Soolewski (2019) menar att sjukhusets olika 

vårdavdelningar är organiserade efter olika inriktningar som till exempel kirurgi 

eller medicin. Patienter som kräver inneliggande sjukhusvård tilldelas då en plats på 

den avdelning som sjukdomens art faller inom. Vårdavdelningen har vanligen större 

kapacitet sett utifrån antal möjliga patientplatser än vad intensivvårdsavdelningen 

har. Däremot är även resurserna glesare fördelat mot antalet patienter. Kowalczuk, 

Krajewska-Kulak och Soolewski (2019) skriver vidare att en vanlig fördelning på 

vårdavdelning är att två sjukvårdsansvariga (sjuksköterska och undersköterska) är 
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ansvariga för 6-12 patienters vård. Övervaknings- och behandlingsmöjligheterna är 

på vårdavdelningen begränsade och vid upptäckt av försämrat sjukdomstillstånd kan 

hjälp tillkallas i form av ett mobilt intensivvårdsteam (ibid.). 

 

2.4 Säker vård 
 
Patientsäker vård kan definieras som förebyggande av fel och negativa konsekvenser 

för patienter i samband med hälso- och sjukvård (Suliman, 2018). Sherwood (2011) 

beskriver säker vård som den vård som minimerar risken för att vårdgivare och 

patienter kommer till skada. En sådan vård bedrivs genom effektivitet på systemnivå 

men även individuella prestationer. För intensivvårdssjuksköterskan innebär detta att 

man verkar för både enskilda och organisatoriska insatser för en förbättring av 

patientsäkerheten (ibid.). Suliman (2018) beskriver intensivvård som en 

specialisering på sjukhus som ger omfattande och kontinuerlig vård för kritiskt sjuka 

patienter. Att upprätthålla en patientsäkerhet blir ett avgörande mål för 

intensivvårdssjuksköterskor. Intensivvårdspatienter är kritiskt sjuka med ett eller 

flera sviktande organ och är kontinuerligt övervakade med en mer komplex vård än 

den som ges på övriga sjukhuset. Intensivvårdpatienter är mer benägna att få 

uppleva medicinska fel på grund av avancerad medicinsk teknik, administration av 

flera olika läkemedel och samordning mellan olika aktörer på sjukhuset (ibid.). 

Sharour, Suleiman och Al-Gabeesh (2018) skriver att det finns många olika faktorer 

som ökar risken för medicinska fel som även riskerar patientsäkerheten på en 

intensivvårdsavdelning. Några av dessa faktorerna är hög arbetsbelastning och 

tidsbrist som leder till att vissa saker stressas igenom och inte genomförs på ett 
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patientsäkert sätt (ibid.). Svenska Intensivvårdsregistret (SIR, 2019) skriver att 

2,01% av de totala inrapporterade intensivvårdstillfällena är oplanerade 

återinläggningar från allmänna vårdavdelningar till samma intensivvårdsavdelning 

under 72 timmar (ibid.).  

 

Att skydda patienter gentemot vårdskador är definitionen av patientsäkerhet (Öhrn, 

2013).  Detta innebär att patienten inte ska drabbas av en undvikbar skada under 

pågående vård eller behandling. En undvikbar skada kan definieras som en skada 

som inte hade uppkommit om exempelvis evidensbaserade metoder används eller 

om riktlinjer och rutiner följs vid respektive arbetsområde. För att ett 

omhändertagande av en patient skall kallas för patientsäkert, krävs det också att 

patienten har vårdats och omhändertagits av rätt kompetens. Att en patientsäker vård 

bedrivs är alla medarbetares ansvar, oavsett om patienten befinner sig på en 

intensivvårdsavdelning eller en vårdavdelning. Såväl patienter som deras närstående 

och vårdpersonal ska kunna känna trygghet inom vården. Detta sker med hjälp av en 

riskmedvetenhet och systematiskt arbetssätt (ibid.). Öhrn (2013) skriver vidare att ett 

av de största riskområdena inom vården är informationsöverföring och bristande 

kommunikation mellan vårdenheter. McGrow, Rays, Maloney och Xiao (2004) 

stödjer detta genom att belysa betydelsen av informations- och 

kommunikationsteknik hos intensivvårdssjuksköterskan. Dessa olika tekniker 

hjälper till att öka effektiviseringen för de intensivvårdssjuksköterskor som arbetar 

med att föra över information mellan intensiven och sjukhusets övriga avdelningar. 

För att garantera att informationsutbytet håller samma standard vid varje tillfälle en 
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överföring sker och för att garantera en säker vård mellan intensivvårdsavdelningen 

och vårdavdelningen krävs en standardisering (ibid.).  

 

Öhrn (2013) belyser vikten av att beskriva patientens upplevelse av flytten mellan 

intensivvårdsavdelning och vårdavdelning, detta då det endast är patienten som kan 

beskriva hur det faktiskt upplevs och på så sätt kan komma med viktig information 

utifrån sitt perspektiv och värdefulla åtgärdsförslag, samt minska risken för 

oplanerade återinläggningar (ibid.). 

 

2.5 Överföring av information  
 
Förflyttningen av kritiskt sjuka patienter är komplex, och involverar interaktion och 

kommunikation mellan olika vårdinstanser från olika vårdavdelningar. Brister i 

överföringen av patientinformation mellan intensivvårdsavdelningar och 

vårdavdelningar har belysts av vårdpersonal och patienter som en brist som 

äventyrar patientsäkerheten (Guiyab et al., 2016). Häggström, Asplund och 

Kristiansen (2009) skriver att det finns stora skillnader i vården som ges på en 

intensivvårdsavdelning och en vårdavdelning och att det på grund av detta kan 

uppstå kommunikationssvårigheter. Dessa kommunikationssvårigheter kan bland 

annat innebära att intensivvårdssjuksköterskorna rapporterar allt för medicinsk 

information som sjuksköterskan på vårdavdelningen inte har någon nytta av istället 

för att rapportera det som blir aktuellt för vårdavdelningen. Genom att missa denna 

informationen kan inte en adekvat fortsatt vård ske på avdelningen (ibid.). 
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Guiyab et al. (2016) menar att det finns en stor mängd av relevant och viktig 

information om intensivvårdspatienter som måste föras vidare mellan 

intensivvårdspersonalen och vårdavdelningspersonalen för att säkerställa en fortsatt 

säker och god vård på vårdavdelningen. Genom ett multidisciplinärt samarbete 

mellan intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningarna kan patienterna uppleva en 

säker och effektiv förflyttning när de flyttas från en avdelning till en annan (ibid.).  

 

2.6 Intensivvårdssjuksköterskans uppgifter  
 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård, AnIva (2018) skriver i 

kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor att de ska kunna arbeta 

strukturerat och interprofessionellt med olika yrkesgrupper och vårdteam för att 

patienten ska få så bra omhändertagande som möjligt genom hela vårdförloppet. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna förbereda och följa upp utskrivning till en 

annan vårdnivå och genom god kommunikation rapportera och överföra viktig 

information så att patientsäkerheten bibehålls. Intensivvårdssjuksköterskan ska även 

medverka i utvecklingen av en fungerande vårdkedja över verksamhetsgränser och 

interprofessionellt (ibid.).  

 
 
 

3 Teoretisk referensram 
 

För att grunda studien i vårdvetenskap har det vårdvetenskapliga begreppet ”Miljö” 

använts använts som skapar en djupare förståelse av föreliggande studiens ämne. 
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Vårdvetenskap handlar om generera kunskap i syfte att förbättra eller bibehålla 

hälsan och lindra lidande. Det är viktigt att sjuksköterskan ser patienten utifrån 

hennes livsvärld och förstår denna för att kunna uppnå hälsa (Eriksson, 1997). Den 

teoretiska referensramen används för att styrka att patienternas upplevelser påverkas 

av den miljö hen befinner sig i. 

 

Människan påverkas av vårdmiljön som denne befinner sig i. När människan träder 

in i en obekant miljö reagerar man med sina känslor som påverkas av den atmosfär 

och stämning som råder, men även med sina sinnen. De känslor som uppdagas är 

betydelsefulla för hur människan kommer att uppleva miljön och om denna miljö är 

icke vårdande eller vårdande (Ylikangas, 2017). 

 

Ylikangas (2017) menar att människan påverkar och påverkas av miljön, den är 

olika inom olika vårdformer och varje människa upplever den olika. Miljön på 

vårdavdelningar har stor betydelse för patientens välbefinnande, vårdande och 

tillfrisknande, men är även en faktor som kan vara hälsofrämjande eller 

sjukdomsbevarande. Eriksson (1994) skriver att sjukdom, ohälsa och att vara patient 

påverkar hela människans livssituation vilket kan ge upphov till lidande. Ett 

livslidande är relaterat till allt vad det innebär att vara individer och leva bland andra 

individer. Lidandet uppstår då en människas livssituation ändras vid till exempel 

miljöombyte, fysiskt lidande eller svår smärta (ibid.). Hur människan upplever 

miljön påverkas av den emotionella atmosfären, bland annat kommunikation, 

attityder, relationer, tillgång till information samt möjlighet till privatliv och 

samvaro. För att uppleva en bra social miljö betonas vikten av en god relation 
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mellan patient och vårdare. Förhållanden mellan patienten, sjuksköterskan, 

närstående liksom miljöns omgivning, atmosfär och omvärld är en avgörande del i 

om patienten kommer att uppleva vårdmiljön som icke vårdande eller vårdande 

(Ylikangas, 2017). 

 

Ylikangas (2017) skriver att en människas upplevelse av hälsa och välbefinnande 

påverkas när de blir inlagda på sjukhus. Det blir en främmande miljö som kan skapa 

trygghet såväl som otrygghet. Denna främmande miljö innebär för patienten att 

befinna sig utanför sitt vanliga sammanhang, utan sina nära och kära, mindre 

möjligheter till att fatta sina egna beslut, ta ansvar och initiativ. Sjukhus ska 

tillgodose en hälsofrämjande och helande miljö för patienter och deras närstående. 

För sjuksköterskans del kan det handla om att genomföra små eller stora 

förändringar som kan ha en stor betydelse för patienterna. Att sjuksköterskorna gör 

det lilla extra och att patienterna blir hörda och sedda till är viktigt för att vårdmiljön 

ska upplevas som vårdande (ibid.).  

 

För att en vårdande miljö ska kunna skapas krävs det att sjuksköterskan ser till 

helheten och sin roll i den. Miljön måste bestå av en atmosfär som inger trygghet där 

patientens individuella och unika behov och förutsättningar sätts i centrum. Den 

vårdande miljön skapar förutsättningar för patienternas möjlighet till tillfrisknande, 

återhämtning, välbefinnande och hälsa (Ylikangas, 2017). 
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4 Problemformulering 

Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen omges dygnet runt av 

sjuksköterskor och diverse övervakning vars uppgift är att främja patientens hälsa 

och lindra lidande. Den kontinuerliga övervakningen och närvaron försvinner dock i 

samband med en flytt från intensivvårdsavdelning till vanlig vårdavdelning. Om inte 

överföringen mellan intensiven och vårdavdelningen går till på ett strukturerat och 

säkert sätt kan patientsäkerheten äventyras. Tidigare forskning har fokuserat på 

huruvida stress- och ångestnivåer ökar i samband med flytten. För att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för en bra förflyttning krävs en sund vårdmiljö och ett 

bra informationsutbyte. Tidigare forskning stärker vikten av att det finns 

välfungerande och strukturerade rutiner för förflyttningar från 

intensivvårdsavdelningar till vårdavdelningar. Genom att sammanställa tidigare 

forskning om patienters upplevelser av att flyttas från en intensivvårdsavdelning till 

en vårdavdelning skulle en aktuell bild av processen erhållas och medvetandegöras 

något som i sin tur skulle kunna leda till att patienterna får en bättre och säkrare 

förberedelse inför flytten till vårdavdelning med ett främjat välbefinnande som följd. 

 
 
5 Syfte 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att flyttas från en 

intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. 
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6 Metod 

6.1 Design 

Studiens design är en litteraturöversikt med ett systematiskt sökförfarande eftersom 

studien ämnade till att få en samlad översikt över kunskapsläget inom det valda 

ämnet. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) beskriver en litteraturöversikt som en 

sammanställning av relevant forskningslitteratur som är fokuserade på en 

frågeställning som besvarar studiens syfte. Detta görs genom att systematiskt söka 

litteratur, välja och kritiskt granska artiklar, analysera och diskutera resultatet som 

mynnar ut i en sammanställning av litteratur inom det valda ämnet (ibid.). För att 

svara på syftet i föreliggande studie ansågs en litteraturstudie med systematiskt 

sökförfarande vara en lämplig metod för att få en samlad översikt över 

kunskapsläget inom det valda ämnet.  

 

6.2 Urval 

Vid en litteraturstudie med systematiskt sökförfarande är det av högsta vikt att utgå 

från ett forskningssyfte som går att besvara. För att söka material och data till att 

besvara aktuellt syfte på ett strukturerat och systematiskt sätt har PEOT-modellen 

tillämpats enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Detta för att avgränsa och 

identifiera problemområdet. Med denna urvalsmetod har lämpliga sökord 

identifieras samt inklusions- respektive exklusionskriterier tagits fram (Tabell 1). 

Inklusions- och exklusionskriterier krävs för att sökningen ska rikta in sig på att 

besvara syftet och exkludera irrelevant data (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 
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Urvalet begränsas genom inklusionskriterierna kvalitativa studier, vuxna > 18 år, ha 

erfarenhet av att flyttas från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning, 

artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska då det är de språk som 

författarna till följande uppsats behärskar. För att innehållet i de funna artiklarna ska 

anses vara relevant och användbart ska de vara publicerade inom en 20 årsperiod, 

det vill säga mellan 2000-2020 då begränsat med forskning inom ämnet finns. 

Vidare ska artiklarna uppfylla kriteriet peer reviewed vilket innebär att de är 

granskade och godkända för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Begränsningar 

som kunde göras i databaserna var peer reviewed och språket. Årtal och inkludering 

av personer över 18 år begränsades manuellt av författarna. Genom att använda sig 

av inklusions- eller exklusionskriterier vid materialsökning uppnås det önskade 

ämnets information och urvalet har då utgått från ett ändamålsenligt förfarande 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

 

Exklusionskriterierna var anhöriga och vårdpersonal då deras upplevelser av 

förflyttningen inte var av intresse för föreliggande litteraturstudie. Även personer 

med kognitiv nedsättning exkluderas då det ansågs riskera att påverka 

tillförlitligheten av resultatet (Tabell 1). 
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Tabell 1: PEOT 

 Sökord 
 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Population= Personer/ 
patienter 

”Patients”  
 

Patienter över 18 år Anhöriga, vårdpersonal 
och personer med 
kognitiv nedsättning 
 

Exposure= Flyttats 
från 
intensivvårdsavdelning 
till en vårdavdelning 
 

“ICU to ward”, 
“Leaving”, 
“From”, “ICU 
to general 
ward”, 
“Transfer”, 
“Transferring”, 
“Moving”, 
“Transition”, 
“Out of ICU” 

Varit med om en flytt 
från intensiven till en 
vårdavdelning 
 

 

 

Outcome= 
Upplevelser och 
erfarenheter av att 
flyttas från en 
intensivvårdsavdelning 
till en vårdavdelning 
  
 
 

“Experiences”, 
“Perceptions”, 
“Attitudes”, 
“Thoughts and 
feelings”  

Erfarenheter av att 
flyttas från IVA till 
vårdavdelning, minnen 
av förflyttningen  
 

 

Types of studies 
 
 
 

 Kvalitativa studier 
 
 

Kvantitativa studier 

 

6.3 Datainsamling 

Datan i föreliggande studie har hämtats från biblioteksdatabaserna Cinahl och 

PubMed. Dessa databaser har valts då de innehåller forskning som efterfrågas i 

studien. Cinahl är en databas som innehåller hälso- och vårdvetenskap med 

inriktning på omvårdnad, medan PubMed är världens största referensdatabas inom 

medicin (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016; Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). 
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I första sökningen har en fritextsökning gjorts för att se om tillräckligt material finns 

för att besvara studiens syfte. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) beskriver detta 

som en pilotsökning, något som görs för att undersöka om det finns tillräckligt med 

vetenskapligt material inom området som studien har avsikt med att undersöka. En 

sökning kan göras både via fritextsökning och indextermsökning. 

Indextermssökning används för att indexera artiklar i databaserna med hjälp av 

MeSH-termer. MeSH står för Medical Subject Headings. Däremot rekommenderar 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) fritextsökning för att sökningen ska bli så 

omfattande och specifik som möjligt.  

 

Första steget i sökningsprocessen var att identifiera de bärande begreppen i vårt 

syfte. Sökningen genomfördes med sökorden som var framtagna med hjälp av 

PEOT-modellen (Tabell 1). I Cinahl och PubMed kombinerades sökorden med de 

booleska termerna AND och OR för att erhålla en så specifik och omfattande 

sökning som möjligt. Den första litteratursökningen skedde i Cinahl. Sökning ett 

(S1) bestod av fraserna patients experiences,  perceptions, attitudes och patients 

thoughts and feelings vilka kombinerades med booleska frasen OR. Sökning två 

(S2) bestod av transfer, transferring, from, leaving, moving, transition vilka dessa 

också kombinerades med den booleska frasen OR. Sökning tre (S3) bestod av icu to 

ward, out of icu, icu to general ward som även dessa kombinerades med OR. Till sist 

gjordes en fjärde sökning (S4) där sökning S1, S2 och S3 kombinerades med den 

booleska frasen AND. Detta genererade i 59 resultat. Sökningen begränsades till 

årtal 2000-2020, peer reviewed och english language. Denna sökning gav 51 
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resultat. Ovanstående sökningsförfarande upprepades sedan i databasen PubMed 

med samma sökord, kombinationer och begränsningar. Den slutgiltiga sökningen 

genererade i 89 artiklar. 

 

När litteratursökningen genererat ett tillräckligt koncentrerat resultat lästes alla 

artiklar igenom på titelnivå. Det var 51 från Cinahl och 89 från PubMed. Därefter 

lästes de artiklar vars titlar tycktes kunna svara på syftet i abstraktform, 23 från 

Cinahl och 34 från PubMed. Därefter lästes de artiklar som verkade relevanta i 

fulltext, nio från Cinahl och sju från PubMed (Bilaga A och B). Av dessa valdes 

totalt tio artiklar ut då dessa besvarade studiens syfte, fem från respektive databas 

(Bilaga C). Därefter utördes en kvalitetsgranskning enligt Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU) granskningsmall (Bilaga D) på dessa tio 

artiklar. Mallen består av 21 frågor. Det finns fyra olika svarsalternativ som ger 

olika poäng: Ja = 1 poäng, Nej = 0 poäng, Oklart = 0 poäng och Ej tillämpligt = 0 

poäng. Maxpoäng är 21 poäng och de artiklar som hade 13 poäng eller lägre ansågs 

ha låg kvalitet och skulle exkluderas (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Alla 

inkluderade artiklar bedömdes ha medelhög till hög kvalité (Bilaga C) och kunde 

granskas med den aktuella kvalitetsgranskningsmallen. En kvalitetsgranskning av de 

relevanta artiklarna gjordes för att säkerställa att studiernas resultat inte har en risk 

för bias. En risk för bias betyder att det finns en hög risk att studiernas resultat har 

blivit påverkat av olika faktorer eller brister (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], 2020).  
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6.4 Dataanalys 

Insamlad data har genomgått en kvalitativ innehållsanalys med en systematisk 

textkondensering med utgångspunkt från Bettany-Saltikov och McSherry (2016) nio 

steg. I steg ett lästes varje enskild artikel flera gånger om av båda skribenterna för att 

bli insatt i resultatet. Syftet med detta är att få större förståelse för patienternas 

perspektiv och upplevelser. I steg två bearbetades och analyserades texten och data 

extraherades som beskrev patienternas upplevelser. Datan extraherades manuellt 

med hjälp av en överstrykningspenna. I steg tre fördes den överstrukna datan in i 

datorn i en matris. Matrisen bestod av sidnummer, kolumn, radnummer, extraherad 

data, översättning, kod, underkategori och slutligen kategori. Efter detta översattes 

den extraherade datan till svenska då uppsatsen skrevs på detta språk. I steg fyra 

kodades den extraherade datan, det vill säga att ord som inte tillför något plockas 

bort. Under steg fem kontrollerades koderna och de som var liknande parades ihop 

och bildade kategorier. I steg sex bearbetades kategorierna och de med liknande 

meningsinnehåll slogs ihop. Steg sju innebar att de olika kategorierna diskuterades 

under arbetets gång för att styrka giltigheten i analysen. I steg åtta lästes artiklarna 

igenom en sista gång för att säkerställa att inget material gick förlorat. Steg nio 

innebar att ovan beskriven process upprepades och genomfördes på samtliga tio 

artiklar (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 
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Tabell 2: Exempel på hur analysfasen har gått till 

Meningsbärande enhet 
 

Översättning Kod Kategori 

Some people felt that a 
lack of communication 
between ICU and ward 
staff has led to ’mistakes’ 
or problems with their 
medication and diets. 

Vissa patienter upplevde 
att bristen på 
kommunikation mellan 
personalen på IVA och 
vårdavdelningen ledde 
till ’misstag’ eller 
problem med deras 
mediciner och dieter. 

Brist på kommunikation 
ledde till misstag eller 
problem 

 

Other participants felt 
they received too little or 
no information about the 
transfer; they wished they 
had got to know more 
about what was going to 
happen before, during and 
after the transfer 

Andra deltagare 
upplevde att de hade fått 
för lite eller ingen 
information om flytten; 
de önskade att de hade 
fått veta mer om vad 
som skulle hända under 
och efter flytten 

Fått för lite information 
eller ingen alls om 
flytten, de önskade att de 
fått veta mer om flytten 

Kommunikationens betydelse 

The abrupt change in non-
continual monitoring 
resulted in the feeling of 
insecurity for some. 

Den plötsliga 
förändringen av icke 
kontinuerlig 
övervakning resulterade 
i käslor av osäkerhet för 
några. 

Plötslig förändring av 
övervakning resulterade i 
osäkerhet. 

 

Some patients and spouses 
expressed that the 
diminished ´service´ in the 
ward was appropriate as it 
helped them progress and 
become more ambulant, 
self-reliant and eventually 
independent. 

Några patienter och 
anhöriga uttryckte att 
den minskade ´sevicen´ 
på vårdavdelningen var 
passande då det hjälpte 
dem nå framsteg och de 
blev mer rörliga, 
självgående och tillslut 
självständiga. 

Minskad service på 
vårdavdelning var 
passande för att nå 
framsteg och bli 
självständig 

Skillnader i vårdmiljöerna  

 

 

7 Forskningsetiska överväganden 
 

Kommande litteraturöversikt berör patienters subjektiva upplevelser vilket skulle 
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kunna ses som att de deltagande patienterna i studier utsätts för risker. Enligt svensk 

”lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor” ska 

forskningens etiska aspekter skydda den enskilda individen samt se till respekten för 

människovärdet värnas om. Lagen är således en vägledning för forskning där 

deltagarnas hälsa, säkerhet, integritet, mänskliga rättigheter och friheter skyddas 

(Sandman & Kjellström, 2018). Utifrån ovanstående lagstiftning bör därför studier 

som ska involveras i arbetet vara granskade utifrån etiska aspekter. För att studier i 

arbetets urval skulle tas vidare till analysstadiet ställdes därför kravet att de ska ha 

genomgått och fått godkännande av en etisk granskningskommitté. Enligt Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) är etiskt godkännande från kommittéer en indikator 

på tillförlitlighet och giltighet för studien vilket försäkrar att den håller en 

professionell, etisk och vetenskaplig standard. Vidare ansågs det även att artiklar 

som skulle användas i arbetet borde ha genomgått processen peer reviewed. Det 

innebär att artikeln genomgått en kvalitetsgranskning av ämneskunniga experter 

innan publicering vilket stärker att forskningen håller hög standard (Karolinska 

Institutet, 2015). 

 

Angående det egna materialet som arbetas fram i litteraturöversikten anser 

författarna att sträva efter att följa vetenskapsrådets etiska förhållningsregler. Det 

innebär att genom avhållsamhet från plagiering av andras arbete, förvrängning eller 

manipulering av material så höjs arbetets kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017). 
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8 Resultat 

Resultatet bygger på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design där samtliga 

uppnår medelhög eller hög vetenskaplig kvalitet. Alla studier beskriver patienters 

upplevelser av att flyttas från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. 

Resultatet genererade fyra kategorier: Skillnader i vårdmiljöerna; Rädsla inför det 

okända; Behovet av att ha en copingstrategi och Kommunikationens betydelse. 

 

8.1 Skillnader i vårdmiljöerna 

Patienter upplever skillnader i vårdmiljö och vårdnivå mellan en 

intensivvårdsavdelning och vårdavdelning. Skillnaden beskrivs i vårdnivåerna 

mellan intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen. Skillnaderna i vårdnivå 

relaterades ofta till den upplevda mängden resurser som fanns tillgängliga för 

patienterna (De Grood et al., 2018; Forsberg, Lindgren & Engström, 2011; Odell, 

2000; Herling et al., 2020; McKinney & Deeny, 2002; Field, Prinjha & Rowan, 

2008). Patienter som upplevde en bra tillgång till resurser genom till exempel 

närvaro av personal och övervakning beskrev detta som en trygghet som de var 

rädda att förlora (Forsberg et al., 2011; Herling et al., 2020). Förlust av 

vårdpersonalens närvaro där vårdavdelningssjuksköterskorna hade många 

arbetsuppgifter, var upptagna och patienten fick vänta på sin tur gav upphov till 

rädsla, ensamhet, förtvivlan och frustration (Field et al., 2008; Herling et al., 2020). 

Patienter upplevde rädsla för att skillnader i kompetensen hos vårdpersonalen på 

intensivvårdsavdelningen respektive på vårdavdelningen kunde påverka deras vård 

(Odell, 2000; Forsberg et al., 2011; Höghaug & Fagermoen, 2007). Patienterna 
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upplevde den förändrade vårdnivån som jobbig och hade svårt att anpassa sig till den 

(McKinney & Deeny, 2002), däremot uttryckte ändå många att en minskning av 

resurser som något positivt (Field et al., 2008; Herling et al., 2020). Detta då det 

uttrycktes som passande att få göra saker själv för att nå framsteg och kunna bli 

självständig (Herling et al., 2020; Field et al., 2008). 

 

Flera patienter upplevde att vårdmiljöns utformning hade en påverkan på dem 

(McKinney & Deeny, 2002; Field et al., 2008; Forsberg et al., 2011; Herling et al., 

2020; Höghaug & Fagermoen, 2007). Patienter uppgav att vårdavdelningen var mer 

oorganiserad (Forsberg et al., 2011; Field et al., 2008). Intensivvårdsavdelningen 

och vårdavdelningen uppfattades olika av patienterna. Mycket ljud och rörelse 

uppfattades av många patienter som störande och stressande vilket kunde hindra 

återhämtningen (Field et al., 2008; Forsberg et al., 2011). Vidare var tycket splittrat 

bland patienterna vilken av avdelningarna som innehöll mest ljud och rörelse 

respektive vilken de upplevde gav dem mer lugn och ro. Flera patienter fick efter 

ankomst till vårdavdelning dela rum med andra med patienter vilket enligt 

patienternas uttalande ter sig ha haft en påverkan på deras upplevelse av skillnaderna 

i vårdmiljöerna. Att få dela rum men andra beskrevs av flera patienter som negativt 

och ingripande på deras integritet (Forsberg et al., 2011; Herling et al., 2020; 

Höghaug & Fagermoen, 2007). Vidare fanns det patienter som tog upp att 

vårdmiljön och attityder i miljön då de var sårbara påverkade deras välmående (De 

Grood et al., 2018).   
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8.2 Rädsla inför det okända 
 
Patienter uttryckte rädsla över att behöva lämna intensiven och personalen där vilket 

grundade sig i en rädsla inför det okända (Field et al., 2008; Chaboyer, Kendall, 

Kendall & Foster, 2005; McKinney & Deeny, 2002; Strahan & Brown, 2005; Odell, 

2000; Forsberg et al., 2011; Herling et al., 2020). Detta berodde främst på att det 

som varit patienternas vardag och ingett trygghet försvann så som närvaro av 

personal och teknisk apparatur. Patienterna hade skapat en relation till personalen på 

intensivvårdsavdelningen som gav dem trygghet vilket gjorde att de upplevde en 

rädsla för hur det skulle bli på vårdavdelningen. Patienterna var rädda för att de inte 

skulle kunna påkalla och få hjälp när de behövde eller att den nya personalen inte 

skulle veta vart deras personliga gränser gick (Chaboyer et al., 2005; Forsberg et al., 

2011; Höghaug & Fagermoen, 2007). Patienterna upplevde att flytten förstärkte 

känslan av att de var beroende av andra (De Grood et al., 2018; Höghaug & 

Fagermoen, 2007; Field et al., 2008). Vidare upplevde patienterna att 

sjuksköterskorna på vårdavdelningen var mycket mer upptagna med fler patienter 

och arbetsuppgifter (Herling et al., 2020; Chaboyer et al., 2005; Field et al., 2008).  

Resultatet av att patienternas behov inte tillfredsställdes på vårdavdelningen fick de 

att känna sig upprörda och det var något patienter upplevde som jobbigt (De Grood 

et al., 2018; Höghaug & Fagermoen, 2007; Field et al., 2008). Patienter var rädda att 

brister på resurser skulle äventyrade deras återhämtning då de hade en önskan om att 

bli självständiga (McKinney & Deeny, 2002; Field et al., 2008). Andra visade 

förståelse och empati för att vårdpersonalen var hårt belastade och försökte klara sig 
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så gott de kunde själva (Strahan & Brown, 2005; Odell, 2000; Forsberg et al., 2011; 

De Grood et al., 2018; Höghaug & Fagermoen, 2007).  

 

Patienter upplevde att personalens närvaro fysiskt eller visuellt minskade deras 

rädsla (Herling et al., 2020; De Grood et al., 2018; Forsberg et al., 2011). Goda 

relationer till vårdpersonalen upplevdes av patienter som en trygghet då de kände sig 

som en medmänniska och kända ansikten bland vårdpersonal kunde därför minska 

deras rädsla och ångest inför flytten (Forsberg et al., 2011; De Grood et al., 2018). 

Patienter upplevde att empati och bekräftelse från vårdpersonalen var viktigt för att 

kunna bygga en bra relation. Goda relationer där patienterna upplevde att de litade 

på vårdpersonalen var viktigt för dem då det minskade deras rädsla för det okända 

(Höghaug & Fagermoen, 2007; Odell, 2000; Forsberg et al., 2011; Herling et al., 

2020).  

 

8.3 Behovet av att ha en copingstrategi 
 

Patienter uppgav att de tog sig igenom flytten genom att använda sig av olika typer 

av copingstrategier (Odell, 2000; Herling et al., 2020; Strahan, & Brown, 2005; 

Forsberg et al., 2011). Patienterna hade både negativa och positiva upplevelser av 

flytten. Patienter upplevde flytten som en positiv upplevelse när de kände sig trygga 

och fick ett bra mottagande på vårdavdelningen (Höghaug & Fagermoen, 2007). De 

som hade positiva upplevelser behövde inte använda någon form av copingstrategi 

för att klara av flytten, däremot hade de patienter med negativa upplevelser ett behov 

av det. En negativ upplevelse av flytten karaktäriserades av stress och framfusighet 
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(Forsberg et al., 2011; Field et al., 2008; Odell, 2000). Den vanligaste 

copingstrategin var att försöka se det positiva med flytten, att de var på 

bättringsvägen, snarare än att fokusera på deras oförmåga att påverka flyttprocessen 

eller att deras åsikter inte kom fram (McKinney & Deeny, 2002; Odell, 2000; 

Herling et al., 2020; Strahan, & Brown, 2005; Forsberg et al., 2011).  Vidare var en 

copingstrategi att fokusera på sina egna framsteg under vårdtiden, vilket bidrog till 

en positiv upplevelse (Strahan, & Brown, 2005; Forsberg et al., 2011). Ytterligare en 

copingstrategi var att betrakta flytten som ett nödvändigt steg att ta sig igenom för 

att återbygga sig själv och ta tillbaka ledarskapet över sitt liv (Odell, 2000; Strahan, 

& Brown, 2005; McKinney, & Deeny, 2002; Herling et al., 2020). Olika 

copingstrategier var nödvändiga för patienternas upplevelser av flytten för att kunna 

återgå till normalitet (Herling et al., 2020; McKinney, & Deeny, 2002). 

 

8.4 Kommunikationens betydelse 
 

Patienterna beskrev upplevelsen av kommunikationen mellan dem och vårdpersonal 

på både intensivvårdsavdelningen och vårdavdelning samt kommunikationen mellan 

vårdpersonalen på olika avdelningar. Behovet av att som patient delges adekvat 

information kontinuerligt och möjlighet att få svar på sina frågor beskrevs av flera 

patienter (Herling et al., 2020; Stelfox et al., 2017; Höghaug & Fagermoen, 2007). 

Informationen som patienterna nämnde kunde beröra planen för deras framtida vård, 

information om dagliga åtgärder som till exempel mediciner eller information om 

vad det är som sker runt omkring patienten som till exempel för patienten okända 

ljud. Patienter beskrev att flytten från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelning 
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upplevdes plötslig och att de kände sig utkastade från 

intensivvårdsavdelningen(Forsberg et al., 2011; Chaboyer et al., 2005). Dessa 

patienter förklarade att de fått för lite eller ingen information om flytten (Odell, 

2000; Forsberg et al., 2011; Field et al., 2008; Strahan, & Brown, 2005; De Grood et 

al., 2018), vart de skulle, när den skulle ske eller vad som väntade dem på 

vårdavdelningen (Forsberg et al., 2011; Strahan, & Brown, 2005; Höghaug & 

Fagermoen, 2007). Vissa patienter önskade informationen muntligt, andra skriftligt 

och flera önskade både och. Detta eftersom patienterna påstod att man glömmer bort 

informationen som sagts muntligt. Patienter upplevde att man var tvungen att vara 

klar i huvudet när man får information. Flera uppgav att de upplevde flytten som 

förvirrande då de inte mindes vad som hade hänt eller vad som skulle ske (De Grood 

et al., 2018; Field et al., 2008; Höghaug & Fagermoen, 2007). Några patienter 

upplevde sig istället väl informerade av vårdpersonalen (Forsberg et al., 2011; 

Strahan, & Brown, 2005; Stelfox et al., 2017; De Grood et al., 2018). Det framkom 

som bra att få förklaringar, råd och stöd från personalen vilket fick dem att känna sig 

stärkta då informationen kopplades ihop med känslan av kontroll (Herling et al., 

2020; McKinney, & Deeny, 2002; Strahan, & Brown, 2005). 

 

Patienter beskrev att de kunde uppleva vårdpersonalens rapportering mellan 

intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen som ofullständig eller tillräcklig. 

Patienterna gjorde bedömningen utifrån upplevelsen av sjuksköterskornas 

mottagande och bemötande (Chaboyer et al., 2005; Field et al., 2008; Herling et al., 

2020). Patienter som upplevde att personalens rapportering var ofullständig beskrev 
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att viktig information hade gått förlorad vilket kunde leda till problem eller misstag 

(Field et al.,2008). 

 

9 Diskussion 
 

Resultatet beskriver patienters upplevelser av att flyttas från en 

intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. Analysen genererade fyra kategorier: 

Skillnader i vårdmiljöerna; Rädsla inför det okända; Behovet av att ha en 

copingstrategi och Kommunikationens betydelse. Alla kategorier kommer att 

diskuteras i resultatdiskussionen. 

 

9.1 Metoddiskussion 
 
Under följande del av uppsatsen kommer studiens metodologiska grunder diskuteras 

utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

värdera studiens styrkor och svagheter. 

 

Den valda designen för uppsatsen var en litteraturstudie med systematiskt 

sökförfarande. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) beskriver en litteraturöversikt 

som en design som syftar till att sammanställa relevant forskningslitteratur inom en 

fokuserad frågeställning med utgångspunkt från studiens syfte. Designen sågs därför 

som relevant att använda vid föreliggande studie. SBU (2020) och Rosén (2017) 

beskriver systematiska litteraturstudier som en sammanfattning av befintlig litteratur 

som ska uppfylla hög trovärdighet. Trovärdigheten för en studie är enligt Lundman 
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och Hällgren-Graneheim (2017) beroende av hur väl den insamlade datan svarar på 

studiens syfte. En systematisk litteraturstudie bör enligt SBU (2020) ges minst ett till 

två års arbetstid. Då föreliggande studie endast fortlöper under en tio veckors period 

kunde inte en systematisk litteraturstudie utföras utan valet blev då en icke-

systematisk litteraturstudie. Enligt SBU (2020) innebär en icke-systematisk 

litteraturstudie risker att översikten kan ge en skev bild av den befintliga 

forskningens verklighet då den inte innefattar alla studier som existerar. För att 

stärka studiens trovärdighet valdes därför att inhämta material till studien genom ett 

systematiskt sökförfarande. Inklusions- och exklusionskriterier användes vilket 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) samt SBU (2020) beskriver riktar in 

sökningsresultatet så att det ska besvara studiens syfte och samtidigt exkludera 

irrelevant data. För att ta fram lämpliga inklusions och exklusionskriterier 

upprättades en PEOT vilken enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) skriver 

fungerar som hjälp för att avgränsa och identifiera problemområdet som sökningen 

ska svara på. Studiens inklusionskriterier resulterade i vuxna patienter över 18 år 

som har erfarenhet av en flytt från en intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. 

Exkluderades gjordes således anhöriga, vårdare och barn under 18 år trots att de 

eventuellt hade erfarenhet av flytten. Detta beslut togs då det endast var av intresse 

att sammanfatta forskning som berör vuxna patienters upplevelse av flytten. För att 

erhålla aktuell forskning eftersträvades initialt att artiklarna skulle vara publicerade 

inom en tio års period. En pilotsökning genomfördes vilken enligt Bettany-Saltikov 

och McSherry (2016) samt SBU (2020) syftar till att undersöka om tillräckligt 

material finns för att utföra studien. Pilotsökningen bedömdes inte generera 

tillräckligt med material för att kunna begränsa till att det skulle vara publicerat 
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inom en tio års period. Beslutet att utöka tidsreferensen för materialet till studien till 

en 20 års period togs därför vilket skulle kunna ses som en svaghet då det riskerar att 

bli för gammalt material som inte är överförbart i dagens vård. En studies 

överförbarhet innebär till hur stor del resultatet kan överföras till andra grupper eller 

kontexter (Mårtensson & Fridlund, 2017). Trots att det skett en stor utveckling inom 

vården under de senaste 20 åren gjordes bedömningen att det även för 20 år sedan 

var signifikanta skillnader mellan intensivvårdsavdelningen och vanliga 

vårdavdelningar. Patienternas upplevelser av flytten mellan intensivvårdsavdelning 

och vårdavdelning kan således ses som relevanta att ta med i studien vilket styrker 

valet av ett 20 års tidsspann på medtagna artiklar. Studiens överförbarhet kan även 

påverkas av urvalets ursprung då vården är olika utvecklad i olika delar av världen. 

Studiens urval kom från Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Kanada och 

Australien vilka enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting (2018) 

beskrivs vara länder med relativt god ekonomi samt att de har förutsättningar för att 

tillhandhålla högklassig sjukvård. Då studiens data är inhämtad från länder med 

relativt likvärdiga förutsättningar kan det anses stärka studiens trovärdighet samt 

överförbarhet till liknande kontexter. 

 
Datainsamlingen valdes att genomföras i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl 

beskrivs av Bettany-Saltikov och McSherry (2016) som en databas innehållande 

hälso- och vårdvetenskaplig forskning med inriktning på omvårdnad medan PubMed 

är den största databasen med inriktning på medicin. Detta beskrivs även av SBU 

(2020) i deras metodhandbok samt av Willman et al. (2016). Då uppsatsen är en 

avslutande uppgift i en fördjupad vårdvetenskaplig utbildning är således de använda 

databaser relevanta för syftet. Relaterat till den initiala pilotsökningens materialbrist 
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så skulle det kunna vara av fördel att ha utökat datainsamlingen genom användande 

av ytterligare databaser. Beslutet att endast använda Cinahl och PubMed togs 

emellertid då dessa var välkända för författarna och förmågan att hantera databasen 

korrekt kan ses som viktig för att sträva efter att ha ett systematiskt sökförfarande 

vilket höjer studiens tillförlitlighet. Sökningen genomfördes som en fritextsökning 

med en kombination av booleska operatorerna OR och AND enligt rekommendation 

från Bettany-Saltikov och McSherry (2016) då det ger möjlighet för att sökningen 

ska bli så omfattande och specifik som möjligt. SBU (2020) stärker användandet av 

de booleska operatorerna genom att OR garderar en mångfald av uttryck och AND 

specificerar och snävar in sökresultatet. Efter genomförd sökning bearbetades 

resultatet och gallrades utefter om de ansågs användbara genom att de svarade på 

föreliggande studies syfte. Kvalitetsgranskning av utvalda artiklar genomfördes då 

SBU (2020) menar på att det säkerställer att risken för bias inte finns i artiklarna. 

Det detta menas att studiens resultat strävar efter att inte ha blivit påverkat av olika 

faktorer eller brister vilket kan anses stärka studiens pålitlighet. 

 

Analysen som använts är inspirerad av Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. I enighet med Polit och Beck (2016) 

har författarnas förförståelse av det aktuella problemområdet diskuterats. Vidare har 

en öppen dialog skett under studiens gång för att säkerställa att tolkningen av data 

blir så trovärdigt som möjligt (ibid.). En av författarna i studien har tidigare bott i ett 

land med engelska som huvudspråk vilket anses som en styrka i studien då risken för 

feltolkning vid översättningen av artiklarna kan ses som lägre. Alla de 10 artiklarna 

lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger och granskades enskilt och sedan 
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gemensamt för att diskutera resultatet och jämföra skillnader tillsammans. Detta görs 

för att uppnå en så hög pålitlighet som möjligt (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) beskriver detta som ett pålitligt 

tillvägagångssätt även om de också förespråkar att det är tillförlitligt att utföra 

granskningen av litteratur tillsammans. Detta styrks dessutom av Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2017) som skriver att det är väsentligt att den extraherade 

datan plockas ut tillsammans då författarna kan ha olika förståelse för texten som 

bearbetas, vilket kan ha en påverkan på resultatet (ibid.). Båda författarna 

diskuterade och reflekterade över den extraherade datan för att säkerställa att 

resultatet inte påverkades av författarnas tidigare förförståelse, detta i enighet med 

Henricson och Billhult (2017). Förfarandet att göra båda författarna delaktiga i 

analysen stärker studiens trovärdighet enligt Mårtensson och Fridlund (2017). Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) går det dock aldrig att utesluta 

författarnas förförståelse helt i arbetet. Den föreliggande studien genomfördes med 

ambition att resultat skulle redovisas öppet utan undanhållande av oönskade eller 

divergerande aspekter och att ingen stöld av data eller plagiat skulle förekomma. För 

att visa att alla nämnda typer av fusk inte förekommer i studien är arbetet väl 

grundat med referenser fortlöpande genom arbetet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Arbetssättet har således varit präglat av ett säkerhetstänk för att stärka arbetets 

trovärdighet. Metoden är utformad efter Bettany-Saltikov och McSherry (2016) som 

har inspirerats av Burnard (1991). Då endast en referens har använts genom hela 

metoden blir avsnittet tydligt för läsaren. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) 

menar att det är viktigt att metoden är skriven på ett transparent och strukturerat vis 

för att det ska bli så tydligt som möjligt för läsaren samt för att läsaren ska kunna 
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genomföra metoden på exakt samma vis som författarna till studien har gjort (ibid.). 

Att tydligt beskriva det metodologiska förfarandet stryker enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017) studiens trovärdighet. 

 

9.2 Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att flyttas från en 

intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. Studiens resultat visade på att de som 

flyttades mellan avdelningarna fick vara med om en stor omställning i flera 

dimensioner. Patienterna gick från en  intensivvårdsavdelning, där patienterna blev 

ständigt övervakade och fick hjälp med all omvårdnad till en vårdavdelning där 

personalen kollade till patienterna mycket mer sällan och förväntade sig att 

patienterna skulle vara uppegående och sköta den största delen av sin personliga 

hygien självständigt. För patienterna var detta en stor omställning som orsakade 

lidande och påverkade deras återhämtning.  

 

I studiens resultat framkom att patienter upplevde skillnader mellan vårdmiljöerna 

på en intensivvårdsavdelning och vårdavdelning. Skillnaderna och förändringen av 

den vårdmiljö patienten befann sig i kunde skapa otrygghet. Detta styrks av James, 

Quirke och McBride (2013) studie där sjuksköterskor på vårdavdelningen uppgav att 

patienter ofta var överraskade av skillnaderna mellan intensivvårdsavdelningen och 

vårdavdelningen vilket gjorde att de behövde mer förklaring, bekräftelse och 

försäkran. Det framkomna resultatet skulle kunna ses styrka att det finns en 

informationsbrist där patienterna inte 
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medvetandegörs och förbereds för de skillnader i vården som de kommer att uppleva 

vid en förflyttning från intensivvårdsavdelningen till en vårdavdelning. Studiens 

resultat hävdar även att patienter upplever att skillnaderna i vårdmiljö påverkar deras 

välmående. Detta styrks av LaVela, Etingen, Hill och Miskevics (2016) som 

beskriver att patienter uppfattar att den fysiska miljön har en påverkan på hur 

vårdande miljön upplevs.  

 

Ylikangas (2017) menar att vårdmiljön påverkar patienten och att det är flera 

faktorer som påverkar om miljön upplevs vårdande eller som en belastning. 

Faktorerna kan till exempel vara attityder eller möjligheten till privatliv och samvaro 

vilket även är faktorer som tas upp av patienterna i föreliggande studie. Flera 

patienter upplevde till exempel att ett delat rum var integritetskränkande och kunde 

vara en stor belastning i det sårbara tillstånd de befann sig i. Hunsucker, Flannery 

och Frank (2000) beskriver att kritisk sjukdom är påfrestande för både patient och 

dess anhöriga då det är en situation som skapar mycket stress. Sättet att hantera den 

stressen kan vara olika. Enligt föreliggande studie använde patienter copingstrategier 

för att hantera situationen de var i. Det framkom som viktigt att försöka ha en positiv 

inställning för att kunna komma framåt och återgå till normaliteten. Användandet av 

copingstrategier stärks i en studie av Hunsucker et al. (2000) där anhöriga till 

patienter som är akut svårt sjuka hanterar situationen genom att ha en positiv 

inställning och att ta ett steg i taget. 

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde en rädsla över att behöva lämna 

intensiven, detta berodde till största del på grund av bristande information och 
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förberedelse inför flytten. De flesta av patienterna visste inte hur det skulle se ut på 

avdelningen eller vilken vård de kunde förvänta sig. Boutilier (2007) menar att 

patienter alltid ska erhålla information om vart de ska, vilka skillnader de kan 

förvänta sig i vården samt att skillnader angående personalen uppstår vid flytt från 

intensivvårdsavdelningen till vårdavdelning. Vidare skriver Boutilier (2007) att 

patienterna på intensivvårdsavdelningen ofta vänjer sig vid den personal som finns 

där, varpå det är möjligt att patienterna kan känna en rädsla över att lämna det som 

känns tryggt. Detta styrker vårt resultat, då många studier menade på att det var 

känslan av att lämna personalen som var något av det mest oroande med flytten. 

 

Vidare visade resultatet att flera patienter upplevde att deras återhämtning och 

fortsatta vård äventyrades vid flytten till avdelningen, detta på grund av brister i 

vården från vårdavdelningens sida i form av otillräckliga resurser. Enligt SIR (2019) 

är 2,01% av de inrapporterade intensivvårdstillfällende oplanerade återinläggningar 

från allmänna vårdavdelningen. Mui So, Wa Yan och Ying Chai (2019) bekräftar att 

patienter som upplever att deras återhämtning eller vård äventyras är en riskgrupp 

för återinläggningar på intensivvårdsavdelningen. De menar att om patienterna inte 

får tillräckligt med information eller känner sig säkra på hur framtiden kommer att 

bli, blir det bättre och effektivare vård både för patienter och sjukvårdsinrättningar 

att hålla kvar dessa patienterna ett dygn för att se till att risken för återinläggning 

minskar (ibid.). Detta kan även styrkas av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

som säger att vårdgivaren ska arbeta systematiskt med patientsäkerhet, det vill säga 

se till att en god vård uppnås och göra det som krävs för att förebygga att patienter 

drabbas av vårdskador. Vidare ska ansvarig vårdpersonal alltid se till att patienten 
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erhåller adekvat information under vårdförloppet, samt medverka till att patienten 

ges möjlighet till delaktighet att välja behandlingsalternativ vid fortsatt vård 

(Patientlag, SFS 2014:821). Studiens resultat kan således betraktas som att lagen 

kring patientsäkerhet inte följs, då flertalet av patienternas upplevelser var att de inte 

erhöll tillräckligt med information eller förberedelse inför flytten, vilket i sin tur 

äventyrar patientsäkerheten.  

 

När flytten inte går som det är tänkt kan det leda till ökat lidande gentemot 

patienterna. Vårdvetenskapen ska enligt Eriksson (1994) ha som avsikt att lindra 

lidande och hjälpa till att återfå välbefinnande. Det är intensivvårdssjuksköterskans 

ansvar att lindra och förebygga lidande och patienter har rätt till en patientsäker vård 

utan lidande (ibid.).  Resultatet visade att patienterna upplevde en stressig miljö när 

de kom till vårdavdelningarna och att detta kunde påverka deras återhämtning. Detta 

bekräftar Ylikangas (2017) som säger att människan påverkas av sin miljö och att 

miljön på vårdavdelningarna har en stor betydelse gentemot patientens vårdande och 

tillfrisknande. När människan träder in i en okänd miljö påverkas hon av den 

atmosfär som råder, i det här fallet en stressig sådan (ibid.). Flera patienter beskrev 

också hur de inte fick information om hur avdelningen var och vad de kunde 

förvänta sig. Ylikangas (2017) menar att miljön är olika inom olika vårdformer och 

att alla upplever dessa olika. Genom att inte ha fått information om 

vårdavdelningarna tidigare skapar det en större risk att drabbas negativt av den 

stressiga miljö som råder, än om patienterna hade fått reda på detta i förhand (ibid.).  
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Däremot visar även resultatet att flera av patienterna upplevde sig trygga när de 

kände igen sjukvårdspersonalen sedan tidigare, eller kom tillbaka till en 

vårdavdelning där de tidigare befunnit sig. Detta är i enlighet med Ylikangas (2017) 

teori som lyder att en känd miljö kan skapa trygghet (ibid.).  Resultatet visade även 

att patienterna kände sig trygga när de kände igen sjuksköterskorna sedan tidigare 

eller upplevde att de var bra på att ge bekräftelse. Detta styrks såväl av Boutilier 

(2007) som Ylikangas (2017) vilka menar att kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska är viktigt för att vårdmiljön ska upplevas som vårdande (ibid.).  

 

Behovet av information gentemot patienterna framkom i resultatet. Patienterna 

upplevde att de inte fick tillräckligt med information, och om de fick information så 

kom den för sent för att hinna hantera den. Med en tydligare kommunikation och 

information kunde flytten gå från att vara något osäkert till en trygghet vart de 

skulle, när den skulle ske eller vad som väntade dem på vårdavdelningen. Resultatet 

styrks av (Coyle, 2001) som skriver att oron över flytten mellan 

intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen ökar vid utebliven, otillräcklig eller 

oläglig tidpunkt för information eller förberedelse. Att som sjuksköterska inte ge 

patienterna chansen att hinna förbereda sig är ett hot gentemot patientsäkerheten och 

kan leda till att flytten mellan avdelningarna ses som att patienterna blir övergivna 

eller bortstötta snarare än ett positivt steg i deras återhämtning (ibid.). 

Intensivvårdspatienter är de sjukaste i vårdkedjan (Singh et al., 2007). Enligt 

Socialstyrelsen (2015) har patienterna rätt till en adekvat och säker vård med 

självbestämmanderätt och delaktighet. Sandman och Kjellström (2018) beskriver 

delaktighet inom vården som att det är sjukvårdspersonalens uppgift att se till att 
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patienterna är väl informerade och har förstått den information som har givits (ibid.). 

Genom att inte erhålla adekvat information eller förberedelse inför flytt mellan 

intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen äventyras såväl patientsäkerheten 

som patienternas chans till en adekvat vård och återhämtning.  

 

Resultatet visade att patienterna upplevde att informationen om hur deras fortsatta 

vård skulle se ut på vårdavdelningen uteblev. Detta gjorde att de kom till en ny och 

främmande miljö där det är upp till bland annat sjuksköterskorna att se till att miljön 

blir en vårdande sådan. Detta bekräftas av Ylikangas (2017) som belyser att det är 

sjukhus och sjukhuspersonal som ska tillgodose en helande och hälsofrämjande 

miljö för patienter. För att patienterna ska uppleva en vårdmiljö som vårdande krävs 

det att förhållanden mellan patienten, närstående, sjuksköterskan och miljöns 

omgivning och atmosfär ses som en tillgång där patienten kan växa och göra sina 

egna beslut (ibid.). Resultatet i föreliggande studie visade på att vissa patienter 

upplevde att vården blev bättre när de fick uppmärksamhet och bekräftelse från 

sjuksköterskorna. Detta i enighet med Ylikangas (2017) som skriver att det är  

viktigt att sjuksköterskorna lyssnar och ser till patienterna för att vårdmiljön ska 

uppfattas som vårdande (ibid.). 

 

 
10 Slutsats 
 

Flytten från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning är en sårbar och känslig 

process för patienterna. Förflyttningen kan definieras som tiden från att patienten får 

beskedet att flytten ska ske till dess att patienten upplever sig trygg på 
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vårdavdelningen. Skillnaderna i vårdmiljön är oundvikliga och utan rätt hantering 

vid  flytten kan situationen upplevas icke vårdande och hindrande för patienten. 

Välfungerande kommunikation och kontinuerligt informationsutbyte mellan 

vårdpersonal och patient framträder som avgörande för att kunna göra upplevelsen 

av flytten vårdande för patienten. Vidare framkommer det ur studiens resultat 

tydliga brister i förberedandet av patienterna då kommunikationen och 

informationen inte varit tillräcklig, vilket leder till att patienterna upplever rädsla för 

situationen. Det leder i sin tur till att patienterna riskerar att utsättas för en situation 

som kan ge ett vårdlidande men som även kan äventyra patientsäkerheten. För att 

undvika denna situationen och ge patienterna en patientsäker flytt måste 

sjuksköterskorna personcentrera vården genom att göra patienterna mer delaktiga 

och identifiera varje patients informationsbehov. 

 

Föreliggande studie har givit författarna en ökad förståelse i patienternas upplevelser 

av att flyttas från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning, och kan relatera 

detta till förflyttningar inom all slags somatisk vård. Vidare utbildning och forskning 

kring ämnet är alltid aktuellt, då intensivvård är under ständig utveckling och 

patienters upplevelser likaså. Vidare forskning krävs inom hur kommunikationen 

mellan patient och personal på intensivvårdsavdelningar fungerar i dagsläget, för att 

kunna identifiera och åtgärda de eventuella brister som finns. Mer forskning skulle 

kunna öka förståelsen hos intensivvårdssjuksköterskan som leder till en mer 

personcentrerad omvårdnad för att möta upp och hjälpa patienternas behov i deras 

utsatta situation. 
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10.1 Kliniska implikationer 
 

Det framkommer att intensivvårdssjuksköterskans arbete vid förflyttningen av en 

patient till vårdavdelning behöver en tydlig strukturering. Stöd i form av en 

upprättad checklista där föreliggande arbetes resultat framhålls för att 

sjuksköterskans arbete ska sträva efter att förebygga att patienten får ett lidande 

under processen. Viktiga punkter som bör checkas av anses vara: 

• Eftersträva en tidig kommunicering med patienten om planen att flytta.  

• Arbeta med att avvänja patienten från IVA-miljön, till exempel koppla bort 

överflödig teknisk övervakning samt lämna patienten ensam med 

larmklocka under kortare stunder.  

• Kommunicera med patienten angående förflyttningen, vad den innebär och 

undersök eventuella rädslor och orostankar patienten kan ha för att kunna 

bearbeta och hantera dessa.  
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Anvisningar: 
• Alternativet ”oklart” används  

när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
 
Kommentarer (urval, patientkaraktäristika, kontext etc.): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      
a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 
Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      
a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett 
liknande sammanhang (kontext)? 

 
g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 
 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc.): 

 

      
a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      
a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      
a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 


