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Abstrakt
Bakgrund: Svårt sjuka patienter vårdas på intensivvårdsavdelning innan de flyttas 

till en vårdavdelning. Flytten innebär konsekvenser för patienterna, både psykiska 

och fysiska. Sjuksköterskan kan ha en betydande roll för hur överflyttningen upplevs 

för patienten.

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av 

överflyttning från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning.

Metod: En litteraturstudie genomfördes. Nio kvalitativa artiklar hittades, dessa har 

granskats och analyserats med inspiration från metasyntes och innehållsanalys.

Resultat: Litteraturstudien resulterade i två kategorier och sex subkategorier. Behov 

att veta; Bristande information, Bra information samt Svaga minnesbilder. Här 

framkom patienternas upplevelse av information. Känna sig utlämnad; Möta 

kontraster, Kroppen orkar inte och Förbättrad hälsa. Detta visade att överflyttning 

från IVA till vårdavdelning var en svår situation för patienterna och gav en mängd 

olika känslor och upplevelser. Vissa var nöjda, de uttryckte trygghet samt att det var 

ett steg mot tillfrisknande. Andra patienter kände oro, osäkerhet, stress samt 

upplevde en känsla att vara utlämnad inför flytten. Några beskriver en kluvenhet, 

känslan var att flytten gjorde både gott och ont. 

Konklusion: Baserat på det patienterna upplevt vid överflyttning visar det att 

”gapet” mellan IVA och vårdavdelningarna behöver överbryggas. 

Nyckelord: Intensivvårdsavdelning, överflyttning, vårdavdelning, patient, 
upplevelser.



Abstract

Background: Severely ill patients are cared for in intensive care units before being 

transferred to general wards. The transfer means some consequences for patients, 

both mental and physical. Nurses may have a significant role in how the transfer is

perceived by the patient.

Aim: The purpose of this study was to describe patients’ experiences of being 

transferred from intensive care units to general wards.

Method: A literature studie has been performed. Nine qualitative articles were 

found. They have been complied and analyzed with inspiration of metasynthesis and 

content analysis.

Result: The literature review resulted in two categories and six subcategories. Need 

to know; Lack of information, Good information, and Vague memories. Patients' 

experience of information emerged. To feel extraditet; Face contrastes, When the 

body does not cope and Improved health. This revealed that the transfer from ICU to 

the ward was a difficult situation for the patients and offered them a variety of 

emotions and experiences. Some were happy, they expressed safety and that it was a 

step towards recovery. Other patients felt anxiety, insecurity, stress, and experienced 

a feeling to be extradited for the move. Some describe ambivalence, the feeling was 

that the move was both good and bad.

Conclusion: Based on what the patients experienced at transfer shows that the 

"gap" between the ICU and the wards need to be bridged.

Keywords: Intensive care unit, transfer, ward, patient, experiences.
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Bakgrund
Antalet vårdtillfällen på intensivvårdsavdelning (IVA) och 

barnintensivvårdsavdelning (BIVA) var under 2011, 40976 enligt Svenska 

intensivvårdsregistret (SIR, 2012). Av dessa avled 3335 (SIR, 2011). Det innebär att 

över 37000 patienter blir överflyttade från IVA till en vårdavdelning.

Intensivvårdsavdelning
Enligt SIR 2014 är intensivvård en vårdnivå och inte en vårdplats. IVA tar hand om 

de allra sjukaste och svårast skadade patienterna som andra avdelningar inte kan ta 

sig an, gränsen mellan liv och död är oftast tunn. Patienterna har olika diagnoser, 

men det gemensamma är att de befinner sig i ett fysiskt, psykiskt, socialt och andligt 

stress- och kristillstånd. Detta till följd av sjukdom, skada och sjukdomsupplevelse 

(Gullbrandsen och Stubberud, 2009, 19-20). Definitionsmässigt består intensivvård 

av diagnos, monitorering, vård och behandling av patienter med potentiell reversibel 

svikt i en eller flera organsystem. Idag är intensivvården mycket högspecialiserad och 

högteknologisk (Larsson och Rubertsson, 2012, 11). Om inte ovanstående kriterier är 

uppfyllda klassas ej heller patienten som intensivvårdspatient (SIR 2014). Målet för 

intensivvården är att rehabilitera patienten till en bättre funktionsnivå så att denne 

kan flyttas till en vårdavdelning (Gullbrandsen och Stubberud, 2009, 175).

Enligt Gullbrandsen och Stubberud (2009, 20) så kan termen intensivvårdsavdelning 

omfatta en rad specialiteter, såsom kirurgi, medicin, barn, neuro, och thorax. Flera 

sjukhus har en kombinerad IVA med både medicinska och kirurgiska diagnoser. 

Larsson och Rubertsson (2012, 11) beskriver att läkare, specialistsjuksköterskor och 

undersköterskor arbetar tillsammans och utför vårdarbetet i team. Ofta är 

behandlingen komplicerad och resurskrävande vilket gör att det kan behövas en eller 

flera intensivvårdssjuksköterskor för att tillgodose patientens komplexa tillstånd, 

sköta avancerad teknisk apparatur och närstående (Gullbrandsen och Stubberud, 

2009, 21).
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Miljön som omger patienterna är fylld med ventilatorer, dialysapparater, 

sprutpumpar och medicinteknisk utrustning som övervakar patienternas vitala 

parametrar (Häggström, Asplund och Kristiansen, 2013).

Vårdavdelning
Definitionen av en vårdavdelning i Storbritannien är en avdelning på sjukhuset där 

patienter som fortfarande behöver vård och omsorg får det, men på en lägre vårdnivå 

(Cullinane och Plowright, 2013). Detta är något författarna finner jämförbart med 

svenska förhållanden men ingen referens är funnen som styrker detta. Ordet 

vårdavdelning i denna studie syftar på samtliga avdelningar som inte bedriver 

intensivvård. I det här fallet innefattas det av kirurgiska avdelningar, medicinska 

avdelningar och övriga vårdavdelningar som i huvudsak är inriktade på kurativ 

behandling. På vårdavdelningen sker arbetet i ett team bestående av läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Det sker även ett samarbete med sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och sjukhuspräster (Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt och Skaug, 2006, 186). Flertalet artiklar, bland andra Field, Prinjha och 

Rowan (2008), Cullinane och Plowright (2013) samt Cutler och Garner (1995) 

påvisar skillnaderna i bemanningen på vårdavdelning och IVA. Det är fler 

sjuksköterskor per patient på IVA, och färre sjuksköterskor på fler patienter på en 

vårdavdelning. 

Sjuksköterskans roll
Arbetet som sjuksköterska på en IVA-avdelning kontra en vårdavdelning skiljer sig åt 

i två viktiga hänseenden. Sjuksköterskan på IVA ansvarar för patienten under en 

begränsad tid, medan sjuksköterskan på en vårdavdelning ansvarar och följer 

patienten från inskrivning till utskrivning (Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug, 

2006, 186). Definitionen av vård vid överflyttning beskrivs av Häggström, Asplund

och Kristiansen (2012) som målet med vården före, under vårdtiden och efter 

överflyttning samt att det ska flyta på utan avbrott och med god omvårdnad av 

patienten. När patienter flyttas från en vårdnivå till en annan, har sjuksköterskan en 

viktig roll. De patienter som överflyttas mår inte bra fysiskt eller psykiskt. För att 

undvika att patienten ska känna oro över att flyttas till en ny miljö är det viktigt att 

framställa det som något positivt. För att lyckas med detta bör sjuksköterskan ha 
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planerat i förväg samt informerat patienten för att minska patienternas oro över att 

förflyttas. 

Överflyttning från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning
Det är vanligt förekommande att patienter flyttas från IVA till vårdavdelning 

(Häggström, Asplund och Kristiansen, 2012). Vårdplatser på IVA är begränsade och 

ibland måste läkarna prioritera behandlingsplatserna. En patient som bedöms klara 

sig utan IVA-vård får flytta när en annan patient behöver platsen. Detta kan innebära 

att överflyttning av patienterna kan ske hastigt, utan eller med lite förberedelse och 

information om hur vården fungerar och hur vårdpersonalen arbetar på 

vårdavdelningen (Gullbrandsen och Stubberud, 2009, 175; Chaboyer et al. 2004).

Den medicinska utvecklingen har bidragit till att sjukvården idag behandlar en rad 

sjukdomar och skador som tidigare inte varit möjliga att behandla. Patientgruppen 

består också av en större andel äldre. Sjukvårdens kostnader samt kraven på 

effektivitet och rationaliseringar ökar. Det gör att trycket ökar på 

intensivvårdsplatserna och patienter flyttas i ett tidigare skede och därför är sjukare, 

till vårdavdelningen (Gullbrandsen och Stubberud, 2009, 175; Häggström et al. 2012; 

Wu och Coyer, 2007). Häggström et al. (2012) beskriver att det finns en klyfta mellan 

IVA´s högteknologiska miljö med stor personaltäthet och vårdavdelningarnas miljö.

Wu och Coyer (2007) påtalar att när patienten förbättrats tillräckligt för att flytta till 

vårdavdelning blir de oftast inte tillfrågade eller tillåts inte uttrycka sina behov, detta 

kan vara stressande för patienten. Häggström et al. (2012) betonar dock att 

överflyttning till en vårdavdelning också kan upplevas som positiv då det är ett steg 

närmare att tillfriskna, men det kan också medföra negativa upplevelser som till 

exempel “relocation stress”/“överflyttningsstress”. ”Relocation stress” definieras som 

ett tillstånd där en individ upplever fysiologisk och/eller psykologisk oro som ett 

resultat av överflyttning från en miljö till en annan (Wu och Coyer, 2007).

Den skyddade miljön på IVA ger patienterna en känsla av trygghet, trots ett kritiskt 

tillstånd. Användandet av avancerad teknik och god omvårdnad som personalen på 

IVA tillhandahåller, skapar känslomässiga problem vid överflyttning till 

vårdavdelning (Chaboyer et al. 2004). Att problem uppstår när patienter flyttats från 

IVA till vårdavdelning och frågan om hur man skulle gå till väga för att lösa dessa 
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problem är inget nytt fenomen, redan 1979 förde Schwartz och Brenner en diskussion 

om detta i sin studie. Ofta beror det på att avdelningen har andra rutiner, mindre 

personaltäthet och patienterna förväntas klara sig själva i utökad omfattning. Den 

kontinuerliga övervakningen av vitalparametrar avslutas och det finns ingen 

vårdpersonal stationerad på vårdrummet. Den plötsliga minskningen av personal 

skapar oro bland patienter på avdelningen. Först när en samlad bild har getts av 

patienternas upplevelser i dessa situationer ges också möjlighet att se vad som 

eventuellt går att förbättra (Cutler och Garner, 1995).

Syfte
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av 

överflyttning från IVA till vårdavdelning.

Metod
Syftet besvarades genom en litteraturstudie.

Sökmetoder
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Pubmed, CINAHL, PsycINFO samt 

SweMed+. Sökord som användes var: patient*, experience* 

transfer/transition/discharge, intensive care*, ward, qualitative studies. Sökorden 

har kombinerats på olika sätt. Samma sökstrategi och kombination av ämnesord har 

utförts i de redovisade databaserna. Avgränsningar vid artikelsök var engelska, 

deltagarna skulle vara 18 år och äldre samt att begränsningen peer review användes i 

databaserna CINAHL, PsycINFO och SweMed+. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, 76) och Friberg (2012, 68) samt Forsberg och Wengström (2013, 

82) kan trunkering användas för att täcka in alla böjningsformer av ett ord, genom att 

byta ut början eller slutet av ett ord mot en asterix (*). Detta användes i sökningarna 

för att täcka in olika böjelser av orden. Vid artikelsökningarna till detta arbete

användes den Booleska sökoperatorn AND för att författarna ville kombinera de olika 

sökorden med varandra. För att undvika att databasen kastade om ordningsföljden av 

begrepp, i denna studie: intensive care unit, sattes begreppet inom citattecken. 

Databasen sökte då orden inom citattecknen som ett begrepp i den ordningsföljd som 
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orden skrevs in i (Willman et al., 2011, 75). Enbart sökningar som ledde fram till 

artiklar som ingår i studiens resultat redovisas (bilaga 1). 

Urval
Vid de inledande sökningarna sattes tidsgränsen till 2004-2014 men sedermera valde 

författarna att ta bort den, för att bredda sökningarna då det inte fanns tillräckligt 

med material. Manuellt sorterades studier äldre än 1995 bort då vården har 

förändrats mycket sedan dess. Beslutet att använda så pass gamla studier som tom 

1995 grundas i att författarna bedömer att patienternas upplevelser kanske inte är så 

olika jämfört med idag. Inklusionskriterier var: 1) patienter inskrivna på IVA 

oberoende av orsak, som sedan flyttas till vårdavdelning 2) kvalitativa studier 3) 

deltagarna i studierna skulle vara >18år. Några av studierna beskrev både patienter 

och anhörigas upplevelser, de inkluderades då det fanns för få studier med enbart 

patienters upplevelser. I dessa studier var upplevelserna tydligt separerade i 

resultatet vilket gjorde att det var enkelt att utelämna anhörigas upplevelser vid 

analysen samt att patienternas upplevelser svarade tydligt an mot syftet. 

Exklusionkriterier: 1) reviewartiklar. Urvalet av artiklar utfördes i tre steg (bilaga 1). 

Först lästes alla rubriker och de artiklar som svarade an mot syftet utgjorde urval ett. 

Andra urvalet var de artiklar som bedömdes fortsatt vara relevanta när abstrakten 

lästs. Tredje och sista urvalet gjordes när artiklarna lästs i sin helhet och 

kvalitetsbedömts av båda författarna. Kvalitetsbedömningen delas in i tre grupper, 

studier med hög, medel eller låg kvalité. För att bedöma kvalitén har författarna

använts sig av en modifierad variant av bilaga H i Willman, et al. (2011, 175), (bilaga 

2). En artikelöversikt för att sammanställa inkluderade studier har upprättats (bilaga 

3). Där preciseras författare, syfte, metod, deltagare, resultat och kvalitet. (Willman et 

al., 2011, 94). Artiklar med medel eller hög kvalitet beslutades skulle ingå i studien. 

Alla artiklar uppfyllde kraven och inkluderades därför.

Analys 
Metoden som använts för att systematiskt sammanställa resultaten är inspirerad av 

metasyntes och innehållsanalys. Termen meta betyder övergripande och termen 

syntes betyder sammanställning av resultat från flera studier enligt Henricson (2012, 

458). Enligt Forsberg och Wengström (2008, 150) kännetecknas innehållsanalys av 
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att resultatet delas upp på ett systematiskt sätt och i olika steg för att kunna tyda och 

identifiera olika mönster mot målet att beskriva specifika fenomen. Artiklarna har 

bearbetats och analyserats noggrant av författarna individuellt, med fokus på vår 

frågeställning, att flytta från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning – patienters 

upplevelser. Författarna började med att läsa allt material på var sitt håll, nästa steg 

var att försöka förstå artiklarnas resultat genom att läsa det flertalet gånger samt 

översätta till svenska. Överstrykningspennor i olika färger användes för att identifiera 

patienternas upplevelser. Författarna diskuterade och olika mönster identifierades. 

Dessa mönster bearbetades och grupperades så att de utmynnade i de kategorier som 

bildade litteraturstudiens resultat. Utifrån dessa kunde författarna bilda två 

kategorier (tabell 3). I denna process framkom även litteraturstudiens rubrik.

Forskningsetik 
Enligt Henricson (2012, 70-71) är forskningsetik de etiska överväganden som görs 

inför och under av ett vetenskapligt arbete. Dessa överväganden finns genom hela 

arbetet: från val av ämne och frågeställning till genomförande och slutligen 

rapportering och delgivning av resultat. Alla studier som ingår i denna 

litteraturstudie är etiskt granskade av en etisk nämnd eller kommer från en tidsskrift 

som har etisk policy. I några av artiklarna återfinns information till exempel om att 

samtliga deltagare frivilligt har deltagit i forskningen. I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008, 77) redovisas alla artiklar som ingår samt att alla resultat 

presenteras, både de som stöder och inte stöder författarnas egna åsikter. Författarna 

har utgått ifrån Helsingforsdeklaration (World Medical Association, WMA, 2008) när 

etiska aspekter rörande litteraturstudien har diskuterats. Där beskrivs bland annat 

att medicinsk forskning är föremål för etiska normer som främjar och säkerställer 

respekt för alla människor samt skyddar deras hälsa och rättigheter. Även om det 

primära syftet med medicinsk forskning är att generera ny kunskap kan detta mål 

aldrig gå före de rättigheter och intressen som deltagare i forskningen har. 

Resultat
Denna studies resultat grundar sig på nio vetenskapliga artiklar som fokuserar på 

patienters upplevelser vid överflyttning från IVA till vårdavdelning. Patienterna har 

vistats på IVA av olika anledningar, till följd av sjukdom, trauma eller planerade 
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operationer. Gemensamt för dem alla är dock att en överflyttning alltid medför en 

mängd av olika och individuella upplevelser och känslor. Två kategorier samt sex 

subkategorier har framkommit (tabell 3).

Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier

Kategori Subkategori

Behov att veta Bristande information

Bra information

Svaga minnesbilder

Känna sig utlämnad Möta kontraster

Kroppen orkar inte

Förbättrad hälsa

Behov att veta
Bristande information 

Patienterna beskrev sitt missnöje gällande informationsflödet. De kände att 

minskningen av vårdnivån kom mycket plötsligt, och med ett ibland övermäktigt krav 

på att klara sig själva efter flytten (Leith, 1999). Några påpekade att vårdpersonalen 

inte tycktes veta något om dem när de kom till avdelningen, hade personalen fått 

någon rapport om deras tillstånd alls (Chaboyer et al. 2005)? De kände sig oroliga 

och rädda över att inte längre vara under konstant övervakning. De upplevde en 

minskad grad av vård, och bristande information. Vidare berättar de även om hur de 

mottog information om överflyttning, men att bara ett fåtal ansåg att de fick utförlig 

information om när och hur det skulle ske. En del överraskades av överflyttningen, 

trots informationen. Patienter som ansåg att de fått för lite eller för otydlig 

information ofta reagerade med ilska och frustration (Leith, 1999). De flesta fick 

information om överflyttning, men inte vart eller hur det skulle gå till, det upplevdes 

som skrämmande. De önskade även information om avdelningen som de skulle 

flyttas till då de kände sig otrygga att inte veta. Det varierande hur, var och när 

informationen gavs och det var av vikt för patienterna. När de tillfrågades var de ville 
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bli informerade varierade svaren mellan IVA eller på vårdavdelningen. Meningarna 

var också delade angående hur informationen skulle ges, vissa ville ha muntlig medan 

andra ville ha skriftlig information. De flesta menade att både läkare och

sjuksköterskor borde ge information samt att den bör var korrekt och inte motstridig 

(Höghaug och Fagermoen, 2007). Patienterna som blev oroliga och rädda inför 

flytten ansåg att de inte fått tillräckligt med emotionell förberedelse inför flytten samt 

att avdelningens miljö upplevdes skrämmande och obekant. Att inte veta något om 

vårdavdelningen innan flytten gjorde dem otrygga och oroliga (Forsberg, Lindgren 

och Engström, 2011; Strahan och Brown, 2005). Flertalet uttryckte att de upplevde 

sårbarhet och hjälplöshet vid överflyttningen. De kände rädsla inför vad som skulle 

hända härnäst och var oroliga vad överflyttningen egentligen innebar (Chaboyer et al. 

2005).

Bra information

Patienter som ansågs sig ha fått bra och relevant information kände att det minskade 

deras stress, och ökade deras förmåga att klara av överflyttningen (Leith, 1999). Att 

de fick kunskap om sin sjukdom och information om behandling utrustade dem med 

en känsla av kontroll över sin situation (Forsberg, Lindgren och Engström, 2011; 

Strahan och Brown, 2005). En del kände sig tryggare på IVA då det tyckte sig fått 

bättre information, råd och stöd där jämfört med avdelningen (McKinney och Deeny, 

2002). 

Svaga minnesbilder

Känslor av likgiltighet inför flytten uttrycktes, eller att de inte kom ihåg något om 

händelsen, både som skäl till deras ambivalenta känslor och som ett sätt att hantera 

situationen. De emotsägande känslorna kan tillskrivas faktumet att patienterna inte 

riktigt hunnit känna efter hur de upplevt överflyttningen. Även om patienter vid tiden 

för överflyttningen var orienterade och kunde ge sitt godkännande till deltagandet i 

studien så minns de ofta inte att de tillfrågats att delta. Ofta upptäckte de att vissa 

saker och händelser mindes de inte alls från sin tid på IVA eller överflyttningen, 

ibland mindes de inte till vilken avdelning de kommit. Att inte minnas vad som hänt 

dem eller att inte veta vad som skett kan delvis relateras till bristen på information 

(Odell, 2000). Minnesluckor efter att patienten varit svårt sjuk är väldokumenterat. 
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Många patienter talade om att de inte hade några minnen av vistelsen på IVA 

(Pattison et al. 2005).

Känna sig utlämnad
Möta kontraster

Många påtalade stora skillnader i vårdnivå, så som mindre övervakning på 

vårdavdelningen, samt minskade personalresurser. Många tillkännagav att de 

saknade den uppmärksamhet som gavs på IVA och att det var svårt att ställa om sig 

från att ha en egen sjuksköterska till att dela personalen med flertalet andra. De hade

också utvecklat en stark relation till personalen på IVA (Forsberg, Lindgren och 

Engström, 2011; Höghaug och Fagermoen, 2007; Leith, 1999; McKinney och Deeny, 

2002; Minton och Carryer, 2005; Pattison et al. 2007). Relationen till IVA´s 

vårdpersonal var uppenbart speciell och smärtsam för patienterna att avsluta vid 

tillfället för överflyttningen. Till och med dem som såg framemot att flytta upplevde 

detta (Chaboyer et al. 2005). Några kände sig utanför flyttprocessen, dessa verkade 

överlåta kontrollen till sjukvårdspersonalen. De berättade om känslor av maktlöshet, 

att känna det som att de är inne i ett system, en kedja av händelser utan att kunna 

påverka nästa steg (McKinney och Deeny, 2002). Många uttryckte en viss 

följsamhet/acceptans till vårdens struktur, vilket inkluderade både 

omvårdnadshandlingar och överflyttningsprocessen. Denna känsla av acceptans 

hörde delvis samman med en känsla av likgiltighet då patienterna upplevde att de 

inte kunde påverka det som skedde. Samtidigt verkade de överlämna kontrollen till 

sjukvårdspersonalen, dels för att de litar på personalen men också för att de inte ville

vara till besvär (Odell, 2000).

Ett antal upplevde att de blivit behandlade som hjälplösa på IVA, och efter 

överflyttningen förväntades de direkt klara sig i stort sett helt själva (Leith, 1999).

Många tyckte att flytten kom plötsligt, från att vårdas på IVA, fullt monitorerad till att 

plötsligt en dag flyttas, utan sladdar eller övervakning till ett rum på avdelningen 

(Chaboyer et al. 2005; McKinney och Deeny, 2002; Strahan och Brown, 2005). De 

kände sig förtvivlade för de förstod inte varför de skulle flytta så plötsligt (Chaboyer 

et al. 2005; McKinney och Deeny, 2002). Det skapade en känsla av att bli övergiven i 

en kritisk situation, som om de blev utkastade (Chaboyer et al. 2005). Patienterna 

berättade om närheten till personalen på IVA och deras resurser. Det gjorde att de 
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kände sig lugna och trygga, något som de saknade efter överflyttningen till 

vårdavdelningen (Forsberg, Lindgren och Engström, 2011). Patienterna talade om en 

otrygghet på vårdavdelningen med sömnsvårigheter och att de blev störda av andra 

patienter. Miljön på avdelningen upplevdes bullrigare, andra patienter var högljudda 

och personalen likaså (Strahan och Brown, 2005). Ett antal av patienterna kände sig 

missnöjda med att behöva vänta på personalen, att medicinerna kom sent eller inte 

alls, inga såromläggningar och en känsla av att inte bli omhändertagen (Chaboyer et 

al. 2005; Höghaug och Fagermoen, 2007). Enligt dem var en förklaring till bristen på 

tiden för patienterna den höga arbetsbelastning som sjukvårdspersonalen axlade 

(Höghaug och Fagermoen, 2007). Samtidigt lyfte de också fram att de har känt att de 

fått den vård de var i behov av (Höghaug och Fagermoen, 2007; Strahan och Brown, 

2005). Efter att ha vårdats på IVA och fått intensivt stöd på flera plan frambringade 

väntetiden på hjälp på vårdavdelningen en känsla av att vara obetydlig, vilket var 

svårt för patienten att förstå och acceptera (Chaboyer et al. 2005). Flytten gjorde dem 

oroliga, rädda och ledsna (Leith, 1999). Oron kunde bottna i en rädsla att personalen 

på avdelningen skulle driva på dem för mycket, att de förväntade sig mer av patienten 

än vad de gjorde på IVA (Leith, 1999; Odell, 2000). När patienterna började känna 

sig oroliga inför överflyttningen kunde det härröra till att det var skrämmande att 

lämna IVA. De menade att en stor del av trygghetskänslan var att alltid ha ett känt 

ansikte och en personlig relation till sjuksköterskorna (Forsberg, Lindgren och 

Engström, 2011; Höghaug och Fagermoen, 2007).

Kroppen orkar inte

Merparten av patienterna upplevde att de kände sig svaga, hade värk, sömnproblem, 

begränsad rörlighet och förlorad aptit efter de flyttat till vårdavdelningen (McKinney 

och Deeny, 2002; Strahan och Brown, 2005). De beskrev en generell känsla av 

trötthet som varierade på en skala från svaghet till utmattning. Svårigheterna att

återfå sitt sömnmönster orsakade irritation och ångest. Besvär med nedsatt aptit och 

svårigheter med matsmältning uttrycktes, allt från aptitlöshet till illamående och 

förstoppning. Att vara begränsad i sin rörlighet, orsakades oftast av att patienterna 

kände sig svaga och orkeslösa, detta skapade i sin tur irritation och nedstämdhet när 

de inte klarade av att sköta sitt ADL eller inte orkade gå till toaletten själv (Strahan 

och Brown, 2005). En del av patienterna upplevde att de blev deprimerade efter 

flytten, då de kände att takten på tillfrisknandet avtagit, och att det gick långsamt 
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eller inte alls framåt. Dessa känslor berörde ofta i första hand förmågan att anpassa 

sig till deras liv som det var efter perioden av kritisk sjukdom. Efter flytten till 

avdelningen som innebar att de tillfrisknat från det mest akuta tillståndet kom

tankarna och reflektionerna kring vad som hänt dem. Dessa reflektioner omfattade

känslor av ångest, ensamhet, depression och utmattning (McKinney och Deeny, 

2002). Känslorna av ensamhet drabbade dem som blivit placerade på enkelrum på 

avdelningen (Strahan och Brown, 2005). Insikten att ha varit nära döden kom till 

dem när de kommit till avdelningen, den traumatiskt insikten gjorde att många 

funderade kring livets mening (McKinney och Deeny, 2002; Minton och Carryer, 

2005).

Förbättrad hälsa

Patienterna menade att flytten i sig, var ett bevis på att de var på väg att bli bättre, ett 

steg i rätt riktning i läkeprocessen, även om de inte själva kände det så (McKinney 

och Deeny, 2002; Odell, 2000; Pattison et al. 2007; Strahan och Brown, 2005). 

Enligt Strahan och Brown (2005) hjälpte denna mentala upplevelse patienterna att 

överkomma svårigheterna som de mötte i sin rehabilitering. Många upplevde även en 

känsla av lättnad att bli bortkopplad från monitorer, tuber och andra slangar då dessa 

upplevts som irriterande (McKinney och Deeny, 2002; Minton och Carryer, 2005). 

Det finns även patienter som menade att flytten inte gjorde någon skillnad för deras 

psykiska hälsa (Leith, 1999). De upplevde tudelade känslor och erfarenheter av 

överflyttningen. Samtidigt som patienterna berättade om en mängd känslor, såsom 

hjälplöshet, rädsla, nedstämdhet och stress när de diskuterade flytten så avslutade de 

med att konstatera att det gick bra, det var inga problem med flytten för de kände att 

det var bra för dem (Chaboyer et al. 2005; Höghaug och Fagermoen, 2007; Leith, 

1999; McKinney och Deeny, 2002; Odell, 2000).

Diskussion
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att flyttas från 

IVA till vårdavdelning. Analysen resulterade i två kategorier och sex subkategorier. 

Kategorierna var 1. Behov att veta samt 2. Känna sig utlämnad. Under kategori 1 

ingick subkategorierna: Bristande information, Bra information och Svaga 

minnesbilder. Under huvudkategori 2 fann vi Möta kontraster, Kroppen orkar inte 
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samt Förbättrad hälsa. Resultatet visade att patienterna upplevde överflyttningen på 

olika sätt. Författarna har valt att integrera de olika delarna av resultatet i 

diskussionen och diskutera allt som en helhet.

Resultatdiskussion
Litteraturstudien visar att en stor del patienter saknade mental förberedelse, 

information om vad som komma skall, hur avdelningen ser ut. De upplevde att 

överflyttningen kom plötsligt. Enligt Field, Prinjha och Rowan (2008) hade de som 

inte fått information om överflyttningen enbart negativa upplevelser, så som chock, 

stress, förvirring och tårar. Information och kunskap om vad ska ske är allmänt känt 

som ett led till att minska oro och stress. Patienterna uttryckte att de har ett behov av 

information. Det visar även Gustad, Chaboyer och Wallis (2008); Sjöstedt, Hellström 

och Stomberg (2011) samt Wilkinsson, Randhawa och Maninder (2014) i sina studier. 

Patienterna hade stor hjälp av bra och återkommande information, särskilt om den 

förstärktes med skriftlig information. Det styrks ytterligare av Paul, Hendry och 

Cabrelli (2003) som funnit att en informationsbroschyr har positiva effekter för 

patienterna när de flyttas. Det gör att patienterna kände sig välinformerade och 

skapade en känsla av trygghet. Även Hofhuis et al. (2008) lyfter vikten av 

information till patienten. Inte bara inför överflyttningen utan generellt över hela 

vårdtiden. Information gjorde patienterna medvetna om vad som skulle ske så de 

kunde fokusera på att slappna av och bättre kunde hantera eventuell stress. I en av de 

granskade studierna påtalade patienterna att de upplevde att avdelningens personal 

fått dålig eller ingen rapport om deras tillstånd. Många uttryckte även oro att 

avdelningspersonalen förväntar sig mer än vad de kan och orkar. I studien av Ramsay 

et al. (2013) samt Field, Prinjha och Rowan (2008) uttrycks detsamma. De upplevde

att avdelningens sjuksköterskor var något blasé, de hade ingen förståelse för hur sjuk 

patienten hade varit samt att de förväntade sig mer än vad patienten var kapabel till.

Litteraturstudien lyfter att förändringen av vårdmiljön mellan IVA och 

vårdavdelningen uppmärksammades av i stort sett alla patienter. En skillnad som 

påtalades var att avdelningens sjuksköterskor hade fler patienter att ta hand om. 

Även Ramsay et al. (2013) samt Field, Prinjha och Rowan (2008) identifierar att 

avdelningen var färre bemannad och att personalen hade mycket att göra så 

väntetiden blev lång innan hjälpen kommer. De gav känsloladdade exempel på en 

upplevd likgiltighet eller okänslighet bland vårdpersonalen för deras grundläggande 
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vårdbehov. En studie av Häggström, Asplund och Kristiansen (2009) vars syfte var 

att få en fördjupad förståelse av vad som var viktigast i överflyttningsprocessen ur 

sjuksköterskeperspektiv förstärker också detta fenomen. Sjuksköterskorna har 

noterat att det fanns “ett gap” mellan IVA och vårdavdelningar. “Gapet” orsakas just 

av skillnaderna i vårdnivån men även beroende på hur olika de jobbar. 

Sjuksköterskorna har märkt att detta var svårt att hantera för patienterna. På IVA 

fokuserade sjuksköterskan mer på det medicinska, att rädda liv. Deras agerande var 

direkt övervakade genom monitorering och täta provtagningar medan avdelningens 

sjuksköterskor stödjer patientens egna styrkor och använde sig av ytterst lite 

monitorer. Vårdavdelningens sjuksköterskor påtalade även det faktum att de har fler 

patienter att vårda, det ger dem överväldigande känslor av stress och trötthet när de 

fick en patient från IVA. Detta på grund av den extra arbetsbelastning det medförde 

och för att det ibland innebar svårigheter att möta patienter som uttryckte att de fick 

mer hjälp på IVA. Litteraturstudien visade att många patienter upplevde miljön på 

avdelningen som bullrig och stökig vilket framkallade stress och sömnsvårigheter. I 

studien av Samuelsson (2011) uttryckte de flesta istället att miljön på IVA var den 

stressframkallande. Omgivningen känns fientlig, obekant och begränsades av 

apparatur. Utsikten var begränsad och det var störande ljud, ljus och dofter. De blev 

frekvent störda av personalen. De upplevde att de befinner sig i ett trångt utrymme 

med människor som ständigt talade, rusade in och ut med hög intensitet. Några 

beskrev atmosfären som ett irriterande kaos. De nämnde även obehagliga 

vårdinsatser, såsom nålsättning, intubation, rensugning av luftvägar, vändning, 

munvård och att vara ständigt uppkopplad och fast i sängen av alla slangar.

I litteraturstudien framkom att många etablerat en speciell relation med IVA-

personalen, detta förstärks av Samuelsson (2011) där patienterna talar om personalen 

i ordalag som: “bra, trevlig, fantastisk, snäll, positiv, trevlig, underbar, varma och 

humoristisk, berörda och engagerade”. De ansåg att personalen behandlade patienter 

med största respekt och empati, med stor kompetens och att de gav omedelbar vård 

när det behövdes, vilket gjorde att det kändes sorgligt när relationen avslutades. Flera 

av patienterna i de granskade studierna har beskrivit att de inte minns 

överflyttningen. Även Ramsay et al. (2013) visar detta och likaså att orsakerna till 

minnesförlusten varierar. Orsakerna kan vara bristfällig information från 

vårdpersonalen, att patienterna inte engagerade sig i den kommande flytten eller att 
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de var påverkade av läkemedel som gjorde dem trötta och förvirrade. Storli, Lindseth 

och Asplund (2008) finner i sitt resultat att minnen om förfaranden och om vad som 

hände har bleknat bort men att kroppsliga minnen stannade kvar, till exempel smärta 

eller kvävningskänslor. När de sammanfattade tiden i efterhand använder de ordet 

“kaos”, även de vaga, flyktiga minnena frammanar en känsla av kaos. Denna 

litteraturstudie visar att upplevelser av att kroppen inte orkar, bland annat 

svårigheterna att mobilisera sig, är vanliga. Detta tillstånd skapade ofta irritation 

och/eller nedstämdhet. Ramsay et al. (2013) och Field, Prinjha och Rowan (2008) 

stöder detta genom att de i sin studie beskriver hur patienter uttryckte att de var 

svaga, de hade ingen styrka i kroppen eller benen för att kunna kliva upp. Att vara 

beroende av personalen med assistans vid personlig hygien och toalettbesök var 

upprörande för många. Några har uttryckt att det är vanligt att tankar kring döden 

kommer när patienterna flyttat till vårdavdelningen och att det rör upp en rad 

känslor. Storli, Lindseth och Asplund (2008) har beskrivit samma fenomen. Tankar 

om vem man är, vilket liv man lever/har levt väcks. Vissa upplevde en glädje att vara 

vid liv medan andra kände en besvikelse att det blev som det blev. Detta berodde på 

vad de varit med om och hur livet såg ut innan. Litteraturstudien berör även att 

patienterna ser flytten som ett steg i tillfrisknandet. Detta uttrycker även patienterna 

i studien av Storli, Lindseth och Asplund (2008). Trots de kaos de upplevde var det 

meningsfullt för de förstod eller upptäckte att de förbättrats.

Utifrån de studier som har redovisat deltagarnas kön kan författarna konstatera att 

totalt sett är det en jämn fördelning mellan kvinnor och män vilket talar för att 

resultatet inte skiljer sig nämnvärt mellan könen utan upplevelserna är desamma 

oavsett genus.

Med litteraturstudiens resultat till grund ser författarna att det finns förbättringar att 

göra inom sjukvården. Det är en vinst för både patient, anhöriga samt personal på 

den mottagande enheten ifall patienten är trygg och förberedd när denne anländer. 

Utifrån de resultat vi tagit del av samt övrig litteratur tror vi att det behövs ett bättre 

samarbete mellan IVA och vårdavdelningarna. En bra, tydlig och gärna kombinerad 

muntlig och skriftlig information kan underlätta för patienterna. En bra rapport vid 

överlämnandet möjliggör en god bas för sjuksköterskan på vårdavdelningen att vårda 

patienten på bästa sätt utifrån dennes specifika förutsättningar. Tidigare forskning 
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visar att det finns många problem i samarbetet mellan sjuksköterskor vid 

överflyttning mellan IVA och vårdavdelning. Otydliga rapporter och snabba 

överflyttningar sker ofta, detta upplever sjuksköterskor på vårdavdelning stressigt 

och ger anledning till oro (James, Quirke och McBride-Henry, 2013). Ett bättre 

samarbete mellan avdelningarna tycks vara en väg till att få både patienter och 

vårdpersonal trygga. Det visar en studie av Chaboyer et al. (2007) som utvärderat 

tillsättandet av en sambandssjuksköterska på ett australiensiskt sjukhus. Det var en 

mycket bra resurs. Sambandssjuksköterskans roll var att förbättra kommunikation, 

förbättra vårdkvalitén och underlätta överflyttning. Något som inte diskuterats i 

denna studie är anhörigas roll. Författarna menar att anhöriga är en viktig del i 

processen då de fungerar som en länk mellan patienten och sjuksköterskan. Att göra 

anhöriga delaktiga i vården har visat sig vara ett stort stöd för patienten, detta visas 

även av Field, Prinjha och Rowan (2008).

Metoddiskussion
Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att flytta från 

intensivvårdsavdelning till vårdavdelning, därför valde författarna att söka kvalitativa 

studier. Kvalitativ forskning betonar förståelsen av människans upplevelser av till 

exempel ett fenomen i sitt sammanhang enligt Forsberg och Wengström (2008, 62).

För att beskriva validiteten av en kvalitativ studie används termer såsom rigorös, 

trovärdig och tillförlitlig enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 106). 

Litteratursökningens pålitlighet är väl beskriven genom att sökord, sökningens 

tillvägagångssätt samt sökresultat är tydligt beskrivna. Författarnas oerfarenhet av 

att söka artiklar kan ha påverkat sökningen negativt genom att någon artikel med stor 

vikt kan ha missats. Metod och analys är väl beskrivna som Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, 106-107) anser krävs för att läsaren ska kunna följa momenten som 

utförts i studien. Trovärdigheten ökar också om man är fler än en författare enligt 

Henricson (2012, 492). Denna studie är genomförd av två författare som skrivit vilket 

talar för bättre trovärdighet. När författarna har stött på saker som varit oklara har 

det resonerats sinsemellan för att finna det som är det rätta. Dock förekommer det 

risk att studiens pålitlighet kan ha påverkats då båda har liten erfarenhet av kvalitativ 

forskning.
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Initialt var tanken att syftet skulle vara att undersöka patienter och anhörigas 

upplevelser av överflyttning från IVA till vårdavdelning men för att få ett mer konkret 

och tydligt resultat valdes att utgå enbart utifrån patienternas upplevelser. I ett antal 

av artiklarna redovisas patienter och anhörigas upplevelser, men författarna har 

bortsett från de anhörigas upplevelser i analysen.

Litteratursökningar utfördes till en början i Cinahl, Pubmed och PsycINFO med 

ganska snäva begränsningar, det vill säga flera specifika sökord. Då detta gav för få 

artiklar att bearbeta utvidgades sökningarna till Swemed+ och slutligen minimerades 

antalet sökord för att utvidga sökresultatet och det resulterade i de 9 artiklar som

använts. Samma studier återfanns efter denna omfattande sökning och därmed drogs

slutsatsen att sökningarna var väl genomförda på ett så korrekt vis som möjligt. I en 

av artiklarna (Minton och Carryer 2005) stämmer inte syftet väl överens med denna 

litteraturstudies men författarna valde ändå att ta med artikeln då det i resultatet 

ingick ett stycke som handlade om patienters upplevelse av överflyttning från IVA till 

avdelning. Att begränsa sökningar till vuxna, det vill säga över 18år grundar sig i att 

upplevelser hos barn och ungdomar, framförallt hos yngre barn blir föräldrarnas 

upplevelser och inte patienternas egna.

Alla studier utom en från Norge är skrivna på engelska, det innebär en risk för 

översättningsfel eller misstolkningar. Författarna har försökt minimera detta genom 

att använda lexikon och diskutera sådant som upplevts oklart sinsemellan för att 

förstå texten bäst.

Majoriteten av studierna är genomförda i länder (fyra i Storbritannien: Pattison et al. 

2005; McKinney och Deeny, 2002; Strahan och Brown, 2005; Odell, 2000, en i 

Norge: Höghaug och Fagermoen, 2007) som har liknande sociala och kulturella 

förhållanden som Sverige. En studie är genomförd i Sverige. Detta gör att författarna 

anser att resultatet är möjligt överförbart till svenska förhållanden. De resultat som 

identifierades förekom oavsett i vilket land studien var genomförd vilket ger större 

trovärdighet.
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Forskningsetisk diskussion
I forskning som handlar om människor måste forskarna ta hänsyn till etiska frågor. 

Det finns tre primära normer som etisk forskning bygger på: välgörenhet, respekt för 

mänsklig värdighet och rättvisa (Polit and Beck 2014, 80,83). Författarna till denna 

litteraturstudie har varit noggranna och kontrollerat att artiklarna är etiskt 

granskade. I de fall som det inte stod i artiklarna har författarna tagit reda på om 

artikeln publicerats i en tidsskrift som endast använder sig av etiskt granskade 

artiklar. Stor vikt och tid har lagts på att alla resultat som framkommit har 

presenterats, oavsett vad författarna ansett och vilka förkunskaper och erfarenheter 

de haft inom området i enlighet med Polit and Beck (2014, 82). Resultaten har 

presenterats så neutralt som möjligt.

Konklusion
Det är många patienter som passerar IVA på väg till vårdavdelning, alla stannar inte 

lika länge men fler och fler i takt med ökad ålder. Patienter med mer komplicerade 

tillstånd, kräver längre vårdtid på IVA. Författarnas slutsats av resultatet är att 

patienterna berättar om en mängd olika upplevelser vid överflyttning. Upplevelserna 

är både negativa och positiva om än de negativa verkar överväga. Det verkar finnas 

ett ”gap” mellan avdelningarna och patienterna upplever överflyttningen som ”att 

möta det okända”. För sjuksköterskan är det viktigt att känna till dessa upplevelser. 

Genom att lära sig tolka och känna igen mönster och beteende för dessa upplevelser 

kan sjuksköterskan i god tid innan överflyttningen på så vis erbjuda patienten ett bra 

stöd. Författarna upplever att behovet av information och kommunikation var av stor 

betydelse för patienten, därför är det av stor vikt att sjuksköterskan ger patienten 

korrekt information vid rätt tidpunkt för patienten, gärna vid upprepade tillfällen på 

så sätt ges patienten möjlighet att vara mer delaktig i överflyttningsprocessen. Trots 

den ganska stora mängd forskning som bedrivs om svårt sjuka patienters upplevelser 

av intensivvård, finns det finns en brist på kvalitativa studier. Många studier har 

undersökt ”transfer anxiety”, ”relocations stress” etcetera men forskning som 

fokuserar på de positiva erfarenheterna är gles. Till förslag på vidare forskning 

lämnar författarna att fortsätta forska i ämnet patienters upplevelser av överflyttning. 

Patienters upplevelser av en “sambandssjuksköterska”, effekterna av en 

sambandssjuksköterska - kan “gapet” mellan IVA och avdelningen minskas med hjälp 

av en sådan är ytterligare förslag. Även att undersöka om utvecklandet av ett 
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informationsblad/broschyr kan vara till hjälp alternativt om en “mellanlandnings-

avdelning” skulle vara något bra?
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