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Uppsats Omvårdnad 15p 
 
Titel: Från intensivvård till vårdavdelning 
         Ur ett patientperspektiv 
 
Författare: Birgitta AurenKarlgren 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Inledning: Patienter som varit svårt sjuka och vårdats på intensivvårdsavdelning, upplever 
ofta oro och ångest, när de ska överflyttas till vårdavdelning. Dessa patienter har stort 
vårdbehov, eftersom flertalet inte återhämtat sig, från sitt svåra sjukdoms tillstånd. Patienterna 
är fortfarande mycket trötta, har nedsatt muskelkraft och svårt att klara sig själva. Målet med 
studien är, att med kunskap om hur patienter upplever överflyttningen, försöka finna former 
för hur vi ska kunna underlätta denna för patienten. Syftet med studien är att beskriva  
patienters upplevelser i samband med överflyttning från intensivvårdsavdelningen till 
vårdavdelningen. Metoden var systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. 
Materialet granskades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att flertalet patienter 
upplever överflyttningen positivt och de tolkar den, som att de blivit bättre. Ett antal patienter 
upplever överflyttningen med omedvetna känslor, antingen har de minnesluckor, eller ser de 
överflyttningen som en normal händelse i vårdkedjan. Ett fåtal patienter upplever 
överflyttningen som mycket traumatisk, de drabbas av oro och ångest, sk”flyttstress”. De 
oroar sig över hur de ska klara sig på vårdavdelning, känner sig enormt hjälplösa och har en 
rädsla över att bli ”glömda” på sitt rum och inte få den hjälp, de anser att de behöver. 
Slutsatsen av litteratur studien är att ett fåtal patienter upplever stor oro och ångest, när de 
ska lämna intensivvårdsavdelningen (IVA). Det är de patienter som varit svårast sjuka, oftast 
med multiorgansvikt och en lång vårdtid på IVA. Det är dessa patienter vi måste hjälpa till 
bättre livskvalitet vid en överflyttning till vårdavdelning. Förslagsvis utarbetas ett samarbete 
mellan mottagande vårdavdelning och intensivvårdsavdelning. Information upplever 
patienterna, som enormt viktig. En väl informerad patient är också en trygg patient. Anhöriga 
görs mer delaktiga i vården och är de välinformerade blir de ett stort stöd för patienten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: ICU, transfer, General ward, patient, experience, anexiety, leaving och discharge. 
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INLEDNING 
 

Avsikten med denna studie är att få fördjupad kunskap och förståelse för hur patienten 

upplever att överflyttas från intensivvårdsavdelningen (IVA) till vårdavdelning. 

Intresset av att fördjupa mig inom ämnet väcktes när jag började arbeta med POST-IVA 

mottagningen, som är en uppföljningsverksamhet av intensivvårdspatienter, som vårdats mer 

än 96 timmar på IVA. När jag besökte dessa patienter på vårdavdelningen några dagar efter 

överflyttningen, berättade de om den oro och ångest de känt inför överflyttningen, tryggheten 

de känt på IVA och hur hjälplösa de kände sig på vårdavdelningen, när de inte kunde klara 

sina personliga behov. De flesta hade även känt stor oro och ångest över sin nedsatthet, 

trötthet, oförmåga att röra sig fritt, över att inte kunna göra sig förstådda och över att bli 

”bortglömda”. 

Syftet med denna studie är att, med kunskap om hur patienten upplever överflyttningen, 

försöka finna former för hur vi ska kunna underlätta denna för patienter. 

 

 
BAKGRUND 

Intensivvårdsmiljön 

När en patient kommer till intensivvårdsavdelningen (IVA) har han/hon oftast drabbats av ett 

akut sjukdomstillstånd med svikt i vitala funktioner dvs. vanligen cirkulation, respiration 

och/eller njurfunktion. Vårdtillfället kan variera från någon eller några dagar till flera veckor. 

På en intensivvårdsavdelning är patienten omgiven av medicinsk apparatur vilket kan 

upplevas som stressande för patienten. Ljudnivån kan vara störande bl.a på grund av larm från 

apparater och en ständig aktivitet på vårdrummet (Wåhlin, 2007). 

 

Intensivvårdspatienten 

Intensivvård bedrivs ofta dygnet runt, vilket innebär att patienten sällan lämnas ifred. 

Läkemedel ges mot olika symtom t.ex. lågt blodtryck, anuri, smärta och oro. Det är vanligt att 

intensivvårdspatienten är intuberad och kopplade till ventilator, vilket gör att han/hon inte kan 

prata och därför har svårt att kommunicera. Kontinuerlig infusion av sederande medel ges ofta 

för att minska patientens stress och oro. Många svårt sjuka intensivvårdspatienter drabbas av 
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IVA-syndrom (intensivvårdssyndromet eller ICU -syndrom-Intensive Care Syndrom). Det är 

en psykologisk störning och beror antingen på en psykisk belastning eller förlust. 

Den psykiska belastningen tros bero på, att patienten utsätts för ljud och intryck i så stor 

omfattning att de upplever att de mister kontrollen över sin situation, medan den psykiska  

förlusten är relaterad till en brist på meningsfull stimuli. Upplevelsen av sjukdom, smärta och 

känslomässig stress är ofta så stor att den upptar hela tillvaron (Cornock,1998; Strahan & 

Brown, 2005; Wåhlin, 2007). Miljö, läkemedel, och sjukdomens svårighetsgrad, har betydelse 

för hur hårt patienten drabbas av IVA-syndromet. Patienten får en förändrad tidsuppfattning, 

där tid och dagar kan vara svåra att uppfatta och skilja åt, vilket också kan vara en stressande 

faktor. Vanliga upplevelser är mardrömmar, hallucinationer och vanföreställningar samt oro 

och rädsla. Brist på verkliga minnen kan upplevas som stressande, eftersom patienten ofta inte 

förstår hur sjuk han/hon varit. Overklighetsupplevelserna kan däremot vara mycket starka. 

Patienterna kan berätta att de har varit med om olika saker under tiden de varit nedsövda 

tex.varit ute och rest i främmande länder, varit döda eller att alla anhöriga varit döda. Faktiska 

minnen från själva vårdtiden finns inte alltid. För det mesta försvinner patientens 

overkligupplevelser när patienten kommer till vårdavdelning (Cornock, 1998; Strahan & 

Brown, 2005).  

 

Intensivvårdspatienter kan förlora upp till 2 % av sin muskelmassa för varje vårddag och det 

har visat sig att många fysiska och psykiska problem kvarstår under en lång tid (Field, Prinjha 

& Rowan, 2008). Prinjha, Field, och Rowan (2009) beskriver att en patient kan ha många 

olika fysiska problem kvar efter att de skrivits ut från IVA t.ex. muskelsvaghet 

(polyneuropati), mardrömmar, dålig aptit, trötthet, koncentrationssvårigheter och även 

andningsproblem. Dessa problem kan i sin tur ge oro, ångest och depression. Även Strahan 

och Brown (2005) fann att patienterna inte sällan har långvariga  problem efter IVA-vården 

som sömnproblem, matsmältningsproblem, dålig rörlighet, enorm trötthet, svaghet och diffus 

värk i kroppen. Förvärvade neuromuskulära störningar är mycket vanliga hos kritiskt svårt 

sjuka patienter och drabbar patientens muskelkraft och känselsinne. Tillstånden anses höra 

samman med multiorgansvikt. Muskelsvagheten kan bli så uttalad att all förmåga till 

muskelkontraktion går förlorad. Patienten blir reaktionslös, trots att centrala nervsystemet i 

övrigt är intakt. Dessa besvär har generellt en god prognos, men förloppet är direkt relaterat 
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till hur sjuk patienten har varit och det kan ta månader upp till år innan patienten återhämtat 

sig. 

Polyneuropati (Critical illness polyneuropathy CIP) är en generell störning i det perifera 

nervsystemet som karakteriseras av en motorisk och/eller sensorisk polyneuropati. Hos 

patienter med långvarig intensivvård är detta tillstånd vanligt. Svårighetsgraden av CIP är 

relaterat till hur sjuk patienten har varit och hur många organ som sviktat. Myopati (Critical 

illness myophaty CIM) är störningen i skelett muskel cellen. Denna störning drabbar också 

ofta intensivvårdspatienter (Eriksson, 2007). 

 

 

Problemområde 

När en patient börjar tillfriskna och inte längre behöver intensivvård, blir det aktuellt med 

överflyttning till vårdavdelning för fortsatt vård. Hur sjuk en patient har varit och vårdtidens 

längd, har betydelse för patientens fysiska och psykiska status och har även stor betydelse för 

hur patienten upplever överflyttningen till vårdavdelningen, men många patienter är oroliga 

och stressade inför denna förflyttning (Wu & Coyer, 2007). 

 

 På IVA ligger inte patienten själv, utan det finns alltid personal på rummet dygnet runt. Det 

bidrar till att patienten känner trygghet, fastän han/hon har ett stort hjälpbehov. Närheten till 

personalen gör att patienterna inte känner att de besvärar när/om de ber om hjälp.  

Patientens psykologiska och känslomässiga tillstånd är väl dokumenterade i olika studier och 

det har visat sig vara känslomässigt svårt och ångestframkallande att befinna sig i 

beroendeställning. Problem med att lämna en skyddad miljö, samt 

kommunikationssvårigheter, aptitlöshet, stort behov av omvårdnad och stöd, kan också 

framkalla stress och ångest. Något som också kan göra patienten orolig och som kan upplevas 

som stressande, är att inte kunna röra armar och ben, att inte kunna sova ordentligt och att inte 

kunna kommunicera fullt ut (Field et al. 2008; Cornock,1998; Chaboyer, Kendell,E. 

Kendell,M.& Foster 2005). 

 Chaboyer, Kendell et al. (2005) beskriver att en patient sa att han var väldigt lycklig att 

vårdavdelningen var fullbelagd, så han fick stanna på intensivvårdsavdelningen ett dygn till 

(Chaboyer, Kendell et al. 2005). 
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När patienten överflyttas till vårdavdelning, uppstår ofta problem pga att vårdavdelningarna 

har andra arbetsrutiner, mindre personaltäthet och patienterna förväntas klara sig mer själva. 

Det finns ingen personal på vårdrummet och patienterna är inte regelbundet övervakade. För 

många patienter blir det därför en omtumlande upplevelse att komma till vårdavdelningen och 

skillnaden på vårdnivån upplevs ofta negativt (Field et al. 2008). Personalens kännedom om 

hur patienten upplever överflyttningen, om deras fysiska och psykiska stress och ångest inför 

överflyttningen, är viktigt för att överflyttningen ska göras så bra som möjligt. Detta medför 

också att personalen på ett bättre sätt kan förbereda och informera patienten (Chaboyer, 

Kendall et al. 2005). Wu och Coyer (2005) belyser i sin studie att en informerad patient också 

blir en trygg patient och att tryggheten oftast förstärks om anhöriga också är väl informerade 

och kan stötta patienten, och att en informerad avdelning, kan göra att överflyttningen 

underlättas (Wu & Coyer, 2005). 

 

        

Omvårdnadsteori 

Katie Eriksson menar att lidandet hör till livet, men har egentligen ingen mening i sig. Istället 

är det människans personliga och unika sätt att förstå sig själv och sin situation som avgör om 

lidandet ska bli meningslöst eller meningsfullt. Hon beskriver att det i vården finns tre 

lidanden och hon delar upp dem i livslidandet som är kopplat till människans livssituation och 

präglas mycket av var i livscyklen han/hon är. Sjukdomslidandet kan vara kroppsligt, som en 

följd av den smärta patienten känner i samband med symtom eller behandling. Det kan också 

vara  själsligt, som en följd av de känslor patienten upplever i samband med diagnos eller en 

förändrad vård/livssituation. Det tredje och sista lidandet är vårdlidandet och det kan vara det 

onödiga lidande patienten utsätts för som en följd av vård, bristen på vård eller det lidande 

patienten upplever då värdigheten kränks. Kränkning av patientens människovärde är ett 

vanligt lidande och det är vårdpersonalens skyldighet att vara lyhörd för patientens 

upplevelser, att ta patienten  på största allvar och att lindra patientens lidande. Om patienten 

känner sig välkommen och respekterad kan det lindra hans/hennes lidande. Eriksson (1994) 

talar vidare om att lidandet måste bekräftas och att lidandet kan ses som en kamp, som måste 

lösas mellan det onda och det goda det. Om patienten kan få hjälp och stöd att uthärda det 

lidande som ångest och rädsla innebär, kan han/hon utvecklas och gå stärkt ur situationen. 
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När lidandet är outhärdligt kan det däremot förlama människan och hindra hans/hennes 

utveckling (Eriksson, 1994). 

 

                                                   

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA) och har varit mycket svårt sjuka, 

upplever ofta en hjälplöshet över sin situation och en enorm trötthet. Muskelsvagheten gör att 

de inte kan klara sin dagliga vård på egen hand, vilket i sin tur gör att de upplever ett starkt 

hjälpberoende. De känner därför ofta en trygghet på IVA, där personaltätheten är stor och det 

alltid finns personal till hands, som ser och hör när de behöver hjälp. När patienten flyttas 

över till vårdavdelning förväntas han/hon ofta klara sig ganska mycket själv. Det finns ingen 

övervakningsutrustning och patienten måste påkalla uppmärksamhet genom att ringa på en 

signalklocka.  

För att kunna mildra och förbättra överflyttningen, är det värdefullt att få mer kunskap om hur  

patienter upplever överflyttningen till vårdavdelningen. 

Hur tänker patienten inför överflyttningen? 

Hur upplever patienten själva överflyttningen? 

Hur upplever patienten skillnaden på vårdnivån? 

 

 

 
SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att utifrån aktuella forskningsresultat beskriva patienters 

upplevelser i samband med överflyttning från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. 

 

                                                   

METOD 

Datainsamling 

Studien genomförs genom systematisk litteratursökning av vetenskapliga artiklar. 

Litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur 

inom ett visst område eller ämne (Axelsson, 2008). 
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Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. under augusti och september 

2011. Inklusions kriterier var artiklar som motsvarade studiens syfte och var skrivna på 

engelska eller skandinaviska. Sökorden som användes var Intensive Care Unit (ICU), transfer, 

General Ward, patient, experience, anexiety, leaving, discharge. Sökorden var trunkerade och 

AND användes mellan sökorden. Sökorden kombinerades för att få så många relevanta träffar 

som möjligt i enlighet med studiens syfte. Enstaka sökord gav flera tusen träffar, där flertalet 

inte hade anknytning till aktuellt syfte. 

 

 Några artiklar valdes bort p.g.a att resultatet främst berörde anhörigas och vårdpersonalens 

upplevelser. Två av dessa artiklar användes i diskussionen, därför att de förstärkte resultatet. I 

några artiklar som undersökte patienten och anhörigas upplevelser, redovisades resultatet 

separat. Dessa har inkluderats, men enbart patientens upplevelser har behandlats. 

I sökningarna återfanns samma artiklar i flera databaser. I dessa fall redovisas artiklarna från 

första databasen. Artiklar som återfanns även i olika sökords kombinationer redovisas i den 

första kombinationen där de påträffades. I PsycINFO, återfanns ingen artikel som 

överrenstämde med syftet.(Resultatet från sökningen redovisas i bilaga 1) 

 

Dataanalys 

 Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes utifrån Willman & Stolts (2002) gransknings 

protokoll för kvalitativa och kvantitativa studier. Kvaliteten på artiklarna bedömdes som Bra, 

Medel eller Dålig. Ett poäng gavs för ja och 0 poäng för ett nej svar, där > 80 % av max 

poängen (15-12 poäng), bedömdes som en bra kvalitet, 70-80 % av max poängen (11-9 

poäng) motsvarade ett medelbetyg, medan <60 % av maxpoängen (<8 poäng) bedömdes som 

dålig kvalitet. Dessa artiklar togs därför inte med i resultatet (Willman & Stoltz, 2002). Nio 

artiklar bedömdes ha bra kvalitet, två artiklar hade medelgod kvalitet och en artikel hade dålig 

kvalitet (gransknings protokoll redovisas i bilaga 3 och 4). 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys används för 

att hantera stora mängder data och för att beskriva variationer genom att identifiera likheter 

och olikheter i ett textinnehåll (Lundman, 2008). Materialet grupperas och sammanställs och 

en struktur skapas för att få fram det nya resultatet (Axelsson, 2008). 
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Först lästes alla artiklar igenom flera gånger för att få en förståelse för helheten. Därefter 

översattes texten till svenska och meningsenheter identifierades, relevanta för studiens syfte. 

Dessa kondenserades och lästes igenom ord för ord för att få fram koder. Koderna sorterades 

in i underkategorier baserat på hur de olika koderna bedömdes höra samman. Analysarbetet 

fortsatte och till sist framträdde fyra kategorier: trygghet, otrygghet, minnesluckor och 

information (exempel från analysen redovisas i bilaga 5).  

 

 
 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Endast artiklar som var etiskt granskade eller hade ett etiskt resonemang inkluderades i 

studien. All information som var relevant för studiens syfte redovisas och inte bara det 

innehåll som stöder författarens uppfattning. 

 

 

 

RESULTAT 

Aktuellt forskningsområde är inte så väl dokumenterat. De flesta studierna är gjorda på  

vårdavdelning efter överflyttningen eller i patentens hem efter utskrivning från sjukhuset.  I 

flera studier beskrev patienterna, att de upplevde överflyttningen till vårdavdelningen både 

psykiskt och fysiskt påfrestande. Det mest karakteristiska var oro över att inte ha personal 

nära och att inte vara kontinuerligt övervakade, depression därför att de kände sig trötta och 

orkeslösa, otrygghet över att inte få den hjälp de ansåg sig behöva och att inte ha kontroll över 

sin situation med sina basala behov, som att kunna äta själv eller gå på toaletten utan att be 

om hjälp. Syndromet nämns som överflyttningsstress (transfer-stress) och är vanligt hos IVA-

patienter pga.att de är psykiskt och fysiskt nedsatta efter ett kritiskt sjukdomstillstånd och en 

många gånger lång vårdtid på IVA (Leith,1999). Patienterna har ofta en nedsatt självkänsla 

relaterat till att vara i en beroendeställning (Forsberg, Lindgren et al. 2011).  

Många patienter upplevde emellertid överflyttningen från IVA som mycket positiv, eftersom 

de såg detta som ett bevis på att de blivit bättre (Odell, 2000). 

 

 Patienternas upplevelser av förflyttningen från IVA till vårdavdelning var mycket individuell 

och kundes delas in i tre kategorier, trygghet, otrygghet och minnesluckor. Information visade 
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sig ha stor betydelse för patientens upplevelse av överflyttningen, och utgör därför en fjärde 

kategori. 

                                                  

Trygghet 

Flera studier visade att ett stort antal patienter upplevde att överflyttningen var positiv. Det 

var ett framsteg och ett bevis på att de blivit bättre och steget till att komma hem, kändes  

närmare. Överflyttningen minskade deras stress och det kändes skönt att slippa alla 

infusionsslangar och monitoreringssladdar och att kunna röra sig mer fritt (Leith,1999; 

McKinney et al. 2002; Paul et al. 2003; Odell, 2000). 

Leith (1999) beskriver i sin studie att ca.femtio procent av patienterna har en positiv 

upplevelse av att komma till vårdavdelning och såg överflyttningen som ett positivt framsteg 

och tecken på att de blivit bättre. 

 När patienterna kom till vårdavdelning och började inse alvaret i att ha varit så svårt sjuka 

och så nära döden, var tankar på döden vanliga. Efterhand som den fysiska hälsan blev bättre, 

ökade självkänslan och tankarna på döden minskade. Då minskade också oron inför framtiden  

och patienterna kände att de kunde gå vidare (McKinney & Deeny, 2002). 

 McKinney et al. (2002) fann att IVA, av vissa patienter, upplevdes för tyst, och flera 

patienter saknade medpatienter att umgås med. Några patienter upplevde atmosfären på 

vårdavdelningen lugnare, och såg fram emot att få lämna den stressiga miljön på IVA. De såg 

fram emot att slippa oväsendet, det starka ljuset, besöksrestriktioner och att få vara mer för sig 

själva, och förflyttningen gjorde att allt övergick till ett mer normalt liv. De kunde röra sig 

fritt på vårdavdelningen, titta ut genom fönstret och se dagsljuset och umgås med 

medpatienter (Leith, 1999; McKinney et al. 2002; Forsberg, Lindgren & Engström, 2011). 

Flera patienter upplevde att lukten, det starka ljuset och att det var svårt att komma till ro, var 

det de mest ogillade med intensivvårdsavdelningen. De såg fram mot att besöksrestriktionerna 

var mindre på vårdavdelningen, vilket gjorde det lättare för besökare att komma. De kände 

också att det var skönt att kunna vara mer privata, något som var svårt på IVA. En patient 

beskrev hur skönt det kändes, att få lämna IVA och slippa se så många sjuka människor 

(Leith, 1999). 

Anhöriga utgjorde en stor trygghet för patienterna. De kände att någon som stod dem nära 

kom på besök och hjälpte dem skaffa information om vad som skulle ske. De kunde lämna 

över många praktiska problem till sina anhöriga. En patient beskrev hur han spillt vatten på 
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golvet och inte ville besvära personalen utan väntade tills hustrun kom och torkade upp på 

golvet (Field et al. 2008). 

 I en intervjustudie som  McKinney et al. (2002) gjort, belyste deltagarna inför överflyttning 

till vårdavdelning, att önskan om normalitet var viktig och att komma till vårdavdelning och 

vårdas där, upplevdes mer normalt. Vården på IVA var speciell pga. att patienterna där var 

svårt sjuka och helt utlämnade till vårdpersonalen.  

 

Flera patienter accepterade förflyttningen, därför att de inte visste vad de skulle förvänta sig 

av den och hoppades bara på det bästa. Flertalet patienter förstod och accepterade skillnaden 

på vårdnivån och tänkte inte så mycket på den (McKinney et al. 2002; Field et al. 2008). 

Tjugo procent av patienterna i Leiths (1999) studie ansåg sig vara relativt opåverkade av 

förflyttningen. Några ansåg att de inte skulle ha blivit förflyttade om de inte var redo för detta. 

Odell (2000) fann emellertid att även patienter som upplevde förflyttningen positiv, kände oro 

inför den. 

 

 

Otrygghet 

Studier visar att det inte bara var en positiv upplevelse att lämna IVA. Överflyttningen 

upplevdes som en viktig händelse, som hade stor betydelse för patienten, men många 

patienter hade även negativa känslor inför överflyttningen. De tyckte inte de fått tillräckligt 

med tid att förbereda sig och hade inte kunnat vara med i planeringen.  Oron blev större om 

överflyttningen skedde hastigt och många upplevde att de var fångade i systemet och inte 

kunde påverka något. Patienterna upplevde då överflyttningen som en traumatisk händelse 

som gjorde dem förvirrade, stressade och de kände sig trötta och svaga (McKinney et al. 

2002; Odell, 2000; Wittaker & Ball, 2000; Field et al. 2008). I Leiths (1999) studie upplevde 

20% av patienterna att överflyttningen var negativ, de tyckte att tryggheten hade gått förlorad. 

En patient uttryckte att ”det kändes som om världen dragits bort under mina fötter”. 

Någon patient sa att det blev en fullständig chock och en hemsk upplevelse att komma till 

vårdavdelningen (Odell, 2000). 

Några patienter uttryckte oro över den plötsliga och dramatiska förändringen i vårdnivån efter 

överflyttningen. Patienterna kände att de ena dagen betraktades som hjälplösa och fick all 

hjälp de behövde, medan de efter överflyttningen förväntades klara delar av sin personliga 
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omvårdnad och det var de inte förberedda på. Flertalet patienter kände sig för sjuka för 

vårdavdelning. Många kände sig säkra på IVA och upplevde oro för vad som väntade dem på 

vårdavdelningen. Oron över att vara i ett underläge ökade deras ”flyttstress”. Många patienter 

hade funnit en trygghet i att personal ständigt var närvarande och genast kunde tillgodose 

deras behov.  De var även oroliga över att bli bortglömda på sina rum, att inte få den hjälp de 

tyckte att de behövde, att ringa på klockan och inte få hjälp tillräckligt snabbt och att få klara 

sig mer själva, därför att arbetsbelastningen på personalen på vårdavdelningen var stor. Några 

patienter var oroliga över att bli lämnade på natten och att ingen skulle ha tid för dem (Leith, 

1999; Forsberg et al. 2011; Lasiter, 2011;  McKinney et al. 2002). 

 När patienterna kände att de inte kunde sova/vila när de behövde och när de fann sig kämpa 

för att klara av att röra sig och klara sin personliga omvårdnad, skapade det stress hos 

patienterna. De blev också stressade över att inte kunna gå på toaletten själva, att inte klara av 

att äta den mat som serverades, därför att maten växte i munnen på dem och över att sakna 

fysisk styrka att hantera sin personliga vård (Field et al. 2008). 

  

Några studier visade att det mest negativa var att lämna personalen på IVA, deltagarna 

uttryckte att omsorgen de fick på IVA och relationen till personalen var betydelsefull för dem. 

När de kom till vårdavdelning saknade de uppmärksamheten och omvårdnaden de fick på 

IVA, där patienten och personalen har ett-till-ett förhållande, där personalen koncentrerade sig 

på en patient och att tillgodose hans/hennes behov. Patienten kände sig därför mer speciell 

och sedd på IVA, medan de på vårdavdelningen blev mer en i mängden. Det skapade oro och 

illabefinnande när patienterna inte blev uppmärksammade dvs. sedda och hörda. En patient sa 

att personalen på vårdavdelningen satte hans medicin på sängbordet och gick. Det gjorde 

honom väldigt orolig, för han visste inte när läkemedlen skulle tas (McKinney et al. 2002; 

Forsberg et al. 2011; Leith, 1999; Field et al. 2008). Några uttryckte oro över att 

monitoreringen avlägsnades. Det blev ändringar på de fasta rutiner de haft på IVA och 

kontroller och observationer reducerades. De upplevde en säkerhet på IVA, som de kände oro 

över att lämna (Paul et al. 2003). Enstaka patienter uttryckte oro över att personalen på 

vårdavdelning, inte skulle få reda på vad de varit med om på IVA, de var rädda för att 

informationen, mellan vårdavdelningen och IVA, skulle vara otillräcklig (Wittaker et al. 

2000). 
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I en studie gjordes en undersökning med en grupp äldre vuxna, om vad som gav dem trygghet 

och säkerhet på IVA och vad de kände oro över, inför en överflyttning till vårdavdelning. Det 

viktigaste var att vara säker på att få hjälp med sina basbehov och närhet till personal. De 

kände sig trygga på IVA därför att de fick hjälp direkt, för att de var kontinuerligt övervakade 

och för att personalen var säkra i sina arbetsuppgifter. Dessa aspekter gjorde dem trygga på 

IVA och de blev oroliga att behöva lämna den tryggheten De blev oroliga och rädda när 

personalen inte befann sig i deras närhet (Lasiter, 2011). Några patienter som hade 

minnesluckor från IVA-tiden kände sig oroliga och undrade mycket vad som hänt under den 

tiden, när minnet varit borta, eftersom de fortfarande kände sig så sjuka och svaga (Paul et 

al.2003). Andra studier beskriver att ett antal patienter upplevde stor oro över att inte förstå 

sin situation eller allvaret i sjukdomstillståndet. Ofta var det dessa patienter som fick 

långvariga psykiska problem efter utskrivningen från IVA pga sina stressfulla minnen och 

obehag från IVA-tiden (McKinney et al. 2002; Paul, Hendry & Cabrelli, 2003). Rattray, 

Crocker och Connaghan (2010) fann att oro och depression inte alltid reduceras över tid. 

Några patienter hade kvarstående besvär av oro och ångest efter utskrivning från IVA. 

Ett fåtal patienter hade kvar smärtor, dålig aptit, neuropati, ångest. Detta gav dem oro och 

ångest och de kände att de befann sig i underläge p.g.a. sitt vårdberoende (Paul et al. 2003). 

 I en studie kartlade Gustard, Chaboyer och Wallis (2008) patienters oro och ångestnivå, när 

de skulle överflyttas från IVA. Den första mätningen gjordes på IVA och de två efterföljande 

på vårdavdelningen. Resultatet i denna studie visade att oro och ångestnivå var låga vid 

samtliga tillfällen och inte förändrades över tid. Detta tolkades som att sjuksköterskor på de 

båda vårdinrättningarna hade blivit bättre på att upptäcka den psykiska belastning som 

patienterna utsätts för (Gustard et al. 2008). 

 

Minnesluckor 

Några studier visade att en del patienter, av olika orsaker, inte kände någonting inför 

överflyttningen. Odell (1999) belyste i sin studie att patienter under samtal kunde säga att de 

kände oro och stress inför överflyttningen, men slutade samtalet med att säga att 

”överflyttningen fungerade bra”. Enligt Odell (1999) kan detta vara ett tecken på att patienten 

ännu inte tagit till sig sina känslor i samband med överflyttningen och ett undermedvetet sätt 

att bearbeta händelserna. Ett fåtal patienter tyckte att det kändes bra, men visste inte säkert hur 

de kände sig (McKinney et al. 2002). Flera studier visade att många patienter hade 
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minnesluckor och inte kom ihåg någonting från överflyttningen. De hade antingen inga 

åsikter om den eller kände oro och stress över att inte komma ihåg något. Det var i vissa fall 

svårt att få fram vad patienten verkligen kom ihåg och inte kom ihåg, eller vad patienten 

visste eller inte visste om överflyttningen och IVA-tiden. Några sa sig komma ihåg eller 

trodde sig komma ihåg händelser och ett fåtal patienter visste inte att de hade överflyttats eller 

var de befann sig. Några patienter kom inte ihåg dagarna innan överflyttningen, trots att de 

varit oroliga och ledsna då de informerades om att de skulle överflyttas till vårdavdelning. 

Studier visade också att vissa patienter kände likgiltlighet, om de kom ihåg eller inte (Leith, 

1999; Odell, 1999). 

                                                  

Information 

Den svårt sjuka IVA-patienten var mycket sårbar pga. sin beroendeställning till personalen 

och därför hade de ett stort behov av att få veta vad som hände och vad som skulle hända. Det 

var viktigt att patienten var väl förberedd inför överflyttningen och att de fått veta vad som 

skulle hända. Oron och ångesten blev mindre om personalen informerade patienten. Några 

patienter tyckte att om det gavs bättre information och psykologiskt stöd, och om de gjordes 

mer delaktiga, så skulle detta underlätta överflyttningen betydligt (Gustard et al. 2008;  

Forsberg et al. 2011). 

 För att informationen skulle göra överflyttningen lättare, borde den vara både muntlig och 

skriftlig. Eftersom många patienter hade vaga minnen från IVA och överflyttningen, var det 

vanligt att den muntliga informationen glömdes bort. Informerades anhöriga ordentligt blev 

de trygga och kunde stötta och informera patienten kontinuerligt, så att även denne blev trygg 

(Paul et al. 2003). Några patienter uttalade oro över att informationen till vårdavdelningen 

blev otillräcklig och att det inte kom fram vad de varit med om. En patient berättade att han 

blivit väldigt orolig när han hörde informationen som gavs och inte förstod ett ord av det som 

sades. Det var betydelsefullt för patienten, att vårdavdelningen informerades om, vad de 

klarade av eller inte och att  han/hon fick vara med under den delen av informationen. Viss 

avdelningspersonal  kände sig osäkra och stressades över att ta emot en patient från IVA och 

någon patient kände detta och blev orolig och stressad över detta (Whittaker, et al. 2000). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet att göra en litteraturstudie föll sig naturligt eftersom detta gav en god översikt över 

ämnet och en uppfattning om problemets storlek. Det var även en möjlighet att få ta del av 

studier som gjorts i andra länder. Uppsatsens uppläggning är inspirerad av Friberg, F. (2007). 

Denna referens valdes för att den var förstålig och logisk. 

 

Att begränsa urvalet till enbart patienter, innebar att en del bra artiklar fick uteslutas då de 

inkluderade anhörigas upplevelser, vilket inte var syftet med studien. Många studier var 

gjorda när patienterna kom till vårdavdelningen och det var inte så många som var gjorda på 

IVA i direkt anslutning till överförflyttningen. Detta skulle möjligtvis kunna påverka 

resultatet eftersom mycket av den direkta oron lagt sig. Några studier var gjorda i två steg, 

både på IVA och på vårdavdelning. Dessa är inkluderade liksom de som var gjorda på 

 vårdavdelning strax efter överflyttningen. Studier som var gjorda med både patienter och 

anhöriga ingår också i resultatet, men bara patientens upplevelser är inkluderade. Ett flertal 

artiklar valdes bort eftersom de inte fokuserades på patienterna utan mer på anhörigas 

upplevelser. Dessa artiklar har dock varit av betydelse, eftersom de har gett mer insikt i 

problemområdet och hur viktiga anhöriga är för patienternas välbefinnande. 

Flertalet av studierna har kommit fram till samma resultat, även om de är utförda under olika 

tidsperioder och i skilda länder, vilket ökar resultatets trovärdighet. 

Litteratursökningen begränsades inte till ett visst antal år eftersom en tidsbegränsning inte 

bedömdes relevant, då artiklarna var så få. Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed 

och Chinal. Samma artiklar hittades under olika sökordskombinationer och i båda 

databaserna. Det var ingen svårighet att finna artiklar som motsvarade studiens 

problemformulering och syfte, även om antalet artiklar var relativt litet.  

De valda artiklarna granskades enligt Willman & Stoltz (2002 ) granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa metoder ( bilaga 3 och 4 ). Detta gav struktur och underlättade 

granskningen. I resultatet inkluderades även en artikel med medel kvalitet pga. att den 

tillförde mycket till resultatet. Inga artiklar med låg kvalitet inkluderades. 

Nackdelen med studien är att den är relativt liten, vilket beror på att det är få studier som 

gjorts av patienter i direkt anslutning till en överförflyttning till vårdavdelning. Det är 

intressant att problemen vid överflyttning av patienter från IVA är samma oavsett vilket land 
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de är gjorda i. Att studierna visar liknande resultat stärker resultatets trovärdighet och 

överförbarhet trots att materialet inte är så stort. 

 
Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva  patienters upplevelser i samband med överflyttning från 

IVA till vårdavdelning. 

I resultatet framkom att det var väldigt varierande hur patienterna upplevde överflyttningen. 

 

I de studier där patienterna kände stor oro och stress inför förflyttningen, framkom likartade 

upplevelser, som att lämna tryggheten på IVA, lämna närheten till personalen, knyta nya 

kontakter på vårdavdelningen, rädsla över att personalen på vårdavdelningen inte skulle få 

tillräcklig och adekvat information, om det som patienten hade varit med om på IVA 

(McKinney et al. 2002; Forsberg et al. 2011). De kände rädsla över att inte få den hjälp de 

behövde på vårdavdelning, eftersom de uppfattade sig själva som enormt hjälpbehövande, och 

de trodde att det förväntades av dem att de skulle klara det mesta själv. Patienterna upplevde 

både rädsla och ångest över att inte ha kontroll över sin situation och det bottnade främst i en 

förlust av att vara oberoende, att behöva hjälp med de mest basala saker, som t.ex.att klara av 

att lyfta ett glas och dricka när de blev törstiga. Bristen av att vara oberoende gav patienterna 

en känsla av otrygghet när de skulle lämna IVA (Field et al. 2008; Paul et al. 2003; Gustard et 

al. 2008). Detta styrks av Field et al. (2008) som i sin studie beskriver hur stressande det var 

för patienterna att inte ha den fysiska styrkan att hantera sin personliga vård och sina 

personliga behov. 

 Författaren till denna studie anser att den kontrollförlust patienterna upplever delvis kan 

förstås och förklaras av den vård som bedrivs på en IVA-avdelning.Vården av en svårt sjuk 

patient är högteknologisk och syftar till att stödja och ersätta de sviktande funktioner som 

patienterna i vanliga fall, själv upprätthåller och utför. Patienterna upplever sig helt hjälplösa, 

fastbundna i sängen och utan några krav på sig, att utföra saker på egen hand. De blir 

automatiskt i en beroendeställning till vårdpersonalens omhändertagande och att från den ena 

dagen till den andra flytta till vårdavdelning, där de ”trodde” att de skulle få sköta sig själva, 

gav upphov till oro och ångest över hur de skulle klara sig (Leith,1999; Forsberg et al. 2011; 

Lasiter, 2011; McKinney et al. 2002). 
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Alla de analyserade artiklarna, oavsett land, metod eller patienturval visade att upplevelser 

som otrygghet, sömnsvårigheter, oro, ångest och stress var mycket vanliga och ett stort 

problem för patienterna. De visade även att en lång tid, upp till sex månader, efter 

utskrivningen från IVA hade många patienter kvar problem som oro och depression (Field et 

al. 2008; Odell, 2000). Detta styrks även av Rattray et al. (2010) som i sin studie påvisade att 

oro och depression inte behöver reduceras över tid. 

 

Leith (1999) beskriver i sin studie att ca. femtio procent av patienterna hade en positiv 

upplevelse av att komma till vårdavdelning och såg överflyttningen som ett positivt framsteg 

och tecken på att de blivit bättre. Det var endast tjugo procent av patienterna i denna studie 

som uppgav att de upplevde oro och ångest över att lämna IVA. Resterande patienter 

upplevde inte något speciellt i samband med förflyttningen. Detta berodde främst på att de 

antingen hade minnesluckor från IVA och även vid förflyttningen eller såg det som en 

naturlig process i vårdförloppet. Då kan man fundera över, varför ett fåtal patienter kände ett 

sådant obehag medan andra såg fram mot det. 

I artiklarna preciserades inte vilka sjukdomstillstånd som innefattades i negativa respektive 

positiva upplevelser, men på en IVA-avdelning finns även patienter som inte är så allvarligt 

sjuka, de kan t.ex. behöva extra smärtlindring eller observation under några timmar. Det är 

möjligt att det är dessa patienter som upplever förflyttningen positiv. De svårast sjuka 

patienterna, som vårdats i ventilator och varit nedsövda, har ett annat vårdbehov och känner 

sig troligen mer utsatta och oroliga över att lämna IVA. 

  

Chaboyer et al. (2007) undersökte om en sambandssjuksköterska kunde vara ett stöd och 

minska patienternas oro och stress vid en överflyttning från IVA. Studien visade att oron 

minskade lite, men att det egentligen inte hade någon större betydelse för patienternas 

välbefinnande. I dagens strama ekonomiska läge är det nästan omöjligt att avsätta en 

sjuksköterska, till att enbart vara en resurs för patienterna, vid en överflyttning, fast det skulle 

kanske underlätta i ett längre perspektiv. Det är något som är värt att undersöka och arbeta 

vidare med. Vi sjuksköterskor, både på IVA och vårdavdelningen, kan börja med att bli bättre 

på att uppmärksamma patientens problem, bli mer tillgängliga och stödja patienten 

känslomässigt i samband med förflyttningen 
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I några studier framkom att patienter upplevde miljön på IVA som påfrestande och stressande, 

med störd dygnsrytm, höga ljud, stark belysning och att det oftast var aktivitet på rummet 

större delen av dygnet. Patienterna upplevde det starkare när de blev friskare och då kunde det 

vara skönt att lämna IVA och komma till vårdavdelning, där det blev en mer ”normal” 

dygnsrytm. Där kunde de röra sig fritt på avdelningen, umgås med medpatienter och 

kontakterna med yttervärlden blev rikare, därför att det var lättare att få besök av anhöriga och 

vänner (McKinney et al. 2002; Leith,1999; Paul et al. 2003). Min erfarenhet är att när 

patienterna blir friskare och inte längre är sängbundna, är inte IVA någon bra miljö. Det finns 

inte stora möjligheter att röra sig utanför sin sängplats och det finns inga dagrum. Att försöka 

få en normal dygnsrytm, i ett vårdrum, där dygnsrytmen näst intill är likartad dygnet runt, är 

nästan omöjligt. 

 

I ett flertal studier framkom att anhöriga var viktiga för patienternas trygghet. Det är därför av 

största vikt att anhöriga får vara delaktiga i vården, att anhöriga är väl informerade, att 

relationen mellan vårdpersonal och anhöriga är god och att vi som vårdpersonal uppmuntrar 

anhöriga att vara nära patienten. Den anhörige känner patienten bäst och blir en resurs för 

patienten i kontakten med vårdpersonalen och patienten känner sig mer trygg och mindre 

utsatt. Resultatet visade också att vårdpersonalen är viktig för patientens trygghet. Genom att 

intensivvårdspersonalen och personalen på vårdavdelningen har kunskap, om den stress och 

oro många patienter känner när de ska lämna IVA, kan de vara till stor hjälp för både 

patienten och anhöriga (Leith, 1999; Whittaker & Ball, 2000).  

 

 I några studier framkom att patienterna inte kom ihåg något speciellt med överflyttningen, 

antingen såg de det som en naturlig del av vårdförloppet eller hade de minnesluckor och kom 

inte ihåg vare sig positiva eller negativa känslor i samband med förflyttningen (Leith, 1999; 

Odell, 2000). De patienter som hade minnesluckor mådde ofta mycket dåligt när de blev 

bättre och börjar fundera över vad de varit med om (Odell, 2000). I dessa lägen har dagboken 

visat sig vara värdefull och den uppföljningsverksamhet som bedrivs på flertalet av IVA- 

avdelningar (Prinja et al.2009). De flesta patienter som vårdas mer än 4-5 dygn på IVA får en 

dagbok. I den skriver personalen och anhöriga varje dag vad som händer. Patienterna får 

boken med sig när de lämnar IVA och kan i egen takt läsa vad som hänt under deras 

sjukdomstid och därigenom få hjälp att bearbeta sina upplevelser. På uppföljningssamtalen 
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gås dagboken igenom och patienterna får svar på sina frågor och förklarat för sig vad som 

hänt (Bäckman, C. & Walter, S. 2001). Det ger patienterna trygghet, de känner sig lugnare 

och tillfrisknandet går snabbare.  

Prinja et al. (2009) har i en studie undersökt patienters behov av uppföljningsverksamhet. 

Resultatet visar att flertalet patienter som var med i studien tyckte att de skulle vara hjälpta av 

uppföljning efter IVA-vården och att det skulle främja deras återhämtning. Många sjukhus har 

idag uppföljningsverksamhet, men långt ifrån alla. Gustard et al. (2008) kom visserligen fram 

till i sin studie att oro och ångest inte förändrades över tid, men det jämfördes inte med om 

resultatet blivit annorlunda med en uppföljningsverksamhet. Jag tror att de patienter som varit 

svårt sjuka och drabbats av oro och stress vid en förflyttning från IVA, är i behov av 

uppföljning. Då kan patienternas sjukdomsförlopp gås igenom, tillsammans med patienterna, 

och de får en förklaring till hur det blev som det blev. Det kan öka deras förståelse för 

sjukdomsförloppet och hjälpa dem till en snabbare återhämtning. 

 

Genom att som IVA- personal vara medveten om patienternas beroendeställning, kan 

personalen i sitt sätt att bemöta och vårda patienterna reducera denna känsla och öka deras 

trygghet och välbefinnande och därmed ge dem en bättre livskvalitet. Finns det på IVA-

avdelningen möjligheter att förbereda patienterna inför förflyttningen, genom att t.ex. ge 

patienten ett enkelrum sista dygnet på IVA, där han/hon får vara ensam, få en ringklocka och 

ringa när de behöver hjälp, tror jag att man vunnit mycket för patientens känsla av oberoende. 

Min erfarenhet är, att när man har haft möjlighet att prova på det, har patienten kallat på 

uppmärksamhet väldigt ofta i början, sen har det avtagit under dagen och patienten har 

upplevt en frihet, över att inte ständigt vara påpassad. Det innebär också en stor hjälp för 

avdelningspersonalen, att patienten har vant sig vid att vara själv, därför att vårdpersonalen 

har en stressig arbetsmiljö, många patienter som är i behov av hjälp och ringer en patient ofta 

och påkallar uppmärksamhet för han/hon är orolig, tar det mycket av deras tid i anspråk. 

Erfarenheten är också att patienten känner sig mer trygg när han/hon fått uppleva hur det 

känns att vara ensam, att personal verkligen kommer när de ringer, att det inte var så ensamt 

som de trodde och att det faktiskt kändes rätt skönt. 

 Men man får heller inte glömma dessa patienters omvårdnad. De har också varit med om en 

traumatisk händelse även om deras sjukdomstillstånd inte varit livshotande och de mår ofta 

dåligt av IVA-miljön därför att de är mer medvetna om allt tragiskt som händer runt dem. 
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Återigen ett tillfälle där det vore värdefullt att när de börjar bli avdelningsfärdiga, vårda dem 

på eget rum och åtskilda från de som är svårast sjuka, tills det blir aktuellt med överflyttning 

till vårdavdelning. 

 

Det visade sig, att informationen till patienterna, var av stor betydelse (Forsberg et al. 2011; 

Gustard et al. 2008). Många patienter hade minnesluckor och kom inte alltid ihåg den 

muntliga informationen. Det var till stor hjälp för patienterna om de fick bra och 

återkommande information, som förstärktes med en skriftlig information, om vad som skulle 

hända och även information om avdelningen de skulle komma till (Forsberg et al. 2011; 

Odell, 2000). För att underlätta förflyttningen för patienterna vore det bra med studiebesök på 

vård- avdelningen. Då blir det en mer välbekant plats, patienten kommer till. Ett annat 

alternativ är att någon/några av personalen från vårdavdelningen besöker IVA och hälsar på 

patienten. Då får patienten ett/flera ansikten att förankra i. Detta förstärks genom Paul et al. 

(2003) som belyst problemet i sin studie och kom fram till den positiva effekten en 

informations broschyr har. 

Medvetenheten hos IVA-personalen för dessa patienter bör lyftas fram för att minska 

patienternas oro och stress inför överförflyttningen och hjälpa dem till en bättre livskvalitet. 

 

Ångest skapar lidande och om man inte vet vad som ska hända, väcker det ångest och 

ångesten kan i sin tur ge en känsla av tomhet och ovisshet (Brinkler, 2007). 

Eriksson, K. (1994) menar att för att minska lidandet för patienterna måste det inom 

sjukvården skapas en vårdkultur, som gör att patienterna inte känner sig obekväma, utan 

välkomna och respekterade och att det ur varje situation som upplevs som meningslös och 

stressande, kan det komma mening som gör att patienten/individen går stärkt ur den. 

 

 

Förslag på fortsatta studier 

1. Under de sista åren har man börjat med att inte ha patienter, som vårdas i ventilator, djupt 

sövda, utan de ska vara så vakna som möjligt. Det skulle vara intressant att studera om 

patienters overklighetsupplevelser och minnesluckor minskar och om patienterna mår bättre 

vid en överflyttning till vårdavdelning, när de inte varit så djupt nedsövda.  

2. Fortsatta studier behövs angående uppföljnings verksamhet och dagböcker. 
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3. Det skulle vara intressant att undersöka om en sambandssjuksköterska skulle vara till hjälp 

för patienterna vid en överflyttning 

4. Det finns även behov av att studera hur en informationsbroschyr skulle kunna utformas för 

att den skulle vara till hjälp för patienten och undersöka om och hur ett samarbete med 

vårdavdelning skulle kunna utformas. 

 

Slutsats. 

Slutsatsen av litteraturstudien är att ett fåtal patienter upplever stor oro och ångest sk. 

”flyttstress”, när de ska överflyttas från IVA. De oroar sig över hur de ska klara sig på 

vårdavdelningen och känner sig enormt hjälplösa, de har en rädsla över att bli ”glömda” på 

sitt rum och att inte få den hjälp de anser att de behöver. Det är dessa patienter, som varit 

svårast sjuka, ofta med multiorgansvikt och en lång vårdtid på IVA, som vi måste hjälpa till 

en bättre livskvalitet vid en överflyttning till vårdavdelning. Förslagsvis utarbeta ett samarbete 

mellan intensivvårdsavdelningen och mottagande vårdavdelningar. Information upplever 

patienterna som enormt viktig, att de vet vad som ska hända och vad som händer. En 

välinformerad patient är också en trygg patient. Anhöriga är enormt viktiga för patienten, de 

bör få vara mer delaktiga i vården, för att kunna stötta patienten på bästa sätt. 

 

När patienten ska överflyttas till vårdavdelning sker detta nästan alltid planerat, och det finns 

god tid att informera patienten. De patienter som har vårdats i ventilator, kan börja informeras 

om överflyttning redan under tiden de ”tränas” ur ventilatorn. Om patienten har någon dag på 

sig att vänja sig, känner de sig troligen lugnare inför överflyttningen och kan kanske t.o.m. se 

fram emot den. 

Det har gjorts en studie för att undersöka om patienternas stress minskade, om det fanns en 

sambandssjuksköterska tillhands för patienten, i samband med överflyttningen. Studien visade 

att patienternas oro inte minskade nämnvärt vid dessa tillfällen (Chaboyer, Thalib, Alcorn & 

Foster, 2007).  
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BILAGA 1. Databassökning. 

 
Tabell 1: Sökningar i Chinal. 
 
Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar/abstrakt 

Lästa 
artiklar 

uttagna 
artiklar 

inkluderade 

ICU, transfer 85 85/11 2 1 1 
ICU, transfer, ward 14 14/6 5 3 1 
transfer, patient, 
ICU 

40 40/2 2 2 0 

Patient, ICU, 
discharge,experience 

4 4/4 1 1 1 

transfer, anxiety, 
ICU 

19 19/19 3 3 3 

discharge, intensive 
care, ward 

169 169/10 2 1 1 

Experience, 
ICU,transfer, 
general ward 

1 1/1 0 0 0 

 Leaving, ICU, 
general Ward 

0 0/0 0 0 0 

Transfer, patient, 
ICU, general ward 

1 1/1 1 0 0 

Experience,ICU, 
discharge 

125 60/3 1 1 1 

 
Tabell 2: Sökningar i PubMed. 
 
ICU, transfer 1336 0/0 0 0 0 
ICU, transfer,ward 59 59/5 2 2 0 
Transfer, patient, ICU 1199 0/0 0 0 0 
Patient, 
ICU,discharge,experience 

210 210/4 0 0 0 

Transfer, anxiety, ICU 25 25/5 4 3 1 
Discharge, intensive 
care,ward 

200 200/2 0 0 0 

Experience,ICU, transfer, 
general ward 

11 11/5 3 2 0 

Leaving, ICU, general 
ward 

1 1/1 1 1 0 

Transfer, patient, ICU, 
general ward 

44 44/10 3 2 1 
 

Experience, discharge, 
ICU 

195 195/4 4 3 1 



 

   
 

BILAGA  2. Artikelmatris. 
 

Författare, 
År, Land, 
Titel 

Syfte Metod Del- 
tagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Charboyer et al 
2007 
Australien 
   
The effekt of 
an ICU liason 
nurse on 
patients and 
family`s 
anxiety prior to 
transfer to the 
ward: An 
intervention 
study 

Undersöka om oro 
och ångest kunde 
minskas för 
patienten vid 
överflyttning till 
vårdavdelning om 
det fanns en 
sambandssjuk-
sköterska att tillgå 
som stöd. 

Interventions-
studie. 
Fyra grupper 
(två kontroll-
grupper och två 
interventions-
grupper).  
 

115 
varav 62 
i 
kontroll-
gruppen 
och 53 i 
inter-
ventions-
gruppen 

Patienternas oro minskade inte 
så mycket, fast det fanns en 
sambands-sjuksköterska 
tillhands. 

Bra 

Chaboyer et al. 
2005 
Australien 
 
Transitional 
care after the 
intensive care 
unit. 

Undersöka och 
skaffa förståelse 
för övergången till 
vårdavdelning för 
patienter både 
före, under och 
efter 
förflyttningen och 
försöka minimera  
besvären för 
patienterna. 

Studera 
patienternas 
upplevelser 
under 
förflyttningen 
genom en 
litteraturstudie. 

 Detta problem har inte har fått 
så mycket uppmärksamhet på 
IVA-avdelningar. Att 
nedskärningar inom vården gör 
att det inte finns resurser att 
tillgodose patientens behov 
inför en överflyttning. 

Dålig 

Field, K. et al 
2008 
England 
 
“One patient 
amongst 
many”. 
A qualitative 
analysis of 
intensive care 
unit patients 
experiences of 
transferring to 
the general 
ward. 
 

Undersöka om det 
finns andra 
orsaker till 
flyttstress än 
psykologiska hos 
tidigare IVA-
patienter. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 
djupgående 
berättelser från 
tidigare IVA-
patienter. 
Dessa var 
videoinspelade 
och 
analyserades 
med kvalitativ, 
tematiskanalys. 
  

40 När patienten drabbas av 
flyttstress är det inte enbart pga. 
känslomässiga svårigheter, utan 
även pga. konkreta praktiska 
svårigheter, som till exempel 
kommunikation, miljö och 
organisation. 

Bra 



 

   
 

Författare, 
År, Land, 
Titel 

Syfte Metod Del- 
tagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Forsberg et al 
2011 Sverige 
 
Being 
transferred 
from an 
intensive care 
unit to a ward: 
Searching for 
the known in 
the unknown 

Beskriva 
människors 
upplevelser av att 
ha vårdats på en 
 intensivvårds- 
avdelning och 
flyttas över till 
vårdavdelning 

En induktiv, 
beskrivande 
kvalitativ 
undersökning 
genomfördes 
 med 
kvalitativa 
intervjuer. 
Kvalitativ, 
tematiskanalys 

10 En välinformerad och väl 
förberedd patient upplever 
överflyttningen mindre 
dramatisk.Patienterna upplever 
överflyttningen väldigt 
individuellt, från att se fram 
mot den till att vara väldigt 
oroliga. 
 

Bra 

Gustard et al 
2008 
Australien 
 
ICU patients` 
transfer 
anxiety: A 
prospective 
cohort study. 

Kvantifiera nivån 
på oro hos 
intensivvårds-
patienter som ska 
överflyttas till 
vårdavdelning. 
Undersöka om  
ångestnivåerna 
förändras under 
tidens gång 

En löpande,   
kohortstudie. 
Mätningar 
genomfördes 
vid tre 
tillfällen, en 
gång på IVA 
och två gånger 
på vård-
avdelning, med 
enkäter. 

55 
(20) 

Liten studie som start på 
blivande kartläggning av 
ångestnivåerna vid tidpunkterna 
för överflyttningen. Resultatet 
visade låga oros nivåer vid 
samtliga mätningar och de 
förändrades inte över tid. 
 

Bra 

Lasiter, S. 
2011 USA 
 
Older 
adults`percepti
ons of feeling 
safe in an 
intensive care 
unit 

Undersöka om 
äldre vuxna 
känner sig säkra 
på IVA. 

Semistrukturer
ade intervjuer 
med öppna 
frågor till 
patienter som 
hastigt och 
oväntat blivit 
akut sjuka och 
vårdats på IVA 
Intervjuerna 
gjordes vid två 
tillfällen, en 
gång på vård-
avdelningen 
och en gång 
hemma. 

10 
8st. 
intervjua
des 2ggr 
och 2st 
intervjua
des 1 ggr. 

En viktig aspekt på trygghet vid 
en förflyttning från IVA, är att 
intensivvårdssjuksköterskorna 
är tillgängliga och behovet av 
samspel, närhet, 
uppmärksamhet och initiativ är 
viktigt. 

Bra 



 

   
 

Författare, 
År, Land, 
Titel 

Syfte Metod Del- 
tagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Leith et al. 
1999 Canada 
 
Patients` and 
family  
members` 
perceptions of 
transfer from 
intensive care 

Utvärdera 
överföring av 
stress och ångest 
hos patienter inför 
en överflyttning 
till vårdavd. från 
IVA. 

Beskrivande, 
Kvalitativ, 
tvärsnitts 
undersökning 
med 
innehållsanalys
där patienterna 
och deras 
familj 
intervjuades 
med tre öppna 
frågor, inom 48 
tim. efter 
överflyttningen  
 

53 
(21) 

Patienterna upplevde 
överflyttningen olika. Det gick 
att dela upp resultatet i tre 
grupper. De som upplevde det 
positiv, negativt eller neutralt. 
Vissa patienter tolkade 
förflyttningen som att de blivit 
bättre. 

Bra 

McKinney et al 
.2002 
 
  
Leaving the 
intensive care 
unit: a 
phenomenologi
cal study of the 
patients` 
experience  
 

Undersöka och 
beskriva 
patienternas 
upplevda 
erfarenheter av att 
förflyttas från 
intensivvårds-
avdelningen (IVA) 

Kvalitativ 
studie med 
öppna 
intervjuer. 
Patienterna 
intervjuades 
vid två 
tillfällen, första 
gången på IVA 
när de fått reda 
på att de skulle 
överflyttas till 
vårdavd. och 
en andra gång 
på vård-
avdelningen 
inom 48tim. 
 

6 Resultatet av studien visade att 
det kunde vara stora problem 
med överflyttningen för vissa 
patienter som kände oro, men 
att det var individuellt. Flertalet 
av patienterna accepterade att 
de skulle flytta till en 
 Vårdavdelning och såg fram 
mot detta. 

Bra 

Odell, M. 2000 
England 
 
The patient`s 
thoughts and 
feelings about 
their transfer 
from intensive 
care to the 
general ward 

Undersöka 
patienternas tankar 
och känslor om 
överflyttningen 
från IVA 

Kvalitativ, 
fenomeno-
logisk studie. 
Semi-
strukturerade 
bandade, 
intervjuer, två 
dagar efter 
överflyttningen
. 
 

6 Patienterna upplevde 
överflyttningen med delade 
känslor som var både negativa 
och positiva. Några patienter 
upplevde att de haft 
minnesluckor och kom inte ihåg 
något av överflyttningen eller 
hur de känt inför den. 
 

Bra 



 

   
 

Författare, 
År, Land, 
Titel 

Syfte Metod Del- 
tagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Paul et al 
2003 England 
 
Meeting 
patient and 
relatives` 
information 
needs upon 
transfer from 
intensive care 
unit: the 
development 
and evaluation 
of an 
information 
booklet. 
 

Utveckla en 
evidensbaserad 
informations-
broschyr till 
patienter som ska 
förflyttas från IVA 

Sem-
strukturerade 
intervjuer, med 
kvalitativ, 
tematisk analys 

7 Flertalet patienter upplevde en 
informationsbroschyr som 
värdefull. Många har 
minnesluckor och kommer inte 
alltid ihåg den muntliga 
informationen.  Patienterna 
upplevde informationen mellan 
IVA och vårdavdelningen som 
betydelsefull. 

Medel 

Prinjha et al, 
2009, 
England, 
 
What patient’s 
think about 
ICU follow-up 
services: A 
qualitative 
study 

Undersöka 
patientens behov 
av uppföljnings-
verksamhet efter 
IVA-vården. 

Kvalitativ 
studie i 
hemmamiljö av 
oberoende 
researcher. 

34 Ett flertal av patienterna vill ha 
uppföljning efter IVA-vården, i 
tron om att det skulle främja 
deras återhämtning. 
Uppföljningen skulle starta i 
direkt anslutning till 
förflyttningen. 
Flera sjukhus saknade 
uppföljning.  

Medel 

Rattray et al, 
2010, 
England, 
 
Patient`s` 
perceptions of 
and emotional 
outcome after 
intensive care : 
results from a 
multicentre 
study. 

Uppskatta 
patienternas 
förnimmelse av 
sina IVA 
erfarenheter och 
effekten av ångest, 
depression och 
post-traumatisk-
stress upp till sex 
månader efter 
överflyttning till 
vårdavdelning 
eller vårdtillfälle. 
 

Fortlöpande 
studie, 
intervjuer 
gjordes vid tre 
tillfällen: Efter 
överflyttningen 
från IVA innan 
utskrivning 
från sjukhuset 
och två-sex 
månader efter 
utskrivning 
från sjukhuset. 

118 
(15) 

Oro, depression behöver inte 
reduceras över tid. 

Bra 



 

   
 

Författare, 
År, Land, 
Titel 

Syfte Metod Del- 
tagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Whittaker et al 
2000 England 
 
Discharge from 
intensive care: 
aview from the 
ward. 

Identifiera 
erfarenheten hos 
avdelnings-
sjuksköterskor när 
de tar emot en 
patient från IVA. 
 

Kvalitativ 
utforskande 
pilotstudie som 
pågick över en 
sexmånaders 
period. 
Frågeformulär 
med öppna 
frågor och 
semistrukturera
de intervjuer. 

36 (23) 
fråge-
formulär. 
7 
intervjuer 

Avdelnings sjuksköterskor 
kände sig ofta rädda och oroliga 
när de skulle ta emot patienter 
från IVA, som varit svårt sjuka, 
därför att vårdnivån ibland är 
för stor för vissa patienter. 
 

Bra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

BILAGA  3. 
 
Protokoll enligt Willman och Stoltz för granskning av studier med 
kvalitativ metod 
 

Beskrivning av studien 

1. Tydliga avgränsningar/problemformulering?                                   Ja     Nej     Vet ej 

2. patientkarakteristika?                                        a, Antal     b, Ålder     c, Man/Kvinna 

3. Är kontexten presenterad?                                                                Ja     Nej     Vet ej 

4. Etiskt resonemang?                                                                           Ja     Nej     Vet ej 

Urval 

5a, Relevant?                                                                                         Ja     Nej     Vet ej 

5b, Strategiskt?                                                                                      Ja     Nej     Vet ej 

Metod för 

6a, Urvalsförfarande tydligt beskrivet?                                                Ja     Nej     Vet ej 

 b, Datainsamling tydligt beskriven?                                                    Ja     Nej     Vet ej 

 c, Analys tydligt beskriven?                                                                Ja     Nej     Vet ej 

Giltighet 

7a, Är resultatet logiskt, begripligt?                                                     Ja     Nej     Vet ej 

 b, Råder datamättnad?                                                                         Ja     Nej     Vet ej 

 c, Råder analysmättnad?                                                                      Ja     Nej     Vet ej 

Kommunicerbarhet 

8a, Redovisas resultatet klart och tydligt?                                            Ja     Nej     Vet ej 

 b, Redovisas resultatet i förhållande till en                         

    teoretisk referensram?                                                                      Ja     Nej     Vet ej 

9, Genereras teori?                                                                               Ja     Nej     Vet ej 

Huvudfynd 

10. Vilket/vilken fenomen/upplevelse/mening beskrivs?  

     Är beskrivningen/analysen adekvat? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet                                       Bra      Medel   Dålig 

 



 

   
 

BILAGA  4. 

 

Protokoll enligt Willman och Stoltz för granskning av studier med 

kvantitativ metod 

 

Beskrivning av studien 

1. Forskningsmetod         a.                                                    RCT          CCT 

                                         b.                                                    multicenter…….  antal center 

                                         c.                                                    kontrollgrupper 

2. Patientkarakteristika                                                          antal…….ålder…… man/kvinna                   

Kriterier för exkludering 

3. Adekvata exklusionskriterier                                              Ja          Nej          Vet ej 

4. Intervention 

   Vad avsåg studien att studera? 

   Vad var dess primära/sekundära effektmått? 

5. Urvalsförfarande beskrivet?                                              Ja         Nej          Vet ej 

6. Representativt urval?                                                        Ja          Nej          Vet ej 

7. Randomiseringsförfarande beskrivet?                              Ja          Nej          Vet ej 

8. Likvärdiga grupper vid start?                                           Ja          Nej          Vet ej 

9. Analyserade i den grupp som de randomiserades 

   till?                                                                                    Ja          Nej          Vet ej 

10.a, Blindning av patienter?                                               Ja          Nej          Vet ej 

    b, Blindning av vårdare?                                                  Ja          Nej          Vet ej 

    c, Blindning av forskare?                                                 Ja          Nej          Vet ej 

Bortfall 

11.a, Bortfallsanalysen beskriven?                                      Ja          Nej          Vet ej 

    b, Bortfallsstorleken beskriven?                                      Ja          Nej          Vet ej 

    c, Adekvat statistisk metod?                                            Ja          Nej          Vet ej 

    d, Etiskt resonemang?  

                                                    Ja          Nej          Vet ej 

 



 

   
 

Fortsättning på bilaga 4 

 

Hur tillförlitlig är resultatet 

12.a, Är instrumenten valida?                                            Ja          Nej          Vet ej 

    b, Är instrumenten reliabla?                                           Ja          Nej          Vet ej 

    c, Är resultatet generaliserbart?                                     Ja          Nej          Vet ej 

 

Huvudfynd 

13. Vilket/vilken fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

     Är beskrivningen/analysen adekvat? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet                                 Bra       Medel        Dålig 

 

         

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

BILAGA 5. ANALYSFÖRFARANDE.  
 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Koder Under 

kategorier 
Kategorier 

Bryr mig inte så 
mycket, det 
ordnar sig nog 
till det bästa. Vet 
inte vad jag ska 
förvänta mig 

Bryr sig inte, det 
ordnar sig, har 
inga 
förväntningar 

Har inga 
förutfattade 
meningar 

Acceptans Trygghet 

Det kändes bra 
att flytta till 
vårdavdelning. 
Det är ett bevis 
på att jag blivit 
bättre 

Bevis på att jag 
blivit friskare 

Känner sig 
friskare 

Förbättring Trygghet 

Det var en 
trygghet på IVA, 
att ha personalen 
nära och ha 
närhet till hjälp. 
Det kändes 
otryggt att flytta  
till 
vårdavdelning, 
där det 
förväntades att 
man ska klara 
sig mer själv. 

Jobbigt på 
vårdavd. att 
känna otrygghet 
över att behöva 
klara sig själv 

Svårt att klara 
sig själv 

Hjälplöshet Otrygghet 

Det blev en 
chock  att 
upptäcka att 
vårdnivån skilde 
så mycket 

 Chock  att  
upptäcka 
vårdnivå 
skillnaden 

Skillnader på 
vårdnivån 

Vårdnivåskillnad Otrygghet 

På avdelningen 
blev jag inte 
sedd, var en i 
mängden 
 

Ej bli sedd 
En i mängden 

Svårt att ej bli 
sedd 

Isolering Otrygghet 

Var ej säker på 
att få hjälp med 
bas behoven  
Inte få snabb 
hjälp när det 
behövs 

Oro att inte få 
hjälp med 
basbehov eller 
snabb hjälp 

Svårt att känna 
sig beroende 

Beroende Otrygghet 

Fick reda på att 
jag skulle flytta 
till 

Ingen tid att 
förbereda sig för 
förflyttningen 

Svårigheter att 
acceptera 
överflyttningen 

Acceptans. 
Bristande 
förberedelse 

Otrygghet 



 

   
 

vårdavdelning, 
fick ingen tid att 
förbereda mig 
på. Fick inte 
vara med och 
planera. 

eller vara med 
och planera för 
den. 

ingen tid för 
förberedelse 

Minnesluckorna 
är värst, när 
minnet kommer 
tillbaka på 
avdelningen 
undrar man vad 
som hänt undet 
tiden minnet 
varit borta 

Har luckor 
Kommer inte 
ihåg vad som 
hänt Oro över 
vad som hänt 

Oro över 
minnesluckor 

Minnesförlust Minnesluckor 

 


