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III 

SAMMANFATTNING 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori 

om huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar 

(IVA) och allmänna vårdavdelningar, det vill säga den vård som ges; före, under 

och efter det att patienter förflyttats från intensivvård till allmän vårdavdelning. 

Avhandlingen består av 4 delstudier (I- IV) som ligger till grund för en slutlig 

övergripande teori. Datainsamling har skett med hjälp av 

fokusgruppsdiskussioner, individuella intervjuer, observationer samt en enkät. 

Data inhämtades från tre sjukhus och fyra IVA-avdelningar samt sex allmänna 

vårdavdelningar. Olika personalgrupper och närstående har varit i fokus beroende 

på delstudiens syfte. I de olika delstudierna har Grundad Teori (GT) (I, II, III) och 

mixed method (IV) använts som metod. De fyra delstudierna har slutligen 

syntetiseras till en övergripande Grundad Teori. 

 

Avhandlingen visar att samspelet kring IVA-patienters förflyttningar påverkas 

av sjukhusets organisations- och säkerhetskultur och hur vårdkedjan organiserats. 

Det som upplevdes vara huvudproblemet för de inblandade var att organisera en 

trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. Detta 

inkluderade att på ett patientsäkert sätt överbrygga de olikheter och det glapp som 

fanns mellan vården och vårdkulturen på den personaltäta, högteknologiska 

intensivvårdsavdelningen jämfört med vården och den vårdkultur som återfanns 

på de allmänna vårdavdelningarna.   Resultatet i den övergripande teorin visade 

att ett centralt behov hos såväl personal som hos närstående, är att uppleva 

kontroll och delaktighet i förflyttningsprocessen (kärnkategori). Detta behov 

kunde tillgodoses genom att det fanns och delgavs rutiner och strategier för 

vården före, under och efter förflyttning, att upprätta ett kliniköverskridande 

samarbete, genom kompetens och kunskap, att resurser fanns och genom att ge en 

personcentrerad vård. Om personal och närstående upplevde egen kontroll och 

delaktighet i förflyttningsprocessen bidrog detta till att reducera oro och osäkerhet 

och till att underlätta samverkan och samordning mellan IVA och allmän 

vårdavdelning. När den egna kontrollen och delaktigheten däremot uteblev, ökade 

istället de negativa upplevelserna av ett stort glapp mellan IVA och de allmänna 

vårdavdelningarna och desto mer negativt framstod skillnaderna vara mellan de 

olika enheterna och istället uppstod ett revirtänkande och misstro mellan 

personalgrupperna på de inblandade avdelningarna.   
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Det fanns ett behov av ett gott samarbetsklimat samt en god organisations- och 

säkerhetskultur för en sammanhållen vårdkedja. Utöver detta påverkades också 

förflyttningprocessen av om avdelningen byggt upp en god lärandemiljö med 

fungerande teamwork och rutiner och strategier kring patientomflyttningar. För att 

kunna ge god vård genom vårdkedjan behövdes också resurser. Personalens 

intentioner var att ge god, personcentrerad vård genom hela processen men de fick 

oftast balansera dessa intentioner mot bristande resurser och de förutsättningar 

som gavs, i form av personalbrist, bristande vårdplatser och avsaknad av 

planering. Vårdkedjan mellan IVA och allmänna vårdavdelningar kräver en 

organisation och en kultur som främjar individers egen kontroll och delaktighet. 

Dessutom krävs det planering och strategier som främjar patientsäkerhet, 

samordning och kontinuitet samt en tydlig nedtrappningsfas av den 

högteknologiska vården. Resultatet visar vidare att sjuksköterskor och andra i 

vårdteamet kring den svårt sjuke patienten har en stor pedagogisk utmaning i att 

kvalitetssäkra informationsflödet och kunskapsöverföringen om vad som skall 

hända i processen för närstående och för patienter. 

 

Nyckelord: Förflyttningsprocess, grundad teori, hälso- och sjukvårdsorganisation, 

intensivvård, omvårdnad, organisationskultur, patientomflyttning, 

säkerhetskultur, vårdkedja  
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ABSTRACT IN ENGLISH 

The overall aim of this thesis was to generate a grounded theory about the main 

concern of ICU transitional care; the care before, during and after transfer of an 

ICU patient to a general ward. The thesis and the result of the final theory 

comprises of four papers (I-IV) all of which describes different aspects of ICU 

transitional care. Data was collected through focus group discussions, individual 

interviews, observations and a questionnaire in three different hospitals in Sweden 

and more specifically, in four Intensive Care Units and six general wards. Different 

staff categories have participated in study, also close relatives, considering the aim 

of the study. The method Grounded Theory (GT) was used in the first three papers 

(I, II, III) and in the final theory in the theses, while the fourth paper applied a 

mixed method. 

 

The results describe how the interactions of the health care chain organization 

affect the transitions of ICU patients and how staff can provide support for 

patients and relatives in their ICU transitional care. The main concern for those 

involved was "to organize a safe continuity of patient care between the ICU and 

the general ward".  This included bridging the gap between health care and the 

health culture of the staff in the high-tech intensive care unit compared with care 

culture on a general ward.   Differences were also present in staff communication, 

in the health care environment and the different focus of patient care which 

affected staff collaboration (I, II), the care of patients (I, II, III, IV) and how the 

relatives experienced the transfer between the different environments (IV). 

 

The existing organizational culture in the various units and the opinions shared 

by the groups about the care and how the transfer process work should be 

accomplished influenced the cooperation and the continuum of care. This also 

included perceptions of the behaviour of others and an "us and them”    mentality. 

In addition to this, the ICU transitional care process was also influenced by the 

existence of a safety culture embracing a good learning environment, procedures 

and policies regarding patient transfers and collaboration and teamwork across 

hospital boundaries. The theory shows that both staff and relatives felt a need for 

“control and participation in ICU transitional care" in order to feel that the 
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continuum of care between the ICU and general wards was safe. This need could 

be met by the implementation of "routines and strategies regarding the transfer 

process", "to establish a clinic border cooperation", "to ensure competence and 

knowledge" for those involved, with “resources” and by conducting”a person 

centred care”. 

 

       ICU transitional care was experienced and described as more or less safe and 

more or less coherent depending on how the organization and ICU transitional 

care process was constructed. If staff and relatives felt own control and 

participation, then this contributed to "reduce anxiety and uncertainty" and 

further, to "facilitate coordination" between ICU and the general ward. On the 

other hand, when control and participation was neglected - this rather increased 

the negative experiences of the gap between ICU and general ward, which 

contributed to difficulties in cooperation and coordination between the units. The 

staff’s intention was to provide good, person-centred care throughout the process 

but they often had to “balance” these good intentions against the lack of resources 

and the conditions resulting from staff shortages, lack of hospital beds and lack of 

planning. 

 

     The theory shows that nurses and others in the care team faces a great 

pedagogical challenge  to ensure the quality of information flow to family 

members and patients about what will happen in the transfer process. The ICU 

transitional care process requires planning and strategies that promotes patient 

safety, coordination and continuity and that consequently contribute to the safety 

and security of those involved. Furthermore, the theory shows the importance of a 

good organizational climate and a safety environment that promotes individual 

self-control and participation in ICU transitional care. 

 

Keywords: Competence, Grounded Theory, ICU transitional care, ICU, health care 

organisations, learning environment, nursing, organizational culture, safety 

culture, transitions. 
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INLEDNING 

Svårt sjuka patienter förflyttas ofta ett flertal gånger i hälso- och sjukvårdens 

vårdkedja. Patienternas vårdresa börjar inte sällan med ambulans till 

akutmottagningen för att sedan fortsätta till intensivvård, operation eller en allmän 

vårdavdelning.  

 

Vårdkedja är ett vanligt uttryck för att beskriva kontinuitet och helhet i vården och 

kan ses som en sammanfattande benämning på de olika åtgärder och de avdelningar 

eller mottagningar som patienten får vistas i under sin resa i vårdsystemet.  Att 

organisera och utföra patientomflyttningar i vårdkedjan är en del av arbetet för 

sjuksköterskor och övrig personal i vårdteamet. År 2011 registrerades i Sverige 45953 

antal intensivvårdstillfällen (URL 1), vilket indikerar att patientomflyttningar från 

IVA till allmän vårdavdelning är vanligt förekommande. Det är också en viktig del av 

vårdkedjan då patienterna ofta är i ett medicinskt skört tillstånd.  

 

Vården av kritiskt, svårt sjuka patienter är komplex och är dessutom ofta väldigt 

dyr (Luce & Rubenfeld, 2002). Hälso- och sjukvårdsorganisationer har idag krav på 

sig att bedriva säker och personcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2006) men har också 

kravet på att vara kostnadseffektiva, varpå vårdkedjan ofta är hårt belastad med 

snabba förflyttningar.  Kampen om vårdplatserna blir allt hårdare och sjukhusen 

alltmer överbelagda. Detta är inget som är unikt för just Sverige, utan 

uppmärksammas av forskare i internationella studier. Redan 1997 ansågs att den 

ökade livslängden på befolkningen kombinerat med ett ökat medicinskt kunnande 

hade medfört en medvetenhet om att de akuta intensivvårdsplatserna var en 

begränsad resurs (Gibson, 1997).  

 

Det viktigt att förflyttning av patienten sker på rätt sätt och vid rätt tidpunkt när 

behovet av intensivvård inte längre finns (Chaboyer, 2006; Gibson, 1997). Whitaker 

och Ball (2000) menar att förberedelserna inför förflyttning till allmän vårdavdelning 

är viktiga att utföra noggrant och på rätt sätt. Om inte, kan det leda till att patienten 

måste återinskrivas på intensivvårdsavdelningen och bli utsatt för ytterligare lidande 

och stress.  
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Vårdgivarna har ett ansvar att utvärdera effekten av dessa förflyttningsprocesser 

(Odell, 2000) och att kritiskt granska hur de fungerar och organiseras. I mitt tidigare 

arbete som sjuksköterska inom akutsjukvård på IVA och på allmänna 

vårdavdelningar, väcktes intresset kring hur svårt sjuka patienter förflyttas från 

högteknologiska, personaltäta IVA-avdelningar till allmänna vårdavdelningar med 

mindre teknologi och färre personal. Genom att själv reflektera kring denna vårdresa 

för svårt sjuka patienter, har intresset för detta forskningsområde uppstått.  

 

Avhandlingen är gjord i ämnet omvårdnad inom akutsjukvård. Ämnet har 

influenser från såväl humaniora som naturvetenskap, vilket också avspeglar sig i 

avhandlingen. 

 

 

  



3 

BAKGRUND 

Denna avhandling fokuserar på organiseringen av patientomflyttningar samt 

vården av intensivvårdspatienter under deras förflyttningsprocess.   Detta faller inom 

ramen för sjuksköterskans ansvar då denna har en viktig position när det gäller att 

organisera, planera och genomföra patientomflyttningar.  Studien har därför i stor 

utsträckning fokuserats på just sjuksköterskor, men inkluderar även annan personal 

som är delaktiga i vården liksom närstående. I den bakgrund som presenteras nedan 

kommer de begrepp som används i avhandlingen att definieras. Dessutom ges en 

beskrivning av vården på en intensivvårdsavdelning och på en allmän vårdavdelning, 

för att ge en bild av de olika vårdmiljöerna. Bakgrunden inkluderar även en 

beskrivning av patienters upplevelse av förflyttningsprocessen och tidigare forskning 

inom problemområdet. 

 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och huvudsakliga karaktärsämne. 

Sjuksköterskans kompetens inkluderar såväl omvårdnadsvetenskap som medicinsk 

vetenskap.  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan har fyra 

grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa och att lindra lidande (URL 2). Begreppet omvårdnad definierades redan av 

Florence Nightingale och teoretiseringen har sedan fortsatt under åren genom olika 

omvårdnadsforskare som ställt sig frågan; vad gör sjuksköterskan och vad är 

omvårdnadens fokus?  Ett exempel var Henderson, en tidig omvårdnadsforskare, som 

menade att omvårdnad handlade om att tillgodose patientens grundläggande behov. 

På 1960- talet utvecklades dessa teorier till att också beskriva den relationella aspekten 

av omvårdnad genom Orlando, Travelbee med flera, som påstod att en relation 

mellan vårdare och patient var nödvändigt för att kunna tillgodose patientens behov 

(Kirkevold & Tveiten, 2000). 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står det 

att sjuksköterskor skall besitta nödvändig kunskap och kompetens inom bemötande, 

information och undervisning för patienter och närstående samt självständigt kunna 

utföra eller delta i olika undersökningar och behandlingar.  

I yrkesrollen ingår också att främja hälsa och förebygga ohälsa, att kunna 

identifiera olika hälsorisker och att bedöma patientens resurser och förmågor till 
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egenvård. Sjuksköterskan skall också ha kompetens och förmåga att arbeta för 

säkerhet och kvalitet i vården och kunna följa gällande författningar, riktlinjer och 

rutiner. Dessutom skall sjuksköterskan ha förmåga att reflektera över och medvetet 

medverka till en god vård- och arbetsmiljö, samt bidra till forskning, utveckling och 

utbildning. Även ledarskap ingår i sjuksköterskors kompetens vilket inkluderar såväl 

arbetsledning, som samverkan i vårdkedjan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och 

kvalitet (SOSFS, 2005).  

 

 

Transition och transitionsprocess 

En förflyttningsprocess innebär ett uppbrott från något som är mer eller mindre 

känt för den som förflyttas. Hur detta upplevs beror i stor utsträckning på vad 

uppbrottet innebär för den drabbade. Begreppet transition är ett väl känt begrepp i 

stress- och adaptionsteorier och är även ett centralt begrepp i omvårdnad. Transition 

beskrivs som en period mellan två relativt stabila tillstånd i livet och är en process 

bestående av adaption och en tillvänjning till en ny situation (Meleis et al., 2000).  

Processen förutsätter en början, en mitt och ett slut (Olsson & Ek, 2002). Hur personen 

upplever och uppfattar situationen är avgörande för hur processen fortgår. 

Situationerna och tidsspannet varierar och kan bestå av en kort period eller månader 

och år (Meleis et al., 2000). Transition är att vara någonstans mittemellan, vilket kan 

innebära en upplevelse av avsaknad av tillhörighet och kontroll över sitt liv.  Ett 

exempel på transition är hospitalisering efter en akut skada eller sjukdom. Symtom 

och reaktioner på transition avspeglar sig i olika hälsorelaterade beteenden och ter sig 

olika för olika individer (Meleis et al., 2000).  När patienten skall förflyttas från 

intensivvård till avdelningsvård innebär detta en transitionsprocess. Denna 

avhandling fokuserar på den vård som bedrivs för att planera och genomföra 

patientomflyttningar vilka innebär en transition för den som förflyttas från IVA till 

allmän vårdavdelning.   

 

Chaboyer, James, & Kendall (2005) definierar:  

 

”ICU transitional care as care provided before, during, and after the transfer of an ICU 

patient to another care unit that aims to ensure minimal disruption and optimal continuity 

of care for the patient. This care may be provided by ICU nurses, acute care nurses, 

physicians and other health care professionals”  

(Chaboyer et al, 2005).    
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I denna avhandling definieras ”ICU transitional care” som; den 

förflyttningsprocess som sker mellan IVA och allmän vårdavdelning och som 

omfattar den vård som utförs före, under och efter förflyttning av en 

intensivvårdspatient till en annan allmän vårdavdelning, med syfte att minimera 

störningar och optimera kontinuitet för patienten.   

 

 

Vården på en intensivvårdsavdelning 

       Patienter som är inlagda och vårdas på en intensivvårdsavdelning är där på 

grund av sjukdomens eller skadans svårighetsgrad och inte på grund av arten av 

sjukdom eller skada.  Sjukdomens svårighetsgrad kan variera, men gränsen mellan liv 

och död är ofta tunn (Stubberud, Gulbrandsen, Langdalen, Toverud, & Westvig, 

2009).  

 

I Sverige definieras intensivvård som övervakning, diagnostik, behandling och 

omvårdnad av patienter med svåra och ofta livshotande sjukdomar eller skador. 

Tillståndet ska dock vara potentiellt reversibelt eller åtgärdbart. Vårdens inriktning 

skall baseras på patientens aktuella tillstånd, sjukhistoria, uttryckta önskemål och 

utveckling, samt ett väl utvecklat etiskt förhållningssätt. Intensivvården skall bedrivas 

i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet med medicinska och etiska 

aspekter i förgrunden. Intensivvård skall ses som ett sätt att förebygga och behandla 

svikt i ett eller flera organsystem så att fortsatt liv blir meningsfullt ur patientens 

synvinkel (URL 3). Begreppet intensivvård är alltså en definition på en vårdnivå och 

inte på en vårdplats. Intensivvård kräver avancerad övervakning, diagnostik och 

behandling vid hotande eller manifest svikt i de vitala funktionerna och är en av de 

mest resurskrävande formerna av sjukvård. 

  

Att vårdas på intensivvårdsavdelning är en stark och omvälvande upplevelse för 

den kritiskt, svårt sjuke patienten. Vården av patienter med sviktande vitala 

funktioner kräver kvalificerad högteknologisk vård, potenta läkemedel och hög 

personaltäthet. Under den mest kritiska fasen är det vanligt att patienten har behov av 

stöd för sin andning, cirkulation och njurfunktion (Hudak, Gallo, & Morton, 1998). 

Under denna tid är det inte ovanligt att patienten är mer eller mindre nedsövd. När 

den kritiska fasen är över och patienten inte längre svävar mellan liv och död, kan det 

ändå vara en lång tid kvar på intensivvårdsavdelningen innan patienten kan förflyttas 

till allmän vårdavdelning.  
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Florence Nightingale förespråkade att huvudsyftet med sjukvården var “att inte 

göra skada”, men verkligheten ser annorlunda ut.  Intensivvården och dess miljö kan 

bidra till att patienter upplever frekventa psykologiska reaktioner vilka kan bidra till 

svårigheter och besvär lång tid efter att patienten skrivits ut från sjukhuset (Hewitt, 

2002).  Redan för flertalet år sedan uppmärksammades det att synen på 

intensivvården hade förändrats, från det att målet var uppnått om patienten 

överlevde intensivvårdsperioden och kunde förflyttas till allmän vårdavdelning till 

målet att ge patienten hälsan åter med ett minimum av psykologiska och fysiska men 

(Hall-Smith, Ball, & Coakley, 1997). 

 

 

Vårdmiljöerna  

Upplevelsen av hälsa och välbefinnande hos patienter är starkt sammankopplad 

med miljön i vården. Olika sjukdomstillstånd kräver att individuella krav tillgodoses 

och en personcentrerad omvårdnad omfattar även miljöaspekter för att 

sjuksköterskan skall kunna underlätta och stödja patienten till att återfå sin hälsa 

(URL 4). Olika vårdmiljöer bidrar i olika utsträckning till att underlätta patienters 

känsla av välbefinnande. Vårdmiljöerna påverkar hur trygga och säkra patienter 

känner sig under vårdtiden och om de upplever sig omhändertagna. Miljön kan också 

bidra till missnöje och osäkerhet. Det är viktigt att atmosfären på avdelningen bidrar 

till att tydliggöra att personalen är villig att hjälpa till, att patienterna känner sig 

välkomna på avdelningen och att de bereds möjlighet att följa sin egen kroppsrytm. 

Det är också viktigt att patienterna upplever sig bli sedda och att de känner sig 

omhändertagna, att de kan ha sociala relationer och ha kontakt med andra, samt att de 

kan få möjlighet att få ta del av något som är vackert (Edvardsson, Sandman, & 

Rasmussen, 2005). 

 

Problem kan uppstå när patienten flyttas från en personaltät högteknologisk 

intensivvårdsmiljö till en allmän vårdavdelning med betydligt mindre personaltäthet 

och mindre medicinteknisk utrustning (Hall-Smith et al., 1997; Leith, 1998). 

Skillnaderna i miljö kan bidra till problem för såväl närstående som för patienter och 

de kan uppleva ångest, depressioner, konfusion och ensamhet, men det kan också 

upplevas vara positivt då miljön på en allmän vårdavdelning oftast är lugnare. 
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För att ge en bild av hur patienten vårdas på intensivvårdsavdelningar följer en 

beskrivning av miljön kring patienten. I fortsättningen kommer 

intensivvårdsavdelningen att benämnas ”IVA” som är en vedertagen och vanlig 

förkortning i Sverige.  

 

De patienter som är inskrivna på IVA övervakas kontinuerligt av personal och av 

medicinteknisk utrustning. Kritiskt sjuka patienter som vårdas på IVA har ett behov 

av högteknologisk övervakningsutrustning, vilka också ofta tyvärr begränsar deras 

rörelsefrihet.  Runt intensivvårdspatienten finns exempelvis respiratorer, sladdar till 

olika övervakningsmonitorer, intravasala katetrar1 som mäter tryck av olika slag, 

urinkatetrar med extra timurinsmätning, flertalet infusionsslangar som är anslutna till 

infusionspumpar och när det behövs, även apparatur för att utföra kontinuerlig 

hemodialys.  På IVA befinner sig personal ständigt i närheten av patienten och miljön 

är ofta högljudd pga. frekventa larm på övervakningsmonitorerna, eller på annan 

teknisk utrustning. 

 

Patientsalarna har plats för en eller flera patienter och bemannas med personal 

som vårdar, observerar och dokumenterar förändringar hos patienterna. 

Intensivvårdsavdelningens miljö kan till en början upplevas skrämmande, obekant 

och konstig för patienterna (Fredriksen & Ringsberg, 2007), men allt eftersom 

patientens tillstånd förbättras brukar de acceptera miljön och tillvaron, samt bli mer 

medvetna om deras eget tillstånd. Även närstående anpassar sig allteftersom till 

tillvaron, miljön och till de ljud som finns på intensivvårdsavdelningen (Chaboyer, 

2006). Sammanfattningsvis innehåller intensivvårdsmiljön övervakning med såväl 

medicinteknisk apparatur som närvarande personal. När patienten förflyttas och 

övervakningen drastiskt minskas, kan denna förändring bidra till oro och ängslan.  

 

Miljön på en allmän vårdavdelning avspeglar en annan vårdnivå och skiljer sig 

därför också jämfört med miljön på en intensivvårdsavdelning. Patienterna är i större 

mån uppegående och lokalerna och miljön är utformade efter dessa behov. 

Patientsalarna kan vara avsedda för en eller flera patienter och det finns inte möjlighet 

för personalen att ständigt vara närvarande i salen. Personalen är ofta reducerad i 

antal jämfört med personalen på IVA och de ansvarar också för fler patienter per 

                                                           
1 Med intravasala katetrar, avses katetrar inlagda i blodkärl av antingen venös eller arteriell typ. Det kan alltså vara frågan om en central 

venkateter, artärkateter med blodtrycksmätning, perifer venkateter eller liknande (författarens kommentar). 
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sjuksköterska. Övervakningen på en allmän vårdavdelning varierar, dock pågår 

denna oftast inte kontinuerligt utan sker vanligen med hjälp av upprepade 

intermittenta kontroller och observationer när behov föreligger.   

 

 

Sjuksköterskan och teamet kring den svårt sjuke 

 

För att möta behoven hos de kritiskt sjuka patienter som befinner sig inom 

akutsjukvården krävs sjuksköterskor som har en bred kunskapsbas (Hudak et al., 

1998). Avhandlingen fokuserar främst på sjuksköterskan av den anledningen att det 

också oftast är hon/han som har en helhetssyn och som bidrar till att planera och svara 

upp mot de olika behov som patienter uppvisar i transition (Meleis et al., 2000).  

 

De sjuksköterskor som berörs av förflyttningsprocessen mellan IVA och 

vårdavdelning är intensivvårdssjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar på 

allmänna vårdavdelningar. I Sverige arbetar sjuksköterskor ofta tillsammans med 

undersköterskor, vilket är mer eller mindre unikt. Undersköterskan har 

omvårdnadsfokus medan sjuksköterskan har utökat ansvar där omvårdnadsansvar 

och medicinskt ansvar bildar en helhet - ett holistiskt synsätt.  

 

     Intensivvårdssjuksköterskan har en specialistkompetens i området intensivvård. 

Intensivvårdssjuksköterskans funktion och kompetens består i att självständigt vara 

kapabel att fatta rätt beslut, baserat på ett kunnande om omvårdnad och fysiologisk 

kunskap. Arbetet på en intensivvårdsavdelning präglas av ett högt tempo med 

kontinuerlig övervakning och behandling av patienter, samt av daglig hantering av 

medicinteknisk utrustning. De akuta situationer som kan uppstå är ofta oöverskådliga 

och komplexa med snabba oväntade förlopp, som inte sällan är dramatiska. Förmågan 

att fatta snabba beslut och att handla är avgörande för situationen (Stubberud et al., 

2009).  

En stor del av intensivvården handlar om att förebygga svikt och inte bara 

behandla en uppkommen svikt varför det är viktigt att kunna vara proaktiv, det vill 

säga vara steget före och ha handlingsberedskap för oväntade situationer. Dagens 

intensivvårdssjuksköterskor behöver kompetens för att kunna följa patienten genom 

hela vårdförloppet både före intensivvårdstiden, under intensivvårdsperioden och i 

eftervården (URL 5). Det övergripande medicinska ansvaret för patienten vilar på 
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läkarna och det är också de som fattar beslut om förflyttning till vårdavdelning.  

Intensivvårdsläkarna är de läkare som oftast arbetar närmast patienten så länge de 

befinner sig på IVA och planerar vården av patienten i samråd med läkarna från den 

klinik där patienten är inskriven. 

 

Intensivvårdspatienten  

Patienter som blir kritiskt sjuka kan ha behov av vård på en 

intensivvårdsavdelning (Stubberud et al., 2009).  Intagningen på IVA kan ske via 

akutmottagningen när intensivvårdsbehov finns, men den kan också ske via en 

allmän vårdavdelning om patientens tillstånd visat sig försämras. Gemensamt för de 

patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar är att det föreligger behov av 

utökad övervakning med tillägg av vissa medicinska och tekniska åtgärder. Vanliga 

rutinoperationer kan postoperativt ge behov av intensivvård, antingen som en ren 

rutinåtgärd eller för att någon komplikation tillstött.  

Det finns en mängd stressorer som negativt kan påverka patienter som 

intensivvårdas; t.ex. fysisk påverkan som sömnsvårigheter, törst, smärtor och svaghet. 

Patienter kan också bli fysiskt påverkad av vårdmiljön, till exempel av att vara 

bunden vid utrustningen, att det är ljust både dag och natt samt att bli störd av de 

många larm som finns (Fredriksen & Ringsberg, 2007; Strahan & Brown, 2005). 

Patienter som intensivvårdats kan förlora en stor del av sin muskelmassa, orsakat av 

en långvarig immobilisering och muskelnedbrytning och för vissa kan det ta upp till 

ett år för att återhämta sig fullständigt (Griffiths, Jones, & Macmillan, 1996). De 

faktorer som påverkar patientens sjukdomsförlopp är svårighetsgraden av sjukdomen 

eller skadan, den teknik som finns tillgänglig i IVA-miljön och den vård som kan 

utföras på intensivvårdsavdelningen (Chaboyer et al, 2005).  

 

Också känslomässiga störningar förekommer; som försämrad kognitiv funktion, 

oro och ångest, rädsla, och upplevelser av förlust av mening. En ytterligare 

stressfaktor kan vara kommunikativa svårigheter, som oförmåga att tala under 

respiratorbehandling (Fredriksen & Ringsberg, 2007; Strahan & Brown, 2005). Det 

beskrivs att patienterna kan uppleva sig hjälplösa, deprimerade och utsatta under 

tiden de vårdas på IVA. Detta orsakas av oförmågan att inte kunna göra någonting 

själv och av att konstant behöva fråga om hjälp (Wahlin, Ek, & Idvall, 2006). 



10 

Patienter som vårdats på IVA löper också risk för att råka ut för olika 

komplikationer relaterat till den sjukdomsbild de haft och den vård de erhållit. Den 

fysiska och psykiska belastning som sjukdomen medfört, kan övergå till ett akut 

förvirringstillstånd med symtom som delirium, agitation och konfusion. Syndromet 

som kallas intensivvårdspsykos, intensivvårdsdelirium, akut förvirringstillstånd 

(Stubberud et al., 2009) och IVA-syndromet (jfr ICU syndrom) är väl beskrivet i 

litteratur och forskning (Granberg, Bergbom Engberg, & Lundberg, 1999; Roberts, 

Rickard, Rajbhandari, & Reynolds, 2007; Schuurmans, Duursma & Shortridge-Baggett, 

2001).  Syndromet påverkar de minnen som patienten har från vårdtiden på IVA och 

den första tiden på en allmän vårdavdelning på ett negativt sätt och de drömmar och 

de hallucinationer som patienten upplever känns sanna för dem. Det beskrivs en rad 

olika faktorer som kan påverka utvecklandet av ett IVA-syndrom: farmakologiska 

substanser, primära cerebrala orsaker såsom begynnande demens, den specifika 

intensivvårdsmiljön samt inte minst den kritiska sjukdomen i sig. IVA-syndromet 

påverkas också av anemi, droger och hur lång tid patienten fått respiratorbehandling 

(Granberg, Malmros, Bergbom & Lundberg, 2002) .  

 

Att organisera en flytt från IVA till allmän vårdavdelning 

     Att flytten från IVA till allmän vårdavdelning sker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt 

kan vara avgörande för att patienten skall kunna återhämta sig utan ytterligare behov 

av intensivvård.  Beslutet om vilka patienter som skall förflyttas och när beror inte 

bara på individens tillstånd, utan även på det akuta behovet av sängplatser.  Som 

resultat av detta kan förflyttningen ibland bli abrupt utförd, utan en adekvat 

förberedelse för patienten (McKinney & Deeny, 2002). 

Det har uppmärksammats att det faktiskt innebär en risk för patienten att förflyttas 

från IVA till allmän vårdavdelning. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 

och Svenska Intensivvårdsregistret (SIR), utför kontinuerligt mätning av kvalitet vid 

intensivvård. I detta register inkluderas ”återinskrivning på IVA inom 72 timmar” 

som en kvalitetsindikator. SIR uppger också att en återinskrivning inom 72 timmar 

(oavsett orsaken) ger ökad mortalitet för patienterna. Data för åren 2001-2007 visar att 

inläggning inom 72 timmar är förenat med en ökad dödlighet efter justering för ålder 

och sjukdomssvårighetsgrad. En återinläggning kan orsakas av bristande samordning 

mellan IVA och den allmänna vårdavdelningen och påverkas av de kriterier som finns 

för in/utskrivning, samt personella och kompetensmässiga förhållanden på såväl IVA 

som på den allmänna vårdavdelningen (URL 6).  

http://www.icuregswe.org/
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     Nattlig utskrivning och förflyttning till allmän vårdavdelning påverkar patienters 

överlevnad efter intensivvård negativt. Om förflyttning inträffar nattetid, har den inte 

skett planerat utan oftast på grund av akut platsbrist. Resultatet i en studie av Golfrad 

och Rowan (2000) visar att den totala IVA-mortaliteten var 2-5 gånger högre om 

patienten blivit utskriven nattetid. Endast 44 % av patienterna upplevdes då vara fullt 

klara och förberedda för förflyttning jämfört med över 80 % av patienterna som 

förflyttats dagtid. 

     I en studie som inkluderade över 15000 patienter, påvisades att störst risk för att bli 

återinlagd på IVA var det för patienter som under vårdtiden på IVA uppvisat symtom 

och svikt i njurar, respiration och cirkulation. Tiden mellan extubation och 

utskrivning från IVA var också signifikant kortare (1- 2 dagar) för patienter som blev 

återinskrivna på IVA, än de som inte blev det.  Utöver detta var vårdtid och ålder 

också avgörande. Patienter som vistats över 6,5 dagar på IVA samt de som var över 70 

år var utsatt för större risk för att bli försämrade och därmed också återinlagda på IVA 

(Metnitz et al., 2003).  

 

Förflyttning ur patienters perspektiv 

     Det finns ett flertal tidigare studier som beskriver hur patienter upplevt deras 

förflyttningsprocess från IVA till allmän vårdavdelning. Beroende på sjukdomens 

svårighetsgrad kan patienterna dock ha mer eller mindre svårt att sätta ord på sina 

upplevelser av intensivvårdsperioden och förflyttningsprocessen. I en studie av Odell 

(2000) beskrev tidigare IVA-patienter att de känt sig likgiltiga över förflyttningen och 

uppgav att de många gånger inte kom ihåg eller kunde sätta ord på vad som skett. 

Dock finns det andra studier där patienterna faktiskt har kunnat sätta ord på 

upplevelser av sin förflyttningsprocess, vilket synliggör variationen i patienters 

tillstånd och att patientens status vid flytt är avgörande för hur mycket de kan berätta.  

     Det beskrivs ett vitt spektra av upplevelser - från att förflyttningen kan ge upphov 

till glädje och till en känsla av tillfrisknande för patienterna - till upplevelser av stress, 

ångest och oro i samband med flytt.  Genomgående upplever patienter ofta den egna 

familjen och sina närstående som ett stort stöd i hela processen och att de är av stor 

vikt för deras välmående. Patienter önskar att känna sig säkra och trygga såväl före 

som efter flytt (Hupcey & Zimmerman, 2000) och hamnar lätt i en beroendeställning 

gentemot personalen (Bench & Day, 2010). Patienter beskriver också fysiska besvär 
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som besvärar under förflyttningsprocessen, till exempel matsmältningsproblem, 

sömnsvårigheter och svårigheter med mobiliseringen (Strahan & Brown, 2004).  

     I förberedelsefasen av förflyttningsprocessen kan patienterna uppleva acceptans 

gentemot den förestående flytten och känna att det är ett steg i rätt riktning 

(McKinney & Deeney; Odell, 2000). Ambivalenta känslor beskrivs också vara vanligt; 

såväl positiva som negativa känslor finns beskrivna (Chaboyer, Kendall, Kendall, & 

Foster, 2005; Strahan & Brown, 2004; Odell, 2000) och patienterna kan uppleva sig 

kluvna inför den kommande förflyttningen.  De positiva aspekterna på att förflyttas 

till allmän vårdavdelningen förknippas med att deras tillstånd håller på att förbättras, 

samtidigt som samma patienter ändå beskriver känslorna inför förflyttningen som 

mestadels negativa (McKinney & Deeny, 2002).  Patienterna kan också uppleva oro 

över hur själva förflyttningsprocessen ska gå till och önskar få utförlig information om 

vad som ska hända. En ytterligare faktor som de ibland oroar sig över, är hur 

vårdkvaliteten på allmän vårdavdelningen ska matcha deras behov (Strahan & 

Brown, 2004). 

     Vidare finns det för patienterna, en önskan om normalitet och en normal 

dygnsrytm, en önskan om ett eget oberoende och att kunna återfå personliga 

kontakter. Det beskrivs också att patienter i denna fas kan uppleva vården på IVA 

vara personcentrerad, säker och av hög kvalitet och de anser sig ha en relation med 

IVA-personalen, vilket också påverkar känslorna inför att lämna avdelningen 

(McKinney & Deeny, 2002).  

     Under eftervårdsfasen på allmän vårdavdelning beskrivs patienterna uppleva 

fortsatt blandade känslor angående flytten. Det finns studier som beskriver att 

patienter uppfattat sig själva som välmående och välbehållna eftersom flytt skett och 

att de själva känner att de håller på att tillfriskna (McKinney & Deeny, 2002) men det 

beskrivs också hur upplevd fysisk ohälsa kan påverka upplevelserna av 

förflyttningen. Patienter har också upplevt det vara emotionellt krävande att förflyttas 

från en miljö till en annan och uppger sig känna sig oförberedda på denna 

känslomässiga anspänning efter flytten. För att detta inte skulle komma som en 

överraskning framkom det önskemål om att information skulle ha tilldelats dem 

innan flytt, eftersom att sådana känslor är vanligt förekommande för patienter som 

varit svårt sjuka och förflyttats från IVA till allmän vårdavdelning (Strahan & Brown, 

2004). Som exempel kan patienter i samband med flytt från IVA uppleva att de blir 

plötsligt övergivna, känna sig sårbara och hjälplösa samt oviktiga (Chaboyer et al., 

2005).  
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     Patienter kan stundtals uppleva skillnaderna mellan vården och miljön på IVA 

jämfört med miljön på en allmän vårdavdelning som besvärande, då de blivit vana 

vid att ständigt vara observerad och vid att snabbt få hjälp med olika behov 

(McKinney & Deeney, 2002). Vissa tidigare IVA-patienter har också uttryckt 

beskvikelse över skillnaden i vård och uppfattat vården på den allmänna 

vårdavdelningen vara undermålig. Exempelvis beskrivs besvikelse över att bli väckt 

för att få en sömntablett eller hur personalen helt utan information och förvarning 

kom in på salen och tog ett blodtryck (Strahan & Brown, 2004).   Vidare upplever som 

patienten i denna fas att det viktigt att återskapa mening, och fasen kännetecknas i 

övrigt av oroliga drömmar och nära-döden-upplevelser (McKinney & Deeney, 2002 ). 

Patienterna har en stark önskan om att återfå ett oberoende och ju mer de tillfrisknar 

och återfår sina funktioner, desto mindre oroliga beskriver de sig vara (Bench & Day, 

2010). 

     I en mer nyligt utförd studie av Forsberg, Lindgren och Engström (2011) visade sig 

patienter som förflyttats från IVA till allmän vårdavdelning söka efter det kända i det 

okända och önskade mer information och kunskap om vad som skulle ske. 

Patienterna önskade att flytten varit bättre planerad, de saknade känslan av trygghet 

och säkerhet som vården och miljön på IVA innebar, men uppskattade också känslan 

över att komma till en lugnare miljö på allmän vårdavdelningen. Även här beskrev 

patienterna förflyttningen som en krävande förändringsprocess och att de upplevt oro 

över vad som skulle vänta dem när de flyttade från IVA. Olika faktorer underlättade 

processen och bland annat var det stärkande att få möta samma sjuksköterskor under 

vårdtiden, liksom att det ansågs viktigt att ha en fungerande kommunikation och 

relation till personalen (Forsberg et al., 2011).   

     Mer uttalade psykologiska svårigheter som är relaterade till förflyttningsprocessen 

benämns internationellt som ”relocation stress” eller ” transfer anxiety” (McKinney & 

Deeny, 2002). NANDA (the North American Nursing Diagnosis Association), har 

formellt antagit omvårdnadsdiagnosen ”relocation stress”. Den omfattar och 

karaktäriseras av ensamhet, depression, rädsla, ångest och farhågor. Även mindre 

karaktäristiska förändringar är ätstörningar, sömnsvårigheter, osäkerhet, beroende 

och behov av överdriven tröst och uppmuntran (Carpenito-Moyet, 2008).   

     Den stress som närstående och patienter kan uppleva när förflyttningen sker 

förklaras bero på en fysisk ohälsa, minskad fysisk förmåga, minskad självkänsla och 

en nedsatt egenvårdsförmåga.  Field, Prinjha och Rowan (2008) har studerat 

innebörden av och orsaker till förflyttningsstress. I studien deltog 40 tidigare IVA-



14 

patienter med olika lång vårdtid. Deltagarna fick beskriva vad som hänt dem när de 

lämnat IVA, hur de upplevde sin vård och behandling samt att de fick berätta om den 

effekt förflyttningen haft på dem själva och deras närstående. Den stress de upplevt 

beskrevs vara orsakad av ”en undermålig basal vård” och bland annat berättades om 

hur man i timtals fått vänta på att få hjälp och att man till och med blev utan 

smärtlindring. De beskrev vårdavdelningarna vara ”en miljö och organisation 

olämplig för eftervården av IVA-patienter”. Exempel gavs på obekväma sängar, 

uteblivna lovade hjälpmedel och avsaknad av en privat sfär för sig och sina 

närstående. Enligt patienterna berodde detta på ”avsaknad av rätt resurser inom 

hälso- och sjukvården”, ”avsaknad av kunskap och utbildning” samt ” inadekvat 

överlämning från IVA”. Exempel gavs på hur personalen var för få i antal och man 

beskrev hur oerfarna sjuksköterskor verkat osäkra och fumliga i de procedurer de 

utfört.   De ansåg inte heller att det fanns förståelse hos personalen om hur en 

förflyttning från IVA påverkade patienten – individen - utan de kände sig nu endast 

som en patient bland alla andra. Resultatet av denna studie visar att patienter önskar 

mer förståelse för sin otrygghet när de flyttat från IVA till allmän vårdavdelning. Ett 

exempel var en önskan att personalen skulle förstå deras rädsla för att vara ensam, 

vilket var speciellt uttalad nattetid (Field et al., 2008). 

 

Närstående och förflyttningsprocessen 

     I avhandlingen används begreppet närstående när det gäller patientens släkt 

och/eller vänner. Närstående anses som ett vidare begrepp än det mer vardagliga 

anhörigbegreppet som begränsas av att man ibland förknippar uttrycket med 

blodsband. Begreppet närstående definieras här som den eller de som står patienten 

nära, med eller utan blodsband eller andra formella band (jfr Benzein, Johansson, & 

Saveman, 2004).  

Patienter som intensivvårdas har ett behov av att deras närstående medverkar i 

deras vård (Strahan & Brown, 2005) och kan uppleva ett stort stöd av de närstående. 

Närheten av dessa kan för patienten bidra till att de upplever sig vara delaktiga, 

känner sig beskyddade och omhändertagna.  Det nätverk som de närstående utgör är 

en styrka för patienten, samtidigt som de ofta också oroar sig för den påfrestning den 

egna sjukdomen kan innebära för de närstående (Bergbom & Askwall, 2000).  

Även närstående kan uppleva ångest och stress av intensivvården och 

förflyttningsprocessen. Sjuksköterskor behöver få en ökad medvetenhet om att 
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förflyttningsprocessen kan bidra till oro och till med ångest för närstående och det 

behövs ytterligare kunskap om hur detta skall minskas (Mitchell, Courtney, & Coyer, 

2003). I en studie av Schmidt och Azoulay (2012) påvisas att en hög andel av de 

närstående uppvisar egna symtom på stress i samband med vården på IVA och 

studien visar att de kan lida av posttraumatisk stress långt efter att ha lämnat 

avdelningen. Sådana symtom var vanligare när den närstående var make eller maka 

till den drabbade eller när den närstående upplevde stor sorg och saknad. 

 

Tidigare forskning i problemområdet  

Förflyttningsprocessen från IVA till vårdavdelning (ICU transitional care) är 

internationellt sett relativt väl beforskat. Mycket av denna forskning handlar om 

patienters upplevelser av förflyttningen, men det finns också olika interventioner i 

syfte att förbättra förflyttningsprocessen. Bland annat har det har forskats kring 

effekten av att trappa ner den högteknologiska vården via en intermediär-avdelning, 

som kan beskrivas som en vårdnivå mellan IVA och en allmän vårdavdelning. De 

positiva effekter som beskrivs är möjligheten till minskad övervakning och en fortsatt 

relativt hög personaltäthet där personalen har kompetens för att vårda svårt sjuka, 

men om en intermediär avdelning har effekt på patienters oro inför flytt, anses osäkert 

(Beard, 2005). 

 

Speciellt utsedda samordningssjuksköterskor som ansvarar för förberedelse och 

uppföljning i förflyttningsprocessen (Barbetti & Choate, 2003; Chaboyer, Gillespie, 

Foster, & Kendall, 2005; Green & Edmonds, 2004) och interventioner med 

informationsbroschyrer inför flytt har också studerats (Linton, Grant, & Pellegrini, 

2008).  I en nylig utförd metaanalys visade resultatet att patienters och närstående oro 

i förflyttningsprocessen kan minskas genom individualiserad patientutbildning, 

familjekonferenser innan flytt och genom muntlig och skriftlig information om den 

förestående flytten (Brooke, Hasan, Slark, & Sharma, 2012).  Något som också blivit 

uppmärksammat är behovet av post -IVA mottagningar där patienten och dennes 

närstående får möjlighet till uppföljning efter intensivvården (Engström, Andersson, 

& Söderberg, 2008). Likaså har patientdagböcker skrivna av personalen på IVA visat 

sig vara värdefulla för patienterna och deras närstående (t.ex. Jones et al 2010). 

 

Studier med fokus på avdelningspersonalens syn på förflyttningen är inte utförda i 

lika stor utsträckning och behov finns av sådan forskning. Det har dock konstaterat att 
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avdelningspersonalen på olika sätt upplevt stress och otillräcklighet när de skall 

hämta patienter från intensivvårdsavdelningen. Otillräckligheten var framförallt 

tidsmässig men även ur ett kompetensperspektiv (Whittaker & Ball, 2000).  På senare 

år har också uppmärksamhet riktats mot behovet av att förstärka sjuksköterskornas 

kompetens på de allmänna vårdavdelningarna och på många sjukhus har det skapats 

mobila intensivvårdsgrupper (MIG-team) som kan göra insatser på 

vårdavdelningarna.  MIG-teamet kan antingen föreslå stabiliserande åtgärder som 

utförs på vårdavdelningen i syfte att förebygga intensivvård, eller i samråd med 

patientansvarig läkare omedelbart flytta patienten till IVA (Andersson, Olsson, 

Engström & Hvarfner, 2006).  Det finns ett flertal studier kring effekten av MIG-team 

och bland annat anses de kunna stödja vårdavdelningens personal (Coombs & Dillon, 

2002) och därigenom förbättra vårdkvaliteten för svårt sjuka patienter (Galhotra, 

2006).   

 

Boutilier (2007) har studerat hur förflyttningsprocessen mellan IVA och allmänna 

vårdavdelningar kan förbättras. Slutsatsen i deras studie var att det allra viktigaste i 

förflyttningsprocessen var att systematiskt kommunicera nödvändig information till 

den mottagande enheten så att patientsäkerheten inte blev hotad och för att 

säkerställa nödvändig kontinuitet i vården. I en systematisk review av Foster och 

Manser (2012) studeras rapportering och överlämning av patienter i akutsjukvården. 

Resultatet visar att överlämningsprocessen är mångfacetterad och kan därför vara 

svår att jämföra och utvärdera, men resultatet visar också att standardiserade 

rapportblad kan underlätta överrapporteringen.  I en annan studie granskades 

dokumentationen inför förflyttningen och läkarnas utskrivningsrapport 

kontrollerades av IVA-sjuksköterskan. Total hade 62 % av alla förflyttningsrapporter 

minst ett fel. Mestadels rörde dessa felaktiga läkemedelsordinationer, ordinerade 

åtgärder och felaktiga diagnoser (Perren, Conte, De Bitonti, Limoni, & Merlani, 2008).  

 

VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT 

     Centralt i all forskning är forskarens ontologiska och epistemologiska ståndpunkt, 

det vill säga hur forskaren ser på verkligheten samt på kunskap.  Avhandlingen och 

dess delstudier är epistemologiskt inspirerad av den symboliska interaktionismen och 

av pragmatismen. Den symboliska interaktionismen vilar på tre grundantaganden: a) 

människor agerar utifrån vilken mening saker och ting har för dem b) meningen 

härrör från den sociala interaktionen som individen har med andra människor och 
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vänner i dess närhet: c) meningen hanteras genom en tolkande process hos individen 

och genom att handskas med det som inträffar (Robrecht, 1995).  

 

     Den symboliska interaktionismens utgångspunkt bygger alltså på antagandet att 

människor tolkar vad som händer och det som sker i mötet mellan två personer. 

Istället för att reagera oreflekterat och direkt i mötet sker en tolkning av vad som är 

meningen i det som sker (Strauss & Corbin, 1997).  När det gäller att göra val utför 

människor de val som ger dem mening i situationen genom en process av reflektion, 

som för individen blir en guide för vidare riktning. Dessa reflektioner leder i sin tur 

till att individen agerar i en viss riktning och på ett speciellt sätt i situationen.  

Människan ses sammanfattningsvis som en aktiv, agerande människa som svarar upp 

på de situationer som uppkommer (Blumer, 1986). Mening skapas alltså genom en 

pågående process i interaktion med andra människor och även om det är fritt att själv 

bestämma de val vi gör som människor och hur vi beter oss, så är vi starkt påverkade 

av den rådande kulturen som finns och vilka sociala normer som råder. Genom olika 

symboler, språk och gester konstrueras en mening mellan de grupper som delar 

samma mening. Människor agerar därför på basis av den mening som såväl individen 

som kollektivet förknippar med en speciell situation (Benzies & Allen, 2001).  

 

     En annan vetenskaplig utgångspunkt i avhandlingen är att forskningen bör sträva 

efter användbarhet och avhandlingen är därför präglad av en pragmatisk 

vetenskapssyn. Pragmatismen ser den mänskliga erfarenheten som central och 

kunskap anses införskaffas som deltagare och inte som åskådare (Guvå & Hylander, 

2003). Pragmatismen beskriver att en föreställnings sanning består i dess nytta och 

kännetecknas av att vara empirinära och praktisk (Alvesson & Sköldberg, 1994) vilket 

denna studie också avser vara.  

 

     Klassisk GT utgår alltså från ett aktörsperspektiv och beskrivs ontologiskt befinna 

sig inom den positivistiska ansatsen men påstås också ha inslag av postpositivistisk 

inriktning samt konstruktivism. Den postpositivistiska ansatsen påstår att det inte 

finns en enda verklighet utan lika många verkligheter som människor (Guvå & 

Hylander, 2003). Sammantaget finns alltså olika tolkningar om GT:s ontologiska 

antaganden. I denna avhandling ses inte resultatet avspegla någon enda, exakt 

sanning om verkligheten. 

 

     Denna avhandling har genom sin design inte någon förutbestämd teoretisk ram 

som utgångspunkt för analysen; en forskare som använder GT behöver inte ett 
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teoretiskt ramverk då syftet är att generera en teori grundad på data.  En grundad 

teori är förmodad att vara konstruerad av data och inte något som forskaren genom 

sin egen syn tvingat fram (Glaser, 1978, 1992).  Dock kan man inte bortse från det 

faktum att alla människor bär en egen historia och blir formade av upplevelser genom 

åren, vilket påverkar vad vi ser, hör och påstår. Genom detta påverkas avhandlingen 

ändå till viss del av min (forskarens) kunskapssyn och mitt sätt att se på världen (jfr 

Somekh & Lewin, 2005). 

 

FÖRFÖRSTÅELSE 

 Den erfarenhet jag tillskansat mig under tiden jag arbetat som sjuksköterska på såväl 

allmänna vårdavdelningar som på olika intensivvårdsavdelningar, ligger till grund 

för intresset för detta forskningsområde.  

 

     I denna avhandling har jag utgått från den klassiska GT- metoden som har som 

utgångspunkt att forskaren skall upptäcka sanningen som den framstår ur data från 

verkligheten och inte utgå från den egna förförståelsen (Glaser, 1978). I avhandlingen 

har dock Hallbergs sätt att tolka Glasers syn på förförståelse varit vägledande, där 

hon tolkat det som att forskaren skall tygla (jfr bridling) sin förförståelse (Hallberg, 

2006).  Min strävan har varit att i största möjliga mån tygla den egna förförståelse som 

har uppkommit genom mina aktiva år som sjuksköterska såväl inom intensivvården 

som från olika kirurgavdelningar. Denna förförståelse kan enligt Glasers sätt att se på 

kunskap och omvärld alltså ses som ett hinder - men samtidigt har förförståelsen 

hjälpt så att jag på ett professionellt sätt kunnat tolka det som setts och hörts och 

bidragit till att jag kunnat ställa följdfrågor under diskussioner och intervjuer. Vården 

och miljön inom intensivvården kan vara komplex och kan förmodligen även kan te 

sig svårbegriplig för den som saknar erfarenhet.  Det har dock varit viktigt att vara 

självkritisk till mina analyser så att teorin är verkligt grundad i data och inte i min 

förförståelse. Ett annat sätt att tygla förförståelsen har varit att undvika en djupgående 

inläsning på forskningsproblemet innan analysen av de olika delstudierna och att låta 

handledarna utan IVA- erfarenhet analysera delar ur datamaterialet. 
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MOTIV FÖR STUDIEN 

     Denna studie handlar om organiseringen av förflyttningsprocessen mellan IVA och 

allmän vårdavdelning.  Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning har ett 

uttalat behov att denna process utförs på bästa sätt för att undvika ytterligare lidande 

för dem och för deras närstående.  Akutsjukvårdens vårdkedja blir alltmer pressad på 

grund av minskade resurser och platsbrist, vilket också gör att patienterna ibland 

flyttas snabbt från en vårdnivå till en annan. Risker i vårdkedjan måste förutses och 

om möjligt minimeras.  Genom att studera den process som sker när före, under och 

efter flytt från IVA till allmän vårdavdelning, hoppas jag bidra till ökad kunskap om 

hur patienternas förflyttningsprocess kan underlättas och förbättras. Det är alltså 

viktigt ur flera aspekter (såväl organisatoriskt som ur ett individperspektiv) att 

kvalitetssäkra förflyttningen för patienter från intensivvård till allmän vårdavdelning. 

Denna studie bidrar till en sådan kvalitetssäkring.  

 

     Studiens bidrag till övrig forskning om förflyttningsprocessen och om transition, är 

att den är utförd i en svensk kontext och att den genererar en teori om 

huvudproblemet i processen. Utmärkande är också att delstudie I och II samt den 

övergripande teorin, speglar förflyttningsprocessen för såväl IVA-sjuksköterskor som 

för allmänna vårdavdelningars sjuksköterskor, vilket bidrar till att synliggöra 

förflyttningen som process. 
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ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH DELSYFTEN 

 

     Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori om 

huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan IVA och allmänna vårdavdelningar; 

den vård som ges före, under och efter det att patienter förflyttats från Intensivvård 

till allmän vårdavdelning.  

 

 

Studie I; Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap om vad som är 

huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan IVA och allmänna vårdavdelningar: 

den vård som ges före, under och efter flytt från IVA till vårdavdelning, för 

sjuksköterskor i Sverige. 

 

 

Studie II; Syftet med studien var att generera en teori om sjuksköterskors omvårdnad 

av patienter som är i förflyttningsprocessen mellan IVA och allmän vårdavdelning. 

Forskningsfrågorna var; vad är sjuksköterskors huvudangelägenhet i omvårdnaden 

av patienter i transition samt hur stödjer man patienterna genom processen? 

 

 

Studie III; Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om 

intensivvårdspersonalens upplevelser av att reducera tekniska hjälpmedel och 

intensivvårdsutrustning inför förflyttning till allmän vårdavdelning. 

Forskningsfrågorna var; vad är huvudproblemet för personal på IVA när det gäller att 

minska medicinsk teknik och intensivvårdsutrustning inför förflyttning? Vilka 

strategier används för att lösa detta? 

 

 

Studie IV; Syftet med studien var att undersöka hur närstående uppfattar 

vårdkvalitet i förflyttningsprocessen mellan IVA och allmän vårdavdelning och att 

beskriva vilka områden som bör förbättras.  
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METOD 

     För att uppnå syftet med denna avhandling har Grundad Teori (GT) använts i tre 

av fyra delstudierna (tabell 1) samt som övergripande metod för den grundade teorin 

i kappan.  I avhandlingen är det den klassiska versionen av GT som använts (Glaser & 

Strauss, 1967).  Data har samlats in via fokusgruppdiskussioner och individuella 

intervjuer (I, II, III), samt medföljande observationer (III) och en enkät med öppna 

frågor (IV) (tabell 1).  

 

 

Valet av Grundad Teori (GT) har styrts av forskningsfrågan. Den valda metoden 

passar studiens syfte väl och den bidrar till att uppnå ett pragmatiskt resultat, vilket 

har varit avsikten med studien. Metoden avser att utifrån data konstruera teorier om 

vad som händer i människors liv (Glaser, 1978;  Glaser & Strauss, 1967; Strauss & 

Corbin, 1998) och att studera beteenden i en specifik grupp av människor i en särskild 

kontext.   

Den sista delstudien har en mix-method design, med såväl kvantitativ som 

kvalitativ data. Metoden valdes delvis av etiska skäl, så tillvida att en enkät skulle 

kunna vara mindre emotionellt belastande för närstående att fylla i jämfört med att i 

en intervju berätta om förflyttningsprocessen. Metoden valdes också för komplettera 

de tidigare studierna med kvantitativ data rörande närståendes uppfattningar om 

vårdkvalitet i förflyttningsprocessen. 
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Tabell 1.  Översikt över delarbeten i avhandlingen (olika dataset se sid 41,42) . 

 

Delarbete Deltagare År/Datainsamling Design 

I. Att få en fördjupad kunskap 

om vad som är 

huvudangelägenheten i 

förflyttningsprocessen mellan 

IVA och allmänna 

vårdavdelningar. 

Sjuksköterskor 

på tre IVA -

avdelningar 

samt fem 

vårdavdelningar 

vid två olika 

sjukhus. 

Dataset A 

 

2008 

 

Fokusgrupps-

diskussioner 

Individuella intervjuer 

 

 

GT 

II . Att generera en teori om 

sjuksköterskors omvårdnad 

av patienter som är i 

förflyttningsprocessen mellan 

IVA och allmän 

vårdavdelning.  

Sjuksköterskor 

samt övrig 

personal på tre 

IVA- 

avdelningar 

samt fem 

vårdavdelningar 

vid två olika 

sjukhus. 

 

Dataset A, B 

 

 

2008, 2010 

 

Fokusgrupps-

diskussioner 

Individuella intervjuer  

Observationer 

 

 

GT 

III.  Att få fördjupad kunskap 

om intensivvårds-personalens 

upplevelser av att reducera 

medicinsk teknik inför 

förflyttning till 

vårdavdelning. 

Sjuksköterskor 

samt övrig 

personal på tre 

IVA- 

avdelningar vid 

två olika 

sjukhus. 

 

Dataset A (nr1-3 

+ 10-13), B, C, D 

 

 

2008-2011 

 

Intervjuer 

Observationer 

 

 

 

 

 

GT 

IV. Att undersöka hur 

närstående uppfattar 

vårdkvalitet i 

förflyttningsprocessen mellan 

IVA och vårdavdelning, att 

beskriva vilka områden i 

processen som bör förbättras. 

 

Närstående till 

IVA -patienter 

på två olika 

sjukhus 

 

Dataset E 

 

2011 

 

Mixed method; 

KUPP enkät med 

öppna frågor 

Jämförande, 

beskrivande 

statistik,  

 

Kvalitativ 

innehålls-

analys 
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Grundad Teori 

     Grounded Theory, eller i svensk översättning grundad teori (GT), är en tolkande 

forskningsmetod som används för att generera forskning från empirisk data som 

beskriver beteenden och sociala processer (Glaser, 1978).  Metoden kan ses som en 

form av latent strukturanalys som lyfter de fundamentala händelserna i ett faktiskt 

eller i ett formellt område (Glaser, 2002).  

 

I GT kan forskaren använda sig av såväl kvantitativ som kvalitativ data och även 

om det senare är mer vanligt (Hartman, 2001) ses allt som data (Glaser, 1992; Glaser, 

2008).  Det anses vara viss skillnad mellan GT och andra kvalitativa metoder (Glaser & 

Holton, 2007). I The Sage Handbook of Grounded Theory (Bryant & Charmaz, 2007) 

beskrivs GT skilja sig från andra forskningsmetoder framförallt när det gäller 

teoretiskt urval, konstant jämförelse av data till teoretiska kategorier och fokus på 

skapande av teorier via en teoretisk mättnad av kategorier.  En klassisk GT- studie 

skall göra mer än att beskriva och för att uppnå detta är egenskaper som abstraktion 

från tid, människor och plats viktiga (Glaser, 2001; Glaser, 2008).  Metoden handlar 

inte om att skapa teman eller att beskriva ett fenomen, utan målet är att skapa en teori 

(Somekh & Lewin, 2005). Hartman (2001) beskriver att en vetenskaplig teori har till 

uppgift att beskriva verkligheten och att teorin kan liknas vid en bild som 

representerar hur man tror verkligheten är.  Satserna i teorin måste vara rättfärdigade, 

vilket betyder att de måste ha vetenskapligt stöd genom att härröra från empiriska 

undersökningar. Undersökningarna är det som i själva verket verifierar att teorin är 

sann och att teorin är grundad i data. 

Den symboliska interaktionismen betoning på skapande av mening och aktion 

ligger i linje med både de syften som används och de frågor som forskaren ställer sig i 

analysen av GT studier ”vad är det egentligen som händer här” (Glaser, 1978). GT 

skiljer sig dock från flertalet andra studier som använder renodlad symbolisk 

interaktionism som utgångspunkt där man beskriver hur, istället för att som i GT 

förklara vad som händer (Bryant & Charmaz, 2007).  

 

Klassisk grundad teori 

Glaser och Strauss skapade ursprungligen metoden GT genom en studie om 

döende (Glaser & Strauss, 1965;  Glaser & Strauss, 1967), där de visade hur den sociala 

processen förändrades för de döende. Denna variant, den ursprungliga Grundade 

Teorin (GT), brukar kallas för den klassiska varianten och är den som använts i 
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avhandlingen. GT härrör historiskt ur den sociologiska forskningen men har blivit en 

utbredd metod bland annat bland sjuksköterskor och i omvårdnadsforskning (ex. 

Gelling, 2002; Lomborg & Kirkevold, 2003; Schreiber & Stern, 2001).  

 En av styrkorna med GT är att den förklarar vad som händer i det verkliga livet i 

en viss situation, eller vid ett visst tillfälle (McCallin, 2003).  Metoden är ofta använd 

för att studera processer och för att utveckla teorier som fungerar och som riktas mot 

specifika verksamheter (Bryant & Charmaz, 2007).  GT anses också vara lämplig att 

använda i studier som fokuserar på olika problem som patienter och sjuksköterskor 

berörs av (Artinian, Giske & Cone, 2009) och är också en mycket användbar metod för 

att studera den vård som ges av sjuksköterskor i akutsjukvård (Gelling, 2002). 

Klassisk GT är en induktiv – deduktiv mix av metod och i metoden förespråkas att 

man skall sträva efter att gå in i forskningen förutsättningslöst.  Glaser menar att det 

bästa sättet att göra en GT studie är att helt enkelt ” bara göra den” (Glaser, 1978).  

Klassisk GT beskrivs också som en samling av integrerade begreppsmässiga 

hypoteser, systematiskt genererade för att producera en induktiv teori om ett specifikt 

område (Glaser & Holton, 2007).  Det induktiva inslaget i denna studie har varit det 

oförutsättningslösa i teoribildandet medan det deduktiva inslaget kan ses som delar 

av den senare fas, där urval selekterats och valts ut för att mättnad skulle uppnås i de 

olika kategorierna (jfr Glaser& Strauss, 1967).  

 

En färdig GT-studie består av en uppsättning väl grundade begrepp som är 

organiserade runt en kärnkategori och som är integrerade till hypoteser (Glaser & 

Holton, 2007).  Teorin ska förklara vad som verkligen händer i datamaterialet och vad 

som egentligen driver de människor som undersöks, vilket gör att datainsamlingen 

och teorikonstruktionen inte kan göras separat (Hartman, 2001; Glaser, 1978).  

 

     Syftet med en studie baserat på denna metod är alltså att generera en teori, en 

hypotes som förklarar vad som händer istället för att vara på en beskrivande nivå 

(Glaser, 1978).   Meningen med GT och med denna studie är att finna vad som är 

huvudproblemet (mainconcern) och det som är mest betydelsefullt för de som 

studeras och att få fördjupad kunskap i hur de hanterar detta problem (McCallin, 

2003). Detta avspeglas också i syftet.  
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     Det anses angeläget att forskaren är villig att släppa sina förutfattade meningar och 

våga lita på att deltagarna kommer att visa hur de löser det som är problem för dem 

(Artinian et al., 2009). I studien var det därför viktigt att syftet och forskningsfrågan 

avsåg att studera de problem som lyftes fram och som definierades av de som 

studerades.  Även om man till en början har luddiga idéer om ett syfte till en GT-

studie så bör man ändå ha tilltro till att deltagarna kommer att känna igen och 

beskriva vad som är huvudproblemet i det studerade. Denna inställning stödjer en 

öppenhet för det studerade (McCallin, 2003).  När denna avhandling planerades var 

de olika delstudierna inte tänkt att bli som det blev, utan har istället framkommit i 

forskningsprocessen genom de som studerats. Utifrån den första delstudien framkom 

också andra delar som ansågs viktiga och angelägna i förflyttningsprocessen för IVA:s 

och de allmänna vårdavdelningarnas sjuksköterskor, vilket i sin tur definierade 

forskningsfrågorna för de fortsatta delarbetena. 

 
 

Etik 

     Studien har genomgått och godkänts vid forskningsetisk prövning vid regionala 

etikkommittén vid Umeå (Dnr 07-159M). De etiska övervägande inför och under de 

olika delstudierna har varit viktiga och många gånger inneburit avgörande beslut för 

studiens design. Att bevara informanternas integritet och säkerhet har varit ett krav 

och även fast studien inte har inkluderat direkta patientobservationer eller intervjuer 

där patienterna eller närstående varit i fokus, har etiska överväganden ändå varit 

viktiga. Som exempel har jag som forskare befunnit mig inne på patientsalar och tagit 

del av den vård som avsåg förbereda patienterna för förflyttning, vilket krävt etisk 

medvetenhet om de svårt sjuka och dess närstående. Patientjournalen har endast 

används i avsikt att studera vad som dokumenterats i avsikt för att planera för 

förflyttning och avvänjande av IVA- miljön men har inte använts för att studera och 

dokumentera patienters status.  

 

     I intervjustudierna har samtliga deltagare fått skriftlig och muntlig information 

rörande studiens frivillighet och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Analysen och datainsamlandet gick hand i hand och omfattade bandinspelningar och 

anteckningar, där de som studerades förblev strikt konfidentiella. I 

observationsstudierna delades skriftlig och muntlig information om syftet till studien 

ut till personalen.  Närstående och om möjligt patienter blev muntligt informerade om 

varför jag befann mig på avdelningen och på patientsalen.  



26 

Information gavs gällande att det var personalen som var i fokus för studien, men att 

jag ändå kunde lämna salen om de så önskade, vilket dock inte framkom som 

önskemål.  

 

I enkätstudien har närståendes uppfattningar om förflyttningsprocessen från IVA 

studerats. För att få tillgång till adresserna bistod den ordinarie IVA-personalen mig 

med de telefonnummer som uppgivits i patientöversikten. Via dessa söktes sedan 

respektive adresser fram. Detta innebar att jag som forskare inte behövde få tillgång 

till mer information än vad som var nödvändigt. Det utskrivna materialet och 

fältanteckningarna har försetts med kod så att integriteten behålls, materialet 

handskas konfidentiellt och förvaras inlåst på en säker plats.  De bandade intervjuerna 

behålls inlåsta i 10 år enligt föreskrifter för primärt forskningsmaterial. Endast 

forskare som är kopplade till projektet har tillgång till materialet.  

 

 

Datainsamling 

 

Urval och deltagare  

     I denna studie har urval, datainsamling och analyser utförts interaktivt i 

enlighet med metoden GT (Hartman, 2001).  Antalet deltagare förutbestämdes inte 

innan studien började utan avgjordes av den teoretiska mättnaden i data, vilken 

ansågs finnas när ny data inte längre såg ut att tillföra något nytt till resultatet.  

 

Urvalet var till att börja med öppet med avsikt att skapa variation gällande 

erfarenhet, ålder och om möjligt kön hos deltagarna (Glaser, 1967; Guvå & Hylander, 

2003).  I det första öppna urvalet valdes två sjukhus ut i olika delar av landet, för att 

om möjligt studera vården i olika kulturer. Ett av sjukhusen var lokaliserat i 

mitten/norra Sverige och hade ungefär 3000 anställda. Detta sjukhus hade inte någon 

intermediäravdelning för att trappa ner vården innan förflyttning. Det andra 

sjukhuset låg i en storstad, centralt i Sverige och hade ca 4000 anställda.  På detta 

sjukhus hade en av IVA-avdelningarna en intermediär-avdelning och den andra IVA-

avdelningen hade integrerade platser inne på avdelningen, avsedda för 

intermediärvård. Båda sjukhusen hade MIG-team för att förstärka vården efter IVA.  

 

Såväl medicinavdelningar som kirurgavdelningar tillfrågades och 

verksamhetscheferna tackade ja till att delta. Intensivvårdsavdelningarna som deltog i 
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studien var en allmän IVA, en medicinsk IVA och en kirurg - IVA. I den sista 

delstudien (IV) deltog närstående från ytterligare ett sjukhus lokaliserat i norra 

Sveriges inland med ca 2500 anställda, även detta en allmän IVA. 

 

Det öppna urvalet kompletterades under studiens gång med ett teoretiskt urval, 

vilket var ett strategiskt och medvetet urval från olika datakällor med syfte att uppnå 

bästa möjliga information.  Hallberg (2006) beskriver teoretiskt urval som en strategi i 

GT där de resultat som framkommit i studien visar forskaren vidare på vägen.  Det 

kan också beskrivas som en process av datainsamling som är avsedd att generera en 

teori, där forskaren genom kodning, analys och konstant jämförelse avgör vilken 

ytterligare data som behöver samlas in (Glaser & Holton, 2007).   

 

I delstudie 1 ingick deltagare från dataset A. I delstudie II ingick deltagare från dataset 

A+B och i delstudie III, ingick vissa deltagare från Dataset A (nr1-3 + 10-13) samt 

dataset B+ C+ D (se tabell 2, 3). 
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Tabell 2. Översikt deltagare, dataset A 

 

 

 

 

 

Nr Intervju/ 

Observation 

 

Deltagare från 

 

År av 

erfarenhet 

 

Tid 

D
at

as
et

  A
 

1 Fokusgrupps- 

diskussion 

Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd. 

5 IVA-ssk 

10-25 års 

erf. 

45 min 

2 Fokusgrupps- 

diskussion 

Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd. 

4 IVA-ssk 

10-20 års  

erf. 

55 min 

3 Fokusgrupps- 

diskussion 

Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd. 

4 IVA-ssk 

11-24 års  

erf. 

1 t 

4 Fokusgrupps- 

diskussion 

Sjukhus 1: medicin- avd. 4 ssk 

0.5-25 års  

erf. 

1 t 15 

min 

5 Fokusgrupps- 

diskussion 

Sjukhus 1: kirurg-avd. 4 ssk 

3-15 års  erf. 

1 t 15 

min 

6 Fokusgrupps-

diskussion 

Sjukhus 1: medicin- avd. 5 ssk 

3.5-55 års  

erf. 

55 min 

7 Individuell 

intervju 

Sjukhus2: kirurg-avd. 1 ssk 

25 års  erf. 

45 min 

8 Individuell 

intervju 

Sjukhus2 : kirurg-avd. 1 ssk 

7 års  erf. 

45 min 

9 Individuell 

intervju 

 Sjukhus 2: kirurg-avd. 1 ssk 

17 års  erf. 

55 min 

10 Individuell 

intervju 

Sjukhus 2: IVA utan 

intermediär avd. 

1 IVA-ssk 

med 20 års 

erfarenhet 

1 t 20 

min 

11 Individuell 

intervju 

Sjukhus 2: IVA med 

intermediär avd. 

1 IVA-ssk 

med 16 års  

erf. 

1 t 

12 Individuell 

intervju 

Sjukhus 2: IVA med 

intermediär avd. 

1 IVA-ssk 

med10 års  

erf. 

1 t 

13 Individuell 

intervju 

Sjukhus 2: IVA med 

integrerade 

intermediärplatser 

1 IVA-ssk 

med 14 års 

erf. 

50 min 
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Tabell 3. Översikt deltagare, dataset B, C, D, E 

 

D
at

as
et

 B
 

14 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 3 t 

15 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 3,5 t 

16 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 2,5 t 

17 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd  

 2,5 t 

18 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 3 t 

19 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 3 t 

D
at

as
et

  C
 

 

20 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 2.5 t 

21 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 2 t 

22 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 2 t 

23 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 2 t 

24 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 2.5 t 

25 Deltagande observation Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

 1.5 t 

D
at

as
et

  D
 

    

26 Individuell intervju Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

1usk med 20 

års  erf. 

1 t 

27 Individuell intervju Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

1 IVA-ssk 

med 17 års 

erf. 

1 t 

28 Individuell intervju 

 

Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

1 IVA/narkos-

läkare med 20 

års erf. 

45 

min 

29 Individuell intervju Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

1 tidigare 

IVA-ssk 

med20 års erf. 

45 

min 

30 Individuell intervju Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

1 IVA-ssk 

med 10 års  

erf. 

1 t 

31 Individuell intervju Sjukhus 1: IVA utan 

intermediär avd 

1  IVA-ssk 

med 5års  erf. 

1t 15 

min 

E
 

 

KUPP enkät med öppna frågor 

 

Sjukhus 1 samt sjukhus 3 

65 närstående till 

tidigare patienter som 

IVA-vårdats mer än 3 

dygn 
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Det teoretiska urvalet gällde också de frågor som behövde ställas för att mätta 

de framväxande kategorierna.  I delstudie II och III gällde det teoretiska urvalet 

såväl yrkesrollen hos själva deltagarna som frågorna. Ordningsföljden på 

intervjuerna styrdes av tillgängligheten hos de tillfrågade.  Deltagare valdes 

antingen ut genom att den ansvariga chefssjuksköterskan frågade vilka som hade 

intresse av att delta, eller genom en personlig förfrågan av forskaren. Total 6 män 

och 35 kvinnor deltog i fokusgruppsdiskussioner eller i individuella intervjuer. 

 

Intervjuer och diskussioner 

För delstudie I, II och III har data bestått av bland annat intervjuer som analyserats. 

För att uppnå variation och heterogenitet i dessa data har den samlats in via både 

fokusgruppsdiskussioner och individuella intervjuer.  Fokusgrupper användes som 

en metod för att ta del av deltagarnas attityder och motiv (Wibeck, 2000) och anses 

också väl lämpat för att ta del av vårdgivares attityder och behov (Kitzinger, 1995).  

 

Skriftlig information om syftet med studien sändes till alla sjuksköterskor. Varje 

intervju varade 0,45 - 1,5 timme och utfördes i anslutning till arbetsplatsen. 

Utgångsfrågan i samtliga intervjuer var en öppen fråga; ”kan ni berätta, hur går det 

till när patienter skall förflyttas från IVA till allmän vårdavdelning? Hur upplever ni 

detta?” Utifrån hur intervjun förlöpte, ställdes följdfrågor till deltagarna för att få mer 

djup och förklaring till vad som sades. Samtliga intervjuer utfördes av forskaren, det 

vill säga av mig själv.  

 

     Fokusgruppsdiskussionerna var livliga och ämnet engagerade deltagarna till att 

diskutera förflyttningsprocessen och vad som ansågs vara viktigt i densamma.  I slutet 

av samtliga intervjuer sammanfattades det huvudsakliga innehållet och frågor ställdes 

om diskussionen uppfattats korrekt, samt om någon önskade att tillägga något.  

 

     För att inkludera den enskilda sjuksköterskans erfarenhet av förflyttningsprocessen 

mellan IVA och allmän vårdavdelning lades individuella intervjuer till studien.  

 

Memos skrevs direkt i anslutning till varje intervju för att intryck och tidiga 

hypoteser skulle bevaras, vilka också användes i den konstanta jämförelsen. Avsikten 

med memos var att skriva ned och fånga stundens ingivelse (Glaser, 1992) och bestod 

av allt från några nedskrivna meningar till längre stycken eller olika figurer, som 

sammanfattade intrycket från intervjun, diskussionen eller observationen. Detta 
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underlättade i analysen av varje kategoris egenskaper och inbördes relationer och för 

att så småningom skapa en grundad teori (Glaser, 1978).  Memos innehöll inte några 

exakta, detaljerade beskrivningar utan var istället en analyserande produkt som 

representerade det abstrakta tänkandet (Guvå & Hylander, 2003). 

 

Deltagande observationer 

     För delstudie II och III har intervjuerna utökats med deltagande observationer 

för att data skulle uppnå mättnad. Observationsstudier är vanliga i GT studier men 

är också en utmaning att utföra. Observationerna har varit ur såväl ett ”emic-

perspektiv” som ett ”etic-perspektiv”.  När en kultur beskrivs utifrån hur den 

uppfattas av individerna och begrepp som används är välkända för deltagarna, har 

forskaren ett emic-perspektiv.  Ett etic-perspektiv är de vetenskapliga förklaringar 

och den teoretisering som forskaren använder för att beskriva kulturen 

(Pilhammar Andersson, 1996). Genom att ställa frågor, iaktta och lyssna på 

deltagarna har ett emic-perspektiv antagits och koder har uppkommit utifrån 

deltagarna. Den efterföljande teoretiska kodningen har dock varit ur ett etic-

perspektiv då samband och hypoteser har genererats, vilka inte varit tydliga för 

deltagarna.   

 

     Observationerna skedde på en av intensivvårdsavdelningarna där sjukhuset i 

fråga var ett bekvämlighetsurval, då det låg geografiskt nära (data set B, C). 

Observationerna var totalt 12 i antal och varade mellan 1.5 till 3.5 timmar. Dessa 

inkluderade observationer av den dagliga vården på IVA med fokus på 

förberedelser inför flytt, intervjuer eller samtal med deltagare samt via dokument. 

Samtliga deltagande observationer utfördes av författaren till studien som tidigare 

tjänstgjort som sjuksköterska på denna intensivvårdsavdelning, men som inte 

arbetat där under de senaste fem åren. Personalen informerades om det 

övergripande syftet med studien och ingen uttryckte att min närvaro uppfattades 

som något negativt.  

 

Under observationerna deltog jag som forskare inte aktivt i den faktiska 

patientvården, utan höll mig i bakgrunden på salen eller på expeditionen iklädd 

arbetskläder. De miljöer som observationen ägde rum i, var antingen i patientsalen, 

på expeditionen, i personalrummet eller i rondrummet. Fältanteckningar fördes 

antingen direkt eller i anslutning till att händelsen inträffat och inkluderade 

anteckningar om tid, plats och händelse. I fokus var själva vården varför inga 



32 

detaljerade anteckningar om patienter utfördes. Efter varje observationstillfälle 

skrevs förutom fältanteckningar också ett memo för att sammanfatta känslan och 

skapa en översikt över vad som hänt.  Antalet observationer avgjordes av 

teoretiska mättnaden. För delstudie II var föreföll mättnad uppstå när dataset B var 

slutförd (tabell 2) och för delstudie III behövdes ytterligare observationer (dataset 

C, D). 

 

 

Data analys 

     Samtliga diskussioner och intervjuer spelades in på en digital inspelare och skrevs 

ut av forskaren, det vill säga av mig själv efter avslutad intervju. 

 

Öppen kodning 

     För att skapa den grundade teorin började analysen med en öppen kodning för 

att skapa de substantiva koderna. I denna fas, bröts data ned till incidenter och 

jämfördes noggrant för att leta efter likheter och olikheter (Glaser, 1992).  

Kodningen skedde för hand genom handskrivna anteckningar i marginalen och 

skapades genom att i analysen ställa frågor som: ”vad är det egentligen som 

händer här” och ”vad är egentligen huvudproblemet för deltagarna” och därefter 

etikettera dessa med ett aktivt verb (Glaser & Holton, 2007).  

 

Kodningen fokuserades på incidenter eller så kallade indikatorer i det 

nedskrivna materialet (från såväl intervjuer som från observationer) och en strävan 

har varit att göra dessa så förutsättningslöst som möjligt. En indikator kan 

beskrivas som en utsaga bestående av ett eller flera ord eller av flera meningar i 

rådata (Guvå & Hylander 2003). De öppna invivo-koderna (textnära koder) 

beskrev vad som hände i datamaterialet och sammanfördes senare till kategorier 

och underkategorier. 

 

     I denna fas var strävan att inte ha några förutbestämda åsikter, utan intentionen 

var att bibehålla ett öppet sinne i kodningen.  Analysen startade direkt efter den 

första intervjun. Därefter fortsatte den konstanta jämförelsen där föregående 

intervjuer jämfördes med de nya, och där likheter och olikheter letades i 

datamaterialet samt hur de eventuella likheterna hörde ihop (se figur1).   
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Öppen kodning 
All data från intervjuer, fältanteckningar och memos blev transkriberat till 

skriven text och lästes upprepade gånger för att finna mönster. Intentionen 
under denna process var att tygla tidigare förförståelse och sträva efter att 
data skulle visa resultatet och att försöka se alternativa tolkningar. 

 Varje incident kodades handskrivet i marginalen av dokumenten och 
koderna skapades genom att forskaren ställde sig frågan; ”vad är det som 
egentligen pågår i data och vad är huvudproblemet”? 

 Genom ytterligare analys och abstraktion utvecklades koder till kategorier 
som gav namn åt de begrepp som skapats. 

Incidenter blev flertalet koder och begrepp       preliminära kategorier 
och tillhörande subkategorier  genom ytterligare analys synliggjordes 
huvudangelägenheten  samt vilken kategori som var mest relaterad till de 
övriga; kärnkategorin. 

 

Selektiv, fokuserad kodning 
Denna kodning startade när kärnkategorin hade skapats genom den konstanta 

analysen. Kärnkategorin beskriver den kategorin som är mest relaterad till de andra 
kategorierna och är den som står för den mesta variationen och som löser 
huvudangelägenheten för de inblandade. Kärnkategorin blev en guide för fortsatta 
frågor och för datainsamling. Kodningen begränsades till de kategorier som tillhörde 
kärnkategorin och irrelevanta koder och kategorier exkluderades. Under denna fas 
skedde litteraturstudier på ämnen relaterade till resultatet . 

Teorietisk saturation ansågs finnas när ny data inte verkade tillföra ny information 
till teorin eller kärnkategorin.   

Flertalet kategorier   Reduceras i antal till de som härrörde till kärnkategorin 
 

Teoretisk kodning 
Den teoretiska kodningen var ett sätt att skapa hypoteser och bilda de begrepp 

som beskrev hur olika kategorier relaterade och samverkade med varandra. Grafiska 
figurer har använts för att illustrera den teoretiska kodningen och hur de olika 

kategorierna hör samman. 
 

 

Teoretiskt urval 
Det första öppna 
urvalet övergick till 
ett teoretiskt urval. 
Med detta avses ett 
aktivt, medvetet 
urval från olika 
datakällor för att 
erhålla information 
om ett specifikt 
område;   
-Individuella 
intervjuer 
-Deltagande 
observationer 
-Enkät  till 
närstående med 
öppna frågor 

 
 

Memos 
Memos har 

skapats efter varje 
intervju eller 
observation för att 
komma ihåg känslan 
och skapa hypoteser  
av det som framkom. 
Genom memos har 
det underlättat att 
skapa en röd tråd i 
analysen och en 
teoretisering. 
 

Konstant 
jämförelse 

Den jämförande 
analysen är en 
tolkningsprocess som 
har skett jämsides med 
kodningsarbetet. 
Jämförelsen har skett 
genom att forskaren 
ställt sig frågor som ; 
hör dessa utsagor ihop 
och i så fall hur? Vilka 
hör inte ihop? Genom 
den konstanta 
jämförelsen har teorin 
skapats och prövats.   

I GT ”räknas allt som data” . Studien startade med ett öppet urval av två 
sjukhus geografiskt skilda i landet med deltagare från olika IVA-avdelningar 
och vårdavdelningar för att skapa variation.  

 Det öppna urvalet inkluderade fokusgruppsdiskussioner och övergick 
sedan till att bli allt mer strategiskt och teoretiskt. 

 

   En grundad teori 

  

Figur 1. Från data till grundad teori 
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Koder blir kategorier 

     Under den konstanta jämförelsen sorterades materialet. Detta kan beskrivas 

som en gruppering av koder som hör ihop och kan liknas med att lägga pussel 

(Guvå & Hylander 2003). 

 

     I senare skede ställdes frågan till vilken kategori härrör detta och genom detta 

framkom kategorier. Med kategori menas ett begrepp som vanligen har en högre 

abstraktionsgrad än kodningen (Glaser, 1992).  Benämningen på de olika 

kategorierna framkom alltså ur data genom kodningen och den konstanta 

jämförande analysen. Dock krävde detta både tid och upprepade analyser för att 

växa fram. Kategorierna innehåller också underkategorier som även de uppkom 

genom kodningen. 

 

Selektiv, fokuserad kodning 

     Målet med GT och med denna studie var att skapa en teori kring ett 

huvudproblem (Glaser, 1992; Glaser & Strauss, 1967) och en kärnkategori.  

Kärnkategorin var den förklaringsvariabel som var mest relaterade till alla andra 

kategorier samt viktigt för att hantera huvudproblemet. Huvudproblemet i sin tur, 

var det som räknades som mest problematiskt, angeläget och viktigt för deltagarna 

(Glaser, 1978) och framkom genom att i analysen ställa sig frågan ”vad är detta 

egentligen en studie om”?  

 

     Den öppna fasen av analysarbetet avslutades genom att identifiera 

huvudproblemet samt kärnkategorin.  I den fortsatta fokuserade kodningen, 

fokuserades enbart på kärnkategorin och då avgränsades också övriga kategorier 

som inte var relaterade till denna (Glaser, 1992), viket även kallas selektiv kodning. 

När kärnkategorin framkommit utfördes även en utförligare inläsning av aktuell 

forskning och litteratur som var relaterade till kärnkategorin (Glaser & Holton, 

2007).   

 

     I GT kan även tidigare insamlat datamaterial användas genom att kodas och 

analyseras utifrån ett nytt perspektiv (Guvå & Hylander, 2003), vilket också 

gjordes i och med de olika delstudierna. 
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Teoretisk kodning 

     I den efterföljande teoretiska kodningen jämfördes kategorier och memos och 

samband letades mellan dessa för att skapa hypoteser och en grundad teori. De 

teoretiska koderna utgjordes av mer abstrakta termer och figurer med avsikt att 

illustrera hur olika skeden och situationer påverkar varandra.  Glaser beskriver att 

den teoretiska kodningen kan ske genom att man letar efter så kallade kodfamiljer 

vilka är många i antal, exempelvis finns; samband, orsak - verkan, processer och 

olika dimensioner (Glaser, 1978; Glaser & Holton, 2007). Ett annat exempel på 

teoretisk kod som också finns med i avhandlingen är ”balansering” (Artinian et al., 

2009). 

 

 

Mixed method 

     För att mäta hur närstående uppfattade vårdkvalitet i förflyttningsprocessen 

användes en validerad KUPP- enkät (Kvalitet ur patientens perspektiv) med tillägg av 

egna frågor, vilka specifikt rörde förflyttningen (IV).  I frågeformuläret ingick också 

öppna frågor som analyserades, varpå designen blev en mixed method. 

 

Frågeformulär 

     I studien användes det väl validerade frågeformuläret KUPP som ursprungligen 

skapades för att mäta kvalitet ur patientens perspektiv (Wilde, Larsson, Larsson, & 

Starrin, 1994; Wilde, Starrin, Larsson, & Larsson, 1993; Wilde Larsson & Larsson, 

2001). Enkäten kan också användas för att mäta närståendes uppfattning om 

vårdkvalitet, vilket gjordes i detta fall.  I tillägg till originalfrågorna lades ytterligare 

sex frågor till, vilka rörde själva förflyttningsprocessen. Totalt användes 14 frågor i 

studien.  För att testa validiteten på de tillagda frågorna fick två legitimerade 

sjuksköterskor och tre närstående (vilka inte ingick i studien) prova att fylla i 

frågeformuläret och berätta hur de uppfattade frågorna. Endast smärre ändringar av 

ordval gjordes efter detta.  

 

     Frågorna var utformade för att deltagarna dels skulle beskriva deras uppfattning 

av själva situationen (upplevd realitet UR), men också hur viktigt de uppfattade detta 

vara (subjektiv betydelse SB).  
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     Svarsskalorna var skattade på en fyrgradig skala, där olika påståenden skattades 

från ”instämmer delvis” till ”instämmer inte alls” och ”av liten eller ingen betydelse” 

till ” av allra största betydelse”. 

 

Deltagare och tillvägagångssätt 

     Studien utgjordes av ett frågeformulär som delades ut till närstående till patienter 

på två olika sjukhus i norra Sverige. Inklusionskriterierna var;  

a) närstående till patienter som vårdats på IVA i mer än tre dygn 

b) förflyttats till allmän vårdavdelning  

c) själva var över 18 år 

 

     För att få tillgång till de närståendes adresser bistod den ordinarie IVA-personalen 

mig med de telefonnummer som uppgivits i patientöversikten. Via dessa söktes sedan 

respektive adresser fram och frågeformulär skickades ut. I KUPP- metoden 

rekommenderas minst 30 deltagare per undergrupp (Wilde Larsson & Larsson, 2001) 

och totalt skickades det ut 50 enkäter ut per sjukhus (n 100) där svarsfrekvensen blev 

65 % (n 65). Fördelningen på de två sjukhusen blev jämn (33/32).  Datainsamlingen 

pågick under 7 månader och under den tiden skickades det ut två påminnelser.  

  

 

Statistisk analys 

     De olika frågorna i enkäten var indelade i frågeområden om information, attityder 

och behandling samt specifika förflyttningsfrågor. Analysen var av jämförande och 

beskrivande karaktär. 

 

     Då tidigare delstudier (I, II) visat att personalen upplevde att sjukdomens 

komplexitet hos patienten och därmed också vårdtiden på IVA påverkade 

närståendes behov, delades de närstående upp i två grupper, en med närstående till 

patienter med kortare vårdtid på IVA (3-6 dygn) och en med vårdtid på 7 dygn och 

mer.  Den statistiska analysen utfördes med hjälp av dataprogrammet SPSS version 

20. Svarsalternativet ”ej aktuellt” räknades som bortfall. Chi - Square testet användes 

för att jämföra skillnaderna i proportioner mellan grupperna rörande kön, ålder, yrke, 

tidigare vårderfarenhet, relation, hur lång tid som förflutet sedan patienten var inlagd, 

respiratorbehandling eller ej, samt patientens nuvarande hälsostatus.  
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Signifikans antogs vid ett P-värde av < 0.05. Den enda statistiskt signifikanta 

skillnaden var att gruppen med närstående till patienter med längre vårdtid 

inkluderade patienter som i större utsträckning blivit respiratorbehandlade. 

 

     I enlighet med KUPP - metoden startade analysen med en beräkning av 

medelvärden för att se om UR hade skattats med medelvärde över 3.5 på någon fråga. 

Om så var fallet ansågs detta vara av god kvalitet och exkluderades ur den fortsatta 

analysen.  Genom att kombinera de två svaren (SB och UR) i ett index (tabell 4) 

skapades sedan ett åtgärdsindex. Genom åtgärdsindexet kan man avgöra om 

vårdkvaliteten är av bristande kvalitet, i balans eller om den anses vara övergod. Om 

>20 % hade skattat bristande kvalitet på någon fråga så rekommenderas 

kvalitetsförbättrande åtgärder för detta (Wilde Larsson & Larsson, 2001).  

 

 

Tabell 4. KUPP index.   

Exempel; När UR (upplevd realitet) skattades som fyra och SB (subjektiv betydelse) som 2 blev 

det indexerat till en 7:a (övergod vård). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 : Bristande kvalitet 

3.4.5: Balans hög/Balans låg = balanserad vård 

6.7: Övergod vård 

 

     För den jämförande analysen mellan de två gruppernas (kort/lång vårdtid på IVA) 

skattningar av UR och SB användes det icke parametriska testet Mann - Whitney U-

test, då data inte var normalfördelat.  Samma test användes för att statistiskt jämföra 

om skattningarna skilde sig åt i relation till de olika bakgrundsvariablerna.  

 

SB 

 

     

4 1 1 2 5  

3 1 2 4 6  

2 2 3 6 7  

1 3 6 7 7  

 1 2 3 4 UR 
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Kvalitativ innehållsanalys  

De öppna frågorna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

baserades på 12 sidor utskriven text som skrivits av 57 % av de närstående som deltog 

i studien. Innehållsanalysen startade med att materialet sorterades i de olika 

frågedomänerna (information, attityder och behandling och specifika 

förflyttningsaspekter).  Under själva analysen var syftet och frågeställningen 

vägledande; vad anser närstående vara viktigt för kvalitet i förflyttningsprocessen 

från IVA till allmän vårdavdelning och vad behöver förbättras? 

 

Meningsbärande enheter identifierades och om det var möjligt kondenserades 

dessa med en kortare beskrivning av själva texten och abstraherade och etiketterades 

med en kod. De olika koderna jämfördes och sorterades in i olika kategorier och 

subkategorier beroende på skillnader och likheter i materialet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

 

Analys för den övergripande grundade teorin 

Den övergripande teorin utgår från konstanta jämförande analyser, en 

sammanställning av data och av samtliga delstudier.  Den första delstudien grundlade 

stommen till teorin genom att förklara vad som var huvudproblemet i organisering av 

förflyttningsprocessen och i vården av patienter som förflyttas från IVA till en allmän 

vårdavdelning. De övriga delstudiernas syften uppkom allteftersom och var teoretiskt 

utvalda.   Teorin baseras därför till stor del på den första delstudiens resultat men har 

efterhand fyllts på med resultatet från de övriga delstudierna. I den slutliga teorin har 

analysproceduren i GT följts, varpå den frågeställningen som vägledde analysen var; 

vad är huvudproblemet i förflyttningsprocessen för deltagarna och hur löses detta? 

Genom en slutlig jämförande analys har resultaten och kategorierna i samtliga 

delstudier jämförts och de som passade varandra har slagits ihop.  

 

I denna analysfas har delar av intervjumaterialet återigen analyserats och använts 

för att göra såväl nya som tidigare använda kategorier väl beskrivna.  I den 

övergripande teorin används citat som tidigare använts i de olika delstudierna och 

hänvisas då till tillhörandestudie med romerska siffror (I- IV).  Nya citat har lagts till 

för att ytterligare berika texten (dessa citat är utan romersk siffra).  
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RESULTAT 

     Resultatet och teorin visar att huvudproblemet i förflyttningsprocessen är ”att 

organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmänna 

vårdavdelningar” och att överbrygga känslan av ett glapp i vården och i vårdkulturen 

mellan IVA och de allmänna vårdavdelningarna.   

 

Det finns ett behov av ”kontroll och delaktighet” i förflyttningsprocessen 

(kärnkategori) för att såväl personal som närstående skall känna sig trygga.  För att 

skapa kontroll och delaktighet i förflyttningprocessen behövs ” kunskap och 

kompetens”, ”rutiner och strategier för vården före, under och efter förflyttning”, ”ett 

kliniköverskridande samarbete” och ”resurser”.  För en trygg, sammanhållen 

vårdkedja finns det också ”ett behov av ett gott samarbetsklimat samt en god 

organisations- och säkerhetskultur. Sjuksköterskornas strävade efter att ge 

”personcentrerad omvårdnad och stöd i förflyttningsprocessen”, vilken startar på IVA 

med en förberedelsefas, fortsätter med en överlämningsfas och därefter tar vården på 

allmän vårdavdelning vid med en uppföljnings- och nystartsfas. 

 

De samlade åsikter som finns i organisationen och på de olika avdelningarna 

påverkar vården och hur samarbetet förlöper i vårdkedjan.  Det inkluderar åsikter om 

ett visst beteende hos andra avdelningar och ett ”vi och dom tänk”.  

Förflyttningprocessen påverkas också av hur avdelningarna lyckats att ordna en 

säkerhetskultur med en fungerande lärandemiljö, rutiner och strategier kring 

patientomflyttningar och teamwork över sjukhuset gränser.  Samarbete och 

samverkan mellan och inom klinikerna behövs för att kunna utföra processen på ett 

säkert och patientcentrerat sätt och för att minska glappet i vårdkedjan. Resurser, 

kunskap och kompetens samt fungerande rutiner och strategier behövs för att 

samarbetet skall fungera. Dessa strukturer tillsammans ger sedan möjlighet till att 

vårdkedjan kan upplevas tryggare och mer sammanhållen. 
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En trygg och 

sammanhållen 

vårdkedja ;

IVA -

vårdavdelning

Kontroll

NärståendePersonalEtt behov av: För att uppnå:

- Rutiner och strategier  

för vården före, under och 
efter förflyttning

- Kunskap och kompetens

-Ett kliniköverskridande 
samarbete

-- Resurser för att kunna 
ge god vård

-Anpassad, 
personcentrerad vård

-- Främjad kontinuitet, 
och patientsäkerhet

- Förbättrad beredskap 
för nya situationer

-Patienter och närstående 
som är förberedda för en 
ny vårdnivå

-Ett minskat  ”glapp” 
mellan IVA och 
vårdavdelning

-Underlättad samverkan 
och samordning mellan 
IVA och vårdavdelning

-Reducerad oro och 
osäkerhet vid 
förflyttning

Förberedelse- Överlämning - Uppföljning/Nystart

Ett behov av en god organisations- och säkerhetskultur och ett gott 
samarbetsklimat

Delaktighet

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Att organisera en 

trygg och sammanhållen 

vårdkedja. 
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     Teorin förklarar vidare att om förflyttningsprocessen organiseras så att de 

inblandade känner ”kontroll och delaktighet” kan detta bidra till ”att reducera oro och 

osäkerhet” och minska upplevelserna av ett glapp i vårdkedjan, ge förbättrad 

beredskap för nya situationer, patienter och närstående som är förberedda för en ny 

vårdnivå samt underlätta samverkan och samordning mellan IVA och allmän 

vårdavdelning (figur 2).  

 

På grund av bristande resurser i vården behöver personalen dock ofta ”balansera” 

de egna intentionerna om att ge individuellt anpassad, god vård i 

förflyttningsprocessen mot den faktiska realitet som vården uppvisar i form av 

tidsbrist, personalbrist och avsaknad av helhetstänkande.  Resultatet av denna 

balansering är att de goda intentionerna filtreras och personalen får vårda på det sätt 

de hinner, är vana vid och har förutsättning för.  

 

 

En trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmänna 

vårdavdelningar 

Det centrala i teorin och det som är huvudproblemet för de inblandade är ”att 

organisera en trygg, och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmänna 

vårdavdelningar”. Skillnaderna mellan IVA och de allmänna vårdavdelningarna 

återspeglas i olikheter i vård, kulturer och i vårdmiljöer (I) (figur 3).  Det upplevs som 

ett glapp mellan den personaltäta, högteknologiska intensivvårdsavdelningen och den 

allmänna vårdavdelningen, vilket bör reduceras och vårdkedjan ses som en helhet. 

 

”Vårdkedjan borde vara som ett nät där ingen maska är trasig utan att det bara 

löper på” 

 

(I) Sjuksköterska IVA 
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IVA

• Patienter akut, svårt sjuka och kräver hög vårdnivå

• Vård i högteknologisk miljö med  infusioner,  utrustning och sladdar som begränsar rörelsefriheten

•Patienter övervakas konstant genom medicinsk teknik- oftast ända tills förflyttning sker. 

•En hög personaltäthet, personal  finns ständigt på patientsalen och oftast lättillgänglig läkare

•Personal med livräddande och övervägande medicinskt fokus

•Åtgärder sker snabbt, personalen hjälper också ofta patienter för snabbt – passiviserar patienten

•Krav på specialistutbildad sjuksköterskor

Förflyttning

•Patienten flyttas från en hög vårdnivå till en 

annan lägre
•Personal från två olika kliniker möts och 
delger/delges information om vårdförlopp

•Överlämnande av patient och  patientansvar

Vård-
avdelning

•Patienten i ett mer stabilt men fortfarande skört tillstånd

•Färre observationer som kräver medicinsk teknik; en mindre teknologisk miljö

•Omvårdande och rehabiliterande fokus

•Lägre personaltäthet och mer sällan läkare tillgänglig på avdelningen

•Patienterna får i större grad göra saker själva – stärker också de egna resurserna

•Personal kommer till patienten vid behov och befinner sig inte ständigt på salen

•Vanligen grundutbildade sjuksköterskor

Figur 3.
En illustrering över vårdkedjan och skillnaderna 
mellan IVA och vårdavdelning
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     Beroende på hur organisationen byggts upp och hur väl sammanhållen vårdkedjan 

var, upplevdes förflyttningsprocessen fungera mer eller mindre bra. Glappet och 

skillnaderna mellan IVA och de allmänna vårdavdelningarna påverkade 

kontinuiteten i vårdkedjan genom att vården av patienterna drastiskt förändrades, 

t.ex. skillnader i personaltäthet, resurser, miljö och användande av medicinsk teknik 

(I, II, III). Skillnaderna i vårdkulturerna påverkade också personalens samarbete och 

hur närstående upplevde att förflyttas mellan de skilda miljöerna och vården (IV).   

 

 

Ett behov av kontroll och delaktighet i förflyttningsprocessen 

Förflyttningsprocessen från IVA till allmän vårdavdelning präglas av ett behov av 

”kontroll och delaktighet” (kärnkategori).  Med kontroll avses såväl personalens 

kontroll över den egna arbetssituationen som kontroll över patientvården, så att 

patientsäkerheten kan upprätthållas såväl före som efter flytt (I, II, III). Kontroll och 

delaktighet är också nödvändigt för att kunna reducera oro och osäkerhet för de 

inblandade i förflyttningsprocessen. Även närstående strävar efter kontroll och 

delaktighet och behöver kontinuerlig information om vad som komma skall (IV).  

 

Personalen prioriterade ofta den egna kontrollen när inte det fanns uttalade 

strategier att arbeta efter. 

 

 

”Här på IVA är vi vana att ha kontroll… det sitter i väggarna…” 

 

(III) Anestesiläkare  

 

 

 

Såväl närstående som personal ville ha information och kännedom om planeringen 

av vården och - om möjligt - kunna påverka denna.  Sextioen procent av de 

närstående uppfattade att kvaliteten brustit när det gällde hur delaktiga de fått vara 

genom förflyttningsprocessen. De önskade information om vad som skulle hända 

utan att själv behöva fråga och önskade att kunna känna sig trygg och veta att deras 

nära blev professionellt omhändertagen genom vårdkedjan (IV).  
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”Jag fick svar på frågor som jag ställde men ingen information i övrigt och ingen 

berättade ngt om vad som gjordes och varför... Jag önskar att man som 

närstående får veta hur den fortsatta vården ska bedrivas. Litet mer information, 

inte bara att de svarar kort på mina torftiga givna frågor” 

 

Närstående 

 

 

 

Personalen uttryckte en strävan efter att främja patienternas egen kontroll och 

delaktighet, för att de skulle få en så smidig och bra övergång som möjligt från IVA 

till allmän vårdavdelning. För att uppnå detta ansågs det vara viktigt att anpassa 

vården till individen och att kontinuerlig delge information om patientens 

allmäntillstånd. Det var dessutom viktigt att kommunicera planerna för den 

kommande vården. 

 

 

Personalens och närståendes behov av kontroll och delaktighet i 

förflyttningsprocessen kan sammanfattningsvis uppnås genom att det finns; kunskap 

och kompetens, rutiner och strategier för förflyttning, ett kliniköverskridande 

samarbete, resurser och personcentrerad vård (figur 4). 
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Kontroll 

och delaktighet

Rutiner och 
strategier 

(nedtrappning 
uppföljning 

mm.)

Samarbete och 
Teamwork

(inom och mellan 
kliniker)

Resurser

(personella och 

materiella) 

Kunskap och 
kompetens

(information, 
stödjande 

lärandeklimat 
mm)

Person-
centrerad

vård

Figur 4. Egenskaper för att uppnå 
kontroll och delaktighet i en trygg, 
sammanhållen vårdkedja.
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Personcentrerad omvårdnad och stöd i förflyttningprocessen 

      När patientens akuta tillstånd har stabiliserats, startade förflyttningsprocessen 

med en förberedelsefas på IVA, fortsatte sedan med en överlämningsfas och avslutades 

med en uppföljnings - och nystartsfas på den allmänna vårdavdelningen. Genomgående 

i hela förflyttningsprocessen från IVA till vårdavdelning var behovet av kontroll och 

delaktighet hos såväl närstående som hos personal och man strävade efter att ge 

”personcentrerad omvårdnad och stöd i förflyttningsprocessen”. Personalen på IVA och på 

de allmänna vårdavdelningarna värnade patienternas bästa och de uttryckte hur 

viktigt det var att såväl patient som närstående blev etiskt och respektfullt 

omhändertagna genom hela vårdkedjan. 

 

 

”Vi måste komma ihåg att tänka på patientens resa genom vårdsystemet ”  

 

Sjuksköterska allmän vårdavdelning 

 

 

     IVA-sjuksköterskorna berättade att de tillsammans med övrig personal försökte att 

få patienterna att göra saker själva för att förbereda dem för en mindre personaltät 

miljö, men medgav också att de på grund av tidsbrist assisterade dem för ofta och för 

fort. Det var viktigt att ingjuta hopp till närstående och patienter och fortlöpande 

information var en viktig del i detta. Det var också viktigt att göra det okända känt och 

berätta om avdelningen och dess miljö (II) - vilket också närstående upplevde som 

bristande men önskvärt (IV).  Personalen på IVA liksom på de allmänna 

vårdavdelningarna ansåg att det var angeläget att individanpassa vården och uttryckte 

att det var viktigt för patienter och närstående att få en gradvis avvänjning av all teknik 

och monitorering, vilket dock inte gjordes i någon större utsträckning. Kultur, vanor 

och avsaknad av rutiner gjorde att man istället prioriterade att ha kontroll (III).  
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     Det var viktigt att ha rätt timing för förflyttning och att patienten skulle vara i skick 

för att flyttas, annars satte ofta IVA-sjuksköterskorna stopp för flytten (I). Det var inte 

heller bra om patienten låg kvar för länge och personalen betonade att patienterna 

ofta blev immobiliserade av miljön och personaltätheten på IVA.  

 

     Miljön på IVA upplevdes som trygg men kunde också upplevas som störande av 

de närstående. 

 

”Vore bra med skärmar för enskildhet, jag har en önskan om att man skulle ha 

mindre patienter per rum. Vi hade tre andra. Mkt spring och pipande vilket var 

stressigt.” 

 

Närstående 

 

 

     Om patienten vårdats under en lång tid på IVA var det önskvärt att avdelningens 

personal om möjligt kom ned till IVA och hälsade på patienten innan flytt för att 

etablera kontakt.  

 

     Processen fortsatte sedan med en överlämningsfas, där övertagandet av 

patientansvaret initierades med en rapport om vad som skett. Denna muntliga 

kommunikation illustrerade skillnaderna mellan de två olika kulturerna och IVA-

sjuksköterskorna medgav att de många gånger talade ett språk som allmän 

vårdavdelningens personal inte alltid kanske kunde tyda. De menade att det dock var 

svårt att inte tala i de medicinska termer som man alltid annars gjorde. Personalen 

uppgav att de ville berätta allt som inträffat för patienten, så att ingen information 

skulle missas och det upplevdes angeläget att ”lämna över stafettpinnen” till 

mottagande enhet. Vårdavdelningens sjuksköterskor upplevde många gånger att 

rapporteringen var för lång, för medicinsk och inte alltid nödvändig i den form som 

gavs, utan önskade mer uppgifter om närstående och vad patienten kunde göra själv 

eller inte. En väl utförd dokumentation och fortsatta ordinationer ansågs viktiga och 

vara en förutsättning för att kunna fortsätta vårda på ett patientsäkert sätt. 

 

     När överlämningsfasen var färdig, blev patienten förflyttad till avdelningen för en 

”uppföljnings och nystartsfas”.  I denna fas gick mycket av arbetet ut på att tydligt 

påvisa för patienten att det nu handlade om en ny fas utan behov av intensivvården. 
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Fokus förändrades från att rädda liv på IVA till att på avdelningen ge omvårdnad och 

främja patientens tillfriskandeprocess. Sjuksköterskorna på de allmänna 

vårdavdelningarna poängterade att förflyttningen i sig kunde vara en positiv 

vändpunkt för patienten.  

 

”Jag tycker det viktigaste just när de kommer, är att tydligt signalera att nu är 

intensivvården slut och att det nu börjar en annan period för dem…”  

 

(II) Sjuksköterska allmän vårdavdelning  

 

     Personalen strävade efter att stärka patientens egna styrkor och att få dem att i största 

möjliga mån, göra saker själv. Det var också, som tidigare nämnt, av vikt att följa de 

vitala parametrarna mer eller mindre beroende på patientens status (II). Många som 

vårdats länge på IVA upplevdes som immobiliserade och mer eller mindre apatiska.  

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att se individuella behov och att skapa en 

ny allians och relation med såväl patient som deras närstående. 

   

Det var viktigt med feedback och uppföljning om vad som hänt patienten under deras 

vårdtid. Personalen på de allmänna vårdavdelningarna upplevde att patienten många 

gånger frågade om vad som hänt på IVA, och mer frågade de ju friskare de blev. 

Ibland kom IVA:s personal och besökte dessa patienter och berättade mer om vad som 

hänt, vilket var uppskattat.  

 

Att föra dagbok för patienterna och en uppföljande IVA-mottagning efter utskrivning 

var strategier som personalen upplevde hjälpa patienten och närstående att ”knyta 

ihop säcken” rörande vad som faktiskt hänt. Denna fas, var också känslig för 

närstående och det framkom att de kunde känna sig besviken över att inte få hjälp och 

tillsyn i den omfattning de blivit vana vid på IVA och uppgav också att de ”kände av 

stämningen” på avdelningen och att ett gott bemötande där var viktigt. 

 

     Processen präglades av ett behov av kontroll och delaktighet hos såväl närstående 

som för personal.  
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Kunskap och kompetens 

     Resultatet i den övergripande teorin påvisar vikten av ”kunskap och kompetens” 

under hela förflyttningsprocessen för att alla inblandade skall känna delaktighet och 

kontroll. Kunskap och kompetens är avgörande för att skapa kontinuitet i vårdkedjan 

och för att personalen skall kunna ge högkvalitativ patientsäker vård. Behovet gällde 

såväl personalens omvårdnads/ vårdvetenskapliga kompetens och kunnande som ett 

mer medicinskt kunnande med exempelvis kunskap om uppföljning och åtgärd av 

patienters vitala parametrar (III). Det var också viktigt med kunskap och insikt om 

vad en förflyttning från IVA innebar för den drabbade för att kunna ge god 

omvårdnad och möta de behov som finns hos patienter och närstående såväl före som 

efter flytt.  

 

Personalen på IVA och på de allmänna vårdavdelningarna behövde en gemensam 

kunskapsbas om de behov som finns före och efter flytt för patienter och närstående för att 

kunna förstå vårdkedjan och utveckla vården. Detta då många av deltagarna i studien 

själva hade tänkt på att det sätt de nu arbetade på i själva verket kändes fel men 

medgav att man ändå arbetade så som man alltid tidigare gjort.  

 

Där ett gott lärande och utbildningsklimat fanns upplevdes det finnas beredskap för 

nya situationer, vilket reducerade personalens osäkerhet. Strategier för 

kompetensutveckling underlättade övertagandet av svårt sjuka patienter och det 

uppskattades när cheferna var stödjande i personalens lärande.  

 

” … vi tycker det är roligt med nya saker och nya patienter på vår avdelning, vi 

har ett sådant klimat! Och vår chef ger oss stöd med detta också” 

 

Sjuksköterska allmän vårdavdelning  

 

 

     Såväl sjuksköterskor som närstående upplevde ibland skillnad i utbildningsnivå 

och i befogenheter mellan IVA:s sjuksköterskor och de allmänna vårdavdelningarnas 

sjuksköterskor. 
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 Detta kunde ibland bidra till svårigheter vid överlämnandet. 

 

 

”Jag tycker jag kan bli förvirrad när jag hämtar en patient från IVA och får 

rapport, där ger en sjuksköterska -precis som jag själv- rapport om patienten och 

olika saker som behövs göra, det är bara det att vi kan göra så olika saker! De på 

IVA gör saker som jag aldrig skulle få göra utan att först få ordination av en 

läkare! De arbetar så mycket mer självständigt än oss. Jag menar, tänk om vi 

skulle göra något fel… ” 

 

Sjuksköterska allmän vårdavdelning 

 

 

     Närstående önskade även de ha kontroll och delaktighet i förflyttningsprocessen 

och efterfrågade också kunskap och information om vad som komma skall inför och 

efter flytt . Det var också viktigt att de blev informerade om när flytten skulle ske (IV).   

 

 

”Det var bra att jag blev informerad över när det skulle ske (flytten), så att jag 

kunde följa med till avdelningen.”  

 

Närstående 

 

 

     I studie IV skattade 43 % av de närstående den information de fått om planeringen 

inför förflyttningen vara av bristfällig kvalitet. Femtionio procent av de närstående 

uppfattade den information de fått om hur vårdmiljön skiljer sig på en allmän 

vårdavdelning jämfört med på IVA vara av bristfällig kvalitet. 

 

     Personalen på IVA och på de allmänna vårdavdelningarna ansåg också att 

informationen till närstående och patienter var viktigt och uttryckte en önskan att 

standardisera information till patienter och närstående. I denna information (till 

exempel i form av en informationsbroschyr) ansåg sjuksköterskorna bland annat det 

vara viktigt att upplysa om skillnaden i vård och i miljöer mellan IVA och en allmän 

vårdavdelning (I, II).  
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Rutiner och strategier för vården före, under och efter förflyttning 

     Teorin förklarar vikten av ”rutiner och strategier för vården före, under och efter 

förflyttning” för att skapa en trygg och sammanhållen vårdkedja. Rutiner och 

strategier behövs för att såväl kunna delge närstående vad som komma skall, men 

även för att personalen skall kunna känna sig trygg och uppleva kontroll under 

förflyttningsprocessen. Om tydliga rutiner och strategier finns, underlättar detta 

möjligheten till att kunna förutse, planera och förstå det som sker i 

förflyttningsprocessen. Personalen på IVA och på de allmänna vårdavdelningarna 

ansåg det viktigt att ha något att falla tillbaka på, som klargjorde vem som skulle göra 

vad och när (I, II, III).  Sjuksköterskorna upplevde att det behövdes någon form av 

kvalitetssäkring för att säkra vad man skulle göra före och efter flytt. 

 

 

”Jag vet att vi talat om att göra ett pm men det har aldrig blivit av…”  

 

Sjuksköterska  IVA 

 

 

     På de avdelningar som ingick i dessa studier fanns ingen klar strategi för hur 

vården skulle ske för patienter före och efter flytt utan det var många gånger ”ad hoc” 

och det var olika från fall till fall hur planeringen och förflyttningen gick till. Detta 

gjorde att det var upp till personen som arbetade det arbetspasset att planera och 

genomföra flytten (I,II), vilket i sin tur medförde att personalen många gånger 

arbetade som de alltid tidigare gjort trots att de reflekterade över att patienten borde 

bli bättre förberedd för flytt (I, II, III).  IVA-sjuksköterskorna önskade få mer 

framförhållning i planeringen för förflyttning, så att de i sin tur kunde förbereda och 

lämna över patienten på ett mer organiserat sätt (I, II). 

 

 

”Planeringen är det absolut viktigaste! Nuförtiden existerar knappt någon 

långsiktig planering…” 

 

(I) Sjuksköterska IVA 
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”Man måste ha en strategi - det är det allt handlar om! Varenda IVA borde ha 

klargjort vilka rutiner man ska ha när en patient ska förflyttas till allmän 

vårdavdelning. Det är där man ska starta!” 

 

(I) Sjuksköterska IVA 

  

     Det var också viktigt att kunna delge närstående vilka rutiner som fanns vid 

förflyttning så att skulle veta vad som skulle hända.  En väl utförd och planerad 

förflyttningsprocess skattades vara viktigt av 87 % av närstående till patienter med 

vårdtid 3-6 dagar och som viktigt av 94 % av närstående till patienter med vårdtid på 

7 dagar eller mer.  Av de närstående med kortare vårdtid på IVA skattade 17 % 

planeringen och förflyttningen vara av bristande kvalitet och likaså gjorde 40 % av de 

med längre vårdtid (IV). 

 

En tydlig nedtrappningsfas den sista tiden på IVA var önskvärd där monitorering 

och teknik minskades och i de fall intermediäravdelning fanns, var detta lättare att 

uppnå jämfört då man tydligt gick från avancerad till intensivvård till en lättare 

sådan.  När patienten hade lämnats över till den allmänna vårdavdelningen behövdes 

det fortsatt observation och kontroll av patientens vitala funktioner så att patienten 

inte flyttade från full övervakning till ingen alls. I resultatet framkommer det hur 

personalen på IVA uttryckte sin ambivalens angående att reducera medicinsk teknik, 

då tekniken var en del av den kultur de vant sig att arbeta i. Trots detta ansåg 

personalen det vara viktigt att reducera övervakning och medicinsk teknik innan flytt 

och önskade en patientsäker procedur att följa (III). 

 

     Genom den ytterligare analys av de olika delarbeten som utförts, har en modell 

skapats som påvisar hur förflyttningsprocessen skulle kunna utföras från början till 

slut, när hänsyn tagits till vad som framkommit som huvudproblemet (figur 5). 
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Figur 5. Modell över förflyttningsprocessen som helhet. 
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Ett kliniköverskridande samarbete  

Det är viktigt att sudda ut gränserna och att upprätta ”ett kliniköverskridande 

samarbete” i vårdkedjan och för att främja kontroll och delaktighet. Teorin påvisar 

behovet av samverkan och vikten av ett fungerande teamwork över sjukhusets gränser. 

Förflyttningsprocessen bör ses som en gemensam angelägenhet och en delad uppgift 

mellan den klinik där patienten är inskriven och IVA, för en patientsäker och trygg 

vård.  

 

Det fanns önskemål att personal från de allmänna vårdavdelningarna aktivt skulle 

delta i förberedelserna och till exempel besöka patienten och dess närstående på IVA 

innan förflyttning. Likaväl föreslogs IVA:s personal delta i uppföljning och viss vård 

efter IVA (I, II).  Tvärtom upplevdes det istället som om patienterna slussades iväg för 

att någon annan skulle överta ansvaret. 

 

”En enda gång kommer jag ihåg att man verkligen samarbetade kring en svår 

patient... då planerade man så bra, till exempel kom personal från avdelningen 

ner hit innan flytt och vi gick upp efteråt…men jag fick känslan att det mer 

handlade om att  man inte ville ha tillbaka patienten…” 

 

(I) Sjuksköterska IVA  

 

Genom att samarbeta över gränserna kunde sjuksköterskorna på de allmänna 

vårdavdelningarna få stöd med vården av patienter de hämtat på IVA, när så 

behövdes. 

 

”Vi fick en patient med en ovanlig tracheostomi en gång, vilket gjorde många 

sjuksköterskor oroliga… Men då var IVA:s sjuksköterskor här många gånger före 

patienten skulle komma och demonstrerade för oss hur det fungerade! Vi visste 

också att de fanns där som stöd för oss sedan, när patienten kommit…” 

 

(I) Sjuksköterska allmän vårdavdelning  

 

 

Om samarbetet fungerade, verkade personalen känna sig delaktiga i 

förflyttningsprocessen med kontroll över vad som skedde och det upplevdes vara 

lättare att samordna patientens förflyttning.  
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Det fanns behov av att samordna flytten med den allmänna vårdavdelningen. Det 

var av stor vikt att personal från de allmänna vårdavdelningarna om möjligt fick 

påverka tid för hämtning och att de i tid fick veta om patienten i fråga behövde någon 

utrustning eller annat som avdelningen normalt inte tillhandahöll. Tidpunkten för 

överlämning var dock inte alltid så lätt att påverka, enligt IVA- sjuksköterskorna. De 

var själva beroende av att IVA:s läkare planerade vården och den planeringen var 

bland annat beroende på kontinuitet hos läkargruppen samt beläggningen på IVA.  

Om avdelningen hade en samordningssjuksköterska underlättades samarbetet mellan 

klinikerna, då denna hade i uppgift att just se över fortsatta behov och hur man skulle 

kunna underlätta vården efter IVA (I).  

 

 

Ett behov av resurser  

     Det är viktigt att se varje individ som unik och att optimera dennes förutsättningar 

för hälsa genom förflyttningsprocessen.  För att kunna uppnå detta finns det ”ett behov 

av resurser”.   När resurserna är otillräckliga får personalen balansera sina intentioner om 

god personcentrerad vård mot bristande resurser och de förutsättningar som ges. Denna 

balansering och de avvägningar som personalen får göra, innebär sammantaget en 

filtrering (II) av de goda intentioner som fanns, vilket synliggör vikten av resurser, 

struktur och organisation av förflyttningsprocessen. 

 

      Personalen uttryckte att de hade intentioner att ge en god, säker, personcentrerad 

och individanpassad vård genom hela processen men det framkom också att det oftast 

var svårt att realisera i en ansträngd vårdorganisation.   De förutsättningarna som 

gavs var ofta personalbrist, brist på vårdplatser och avsaknad av planering, vilket gjorde att 

man istället vårdade på det sätt man hann, var van vid och hade förutsättning för (II, 

III). 

”Jag tror att alla tänker på sina egna behov för att klara av vården på sin egen 

avdelning och glömmer bort patientens upplevelse av deras vårdresa. Jag tror att 

många tänker att bara jag gör mitt jobb idag och klarar dagen, så får någon 

annan ta vid sedan…” 

 

(I) Sjuksköterska IVA 
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Personalen uttryckte en önskan om att arbeta annorlunda och mer strukturerat för att 

ge styrka åt patienter och anhöriga före och efter flytt, men enligt sjuksköterskorna 

fick de intentionerna ofta nedprioriteras till förmån för annat dagligt arbete, då det 

heller inte fanns någon uttalad rutin att följa.  

 

 

”Jag tänker på att det ska ju vara genomförbart också - och en så här stor avdelning med 

så mkt personal, det ju ganska tajt - allting löper ju på många gånger… Även fast man 

vill jobba annorlunda. 

 

Sjuksköterska allmän vårdavdelning 

 

 

Sjuksköterskorna på allmänna vårdavdelningarna uppgav att de ofta kände sig 

pressade av de få personella resurser som fanns på de allmänna vårdavdelningarna. 

Detta medförde att de ofta kände sig stressade, uttröttade och belastade på grund av 

den extra arbetsbelastning det innebar att hämta patienter från IVA till deras 

avdelning (I). 

 

”Har dom (patienterna) legat där ett tag, så känner jag i alla fall att; gud vad jobbigt att 

gå och hämta…” 

 

”Ja just det där innan man har fått ordning på alla papper och så. Det tar tid…” 

 

”Precis, och har dom legat där nån vecka eller så då vet man ju att det är en del att reda 

ut och ta tag i...” 

 

Tre sjuksköterskor från allmän vårdavdelning i fokusgruppdiskussion 

 

 

     Sammantaget var det viktigt att med tillräckliga resurser för att kunna ge den goda 

vård som eftersträvades, och för att kunna organisera en trygg och sammanhållen 

vårdkedja.  Detta gällde såväl materiella resurser (om patienten behövde ngt 

speciellt), som personella resurser.  
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Ett behov av ett gott samarbetsklimat samt en god organisations- 
och säkerhetskultur  

Teorin visar att det finns ”ett behov av ett gott samarbetsklimat samt en god 

organisations- och säkerhetskultur” för att skapa en sammanhållen och trygg vårdkedja. 

Samarbetet i vårdkedjan påverkas i olika riktningar (negativt eller positivt) av 

avdelningens kultur, personalgruppens föreställningar om sin egen grupp och om 

andra och av det samarbetsklimat som skapats mellan avdelningarna.   

 

Ibland uppstod schismer mellan IVA:s och den allmänna vårdavdelningens 

personal och då framförallt i kombination med upplevd osäkerhet och utebliven 

delaktighet. I fokusgruppsdiskussionerna och i de individuella intervjuerna 

uppvisade personalgrupperna att de kände trygga i den kultur de vant sig vid med 

den patientgrupp de vårdade och det förekom också att de tog skydd i den egna 

gruppen med ett ”vi och dom tänk”.  Det förekom också gemensamma föreställningar 

kring hur den andra gruppen - i detta fall framförallt IVA:s personal – uppfattade 

dem själva (personal på en allmän vårdavdelning) som mindre värda.  

 

”Ibland tittar de på en som om man kommer 

 från en annan planet och säger: förstår du inte - det står ju där…”   

 

”Jaa... det känns som om de bygger litet på det där- att dom ska vara mer värda 

än vi och bättre… än vi som bara jobbar på vårdavdelning… 

 

Sjuksköterskor från en allmän vårdavdelning i fokusgruppdiskussion  

 

 

Ibland uttrycktes misstro, revirtänkande och maktlöshet om förhållandena 

och samarbetet i förflyttningsprocessen och den samlade kritiken riktades då i 

stor utsträckning mot ”den andra gruppen” och deras beteende (I).   
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 På ett av sjukhusen uttryckte sjuksköterskor på en allmän vårdavdelning att de 

förväntade sig att bli dåligt bemött av IVA:s personal när de skulle hämta patienter - 

för det var så det alltid varit. 

 

 ”Ja, tänk om man kunde få lämna patienten på IVA utan att behöva få känna en 

massa pekpinnar någon gång.”  

 

Sjuksköterska allmän vårdavdelning 

 

 

De ansåg sig vara dåligt behandlade och nedvärderade när de samtalade med 

IVA:s personal och för dem var det absolut viktigaste i förflyttningsprocessen att bli 

sedd och vänligt bemött på IVA. 

 

Sjuksköterskor från en annan avdelning på samma sjukhus uttryckte tvärtom att 

de ansåg samarbetet med IVA:s personal fungera oerhört bra och menade att det var 

en trygghet för dem att känna att alla frågor var tillåtna och att inget kändes för dumt 

att fråga om. 

 

Organisationskulturen kunde också vara av positiv karaktär, vilket till exempel 

visade sig när personalen med stolthet berättade om hur de på deras avdelning 

uppskattade nyheter och hur de löste olika problem som kunde uppstå i 

förflyttningsprocessen. Vissa berättade också med stolthet hur deras avdelning ”var 

känd för ” att kunna ge kvalificerad vård och att de kände sig trygga då det fanns 

stöd, rutiner och procedurer att följa. En god organisationskultur och en god 

säkerhetskultur med fungerande rutiner och teamwork underlättade ett gott 

samarbete och samverkan i förflyttningsprocessen.   

 

 

Att reducera oro och osäkerhet 

Det är viktigt ”att reducera oro och osäkerhet” i förflyttningsprocessen och då inte 

bara för närstående och patienter utan även för personalen. Oron och osäkerheten är 

tydlig när individen inte upplever sig vara delaktig och inte själva har kontroll över 

processen.  
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För närstående gav denna osäkerhet ofta upphov till besvikelse över vården (IV).  

 

” … Ett flertal gånger togs beslut om att flytt skulle ske - som sedan lades på is 

på grund av platsbrist… Sedan ägde en snabbflytt rum. Det blev väldigt oroligt 

för både oss och för patienten... att inte veta innan. Men som tur var, fanns vi 

där vid hans sida just då när det väl blev flytt…” 

(IV) Närstående  

 

 

     Genomgående visade sig att det fanns en strävan efter att ge anpassad 

personcentrerad vård för att kunna möta olika behov i förflyttningsprocessen och för att 

minska oro och osäkerhet (II). Sjuksköterskorna på de allmänna vårdavdelningarna 

beskrev hur patienter som legat länge på IVA ofta uppvisade oro den första tiden efter 

flytt skett. 

 

”Jag upplever att de patienter som har legat länge på IVA kan vara väldigt 

oroliga. De har vänt dygnen och ser inte vad som är dag och natt och så… För 

det ruschar ju runt på IVA. Jämt… Det tycker jag att jag har märkt hos 

patienter som har legat länge på IVA.” 

 

Sjuksköterska allmän vårdavdelning 

 

 

  Omfattningen av oro och osäkerhet uppgavs variera och det var viktigt att känna 

av individens behov. Detta inkluderade även patientens närstående, vilka även de 

behövde olika stöd. Ett exempel, var att närstående till patienter som vårdats 7 dygn 

eller längre, skattade behovet av stöd inför och efter flytt som viktigare jämfört med 

närstående där patienten haft kortare vårdtid (IV). 

 

Skillnaden i vård och i vårdnivåer kunde dock skapa osäkerhet för såväl 

närstående såväl som för personal på IVA och allmän vårdavdelningarna.  Personalen 

på de allmänna vårdavdelningarna vårdade i olika stor omfattning svårt sjuka 

patienter och vissa blev oroade över att vårda patienter utanför deras egen erfarenhet.  
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” … det värsta är när man får hämta patienter som man normalt inte annars 

vårdar och att man inte kan… det tycker jag är jättejobbigt och jag känner mig 

jätteosäker…”  

 

 Sjuksköterska allmän vårdavdelning 

 

 

Att upprätthålla patientsäkerheten var en stark drivkraft, till exempel var det viktigt 

såväl för IVA:s som för vårdavdelningens sjuksköterskor att känna övertygelse över 

att patientens tillstånd var stabilt nog för att flyttas så att den uppföljande vården 

kunde möta de behov som fanns. IVA-sjuksköterskorna upplevde att en av deras 

viktigaste uppgifter i förflyttningsprocessen, var att säkerställa att patienten var 

verkligt redo för flytt till en allmän vårdavdelning. 

 

”Ja jag tycker att jag nuförtiden får bromsa flytten….ja det tycker jag verkligen! 

Jag tycker patienterna ofta flyttas för tidigt nu. För tänk själv, jag kanske har sett 

patienten i fler dagar än vad dom har sett (läkarna) och vet hur skör och instabil 

patienten är… sen kommer dom, slänger en blick på patienten och säger jaa… 

redo för avdelningen….” 

 

Sjuksköterska IVA 

 

 

”Det absolut viktigaste för mig är att helt säkert veta att patienten är i skick för 

att klara av flytten till avdelningen. Det är utan tvekan viktigast, man vill inte 

känna sig orolig för att patienten ska flytta hit”  

 

(I) Sjuksköterska allmän vårdavdelning  

  

 

 För de närstående var det också viktigt med ett bra bemötande och att bli sedd den 

första tiden på den allmänna vårdavdelningen, för att minska oron. Av de närstående 

upplevde 43 % att det första bemötandet de fått på den allmänna vårdavdelningen var 

av bristande kvalitet (IV) och upplevelserna av bemötandet beskrevs i såväl positiva 

som negativa ordalag. 
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”Vi fick som tur var ett bra mottagande på vårdavdelningen” 

 

           Närstående 

 

”Bemötandet på vårdavdelningen var uselt. Min man fick dessutom ligga flera timmar i 

avföring… Då är det dålig vård…” 

 

           Närstående 

 

     Vikten av ett bra bemötande efter flytten hade också uppmärksammat av 

personalen på de allmänna vårdavdelningarna och de menade att under den första 

tiden efter att patienten flyttat till deras vårdavdelning så gick mycket av deras 

ansträngningar åt att ”skapa en ny allians” med både patient och deras närstående för 

att minska deras oro (II). 

 

”Många gånger upplever jag det vara sämst med de anhöriga – de är ju de som 

är sämst förberedda! Där kommer de från IVA där de blivit vana att någon finns 

bredvid dem hela tiden - men så är det ju inte här- vilket vi får vi försöka förklara 

för dem... Och då blir de ju oroliga och säger att det var ju mycket bättre på 

IVA”. 

 

Sjuksköterska allmän vårdavdelning 

 

 

”De anhöriga är verkligen stressade och oroliga, kommer ofta ut och vill ha 

uppmärksamhet… de kommer in på expeditionen istället för att ringa på klockan – för 

minsta lilla….Efter att det har gått något dygn så har ju också de lugnat sig 

naturligtvis… men vi har ju haft några som har krävt att få komma ner tillbaka… till 

IVA.” 

 

Sjuksköterska allmän vårdavdelning 
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RESULTATDISKUSSSION 

Syftet med studien var att få ökad kunskap om huvudproblemet i 

förflyttningsprocessen från IVA till allmän vårdavdelning. Resultatet visade att 

huvudproblemet var att skapa en trygg och sammanhållen vårdkedja och därmed 

överbrygga glappet mellan vården och vårdkulturen mellan den högteknologiska 

personaltäta IVA och den allmänna vårdavdelningen. Ett glapp i vårdkedjan (jfr med 

engelskans gap) kan beskrivas som ett avbrott i vårdkontinuiteten. Glapp i vårdkedjan 

kan bero såväl på informationsbrist i överlämningen, men det kan också vara ett 

glapp mellan olika grupper av människor och kan åstadkommas av olika stadier i en 

process (Cook, Render & Woods, 2000) vilket också syns i resultatet av denna studie.  

 

 Kontroll och delaktighet är ett centralt och viktigt behov som också genomsyrade 

samtliga kategorier i deltagarnas strävan efter en trygg och sammanhållen vårdkedja.  

Även närstående eftersökte en trygg och sammanhållen vårdkedja och önskade 

information och delaktighet för att kunna känna sig säkra och trygga med de 

förändringar som förflyttningsprocessen innebar för dem. 

 

Teorin handlar sammantaget om  hur förflyttningsprocessen mellan IVA och 

allmänna vårdavdelningar påverkas av rådande organisations- och säkerhetskultur. 

Deltagarnas syn på som vad som var viktigt och vad som var huvudproblemet i 

förflyttningsprocessen var likartade men de strategier de använde för att lösa 

problemet varierade beroende på organisationens upplägg och rådande kultur. 

 

 

Kontroll och delaktighet  

Kärnkategorin, ”kontroll och delaktighet”, förklarar att såväl personal som närståenden 

har ett behov att vara involverad och att känna kontroll över det som sker i 

vårdkedjan. Teorin  visar att en  förutsättning för att reducera oro och osäkerhet och 

istället känna trygghet i vårdkedjan är att de inblandade uppfattar sig ha egen 
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kontroll och  delaktighet vilket också innefattar nödvändig kunskap och kompetens. 

Detta är också centralt i teorier om psykologisk empowerment (Zimmerman, 1995). 

Psykologisk empowerment handlar om processer där individen ges möjlighet till att 

ta kontroll över det egna livet och över vad som händer, samt möjlighet till att kunna 

påverka det som sker. Resultatet i denna studie visar också samband mellan 

upplevelse av  kontroll och den egna kompetensen samt hur de egna färdigheterna 

kan påverka samarbetet i vårdkedjan. 

 

     Stöd, resurser och arbetets utformning avgjorde om personalen upplevde sig själva 

ha kontroll och om kände sig delaktiga.  Motsatsförhållandet, det vill säga avsaknad 

av resurser och strategier samt avsaknad av delaktighet och kontroll, gjorde att 

personalen kände oro och osäkerhet.  Detta speglade av sig på samarbetet mellan IVA 

och de allmänna vårdavdelningarna. Personalen beskrev att de önskade att arbeta 

annorlunda, men att de saknade en organisation som var utformad för att stödja 

patienter och ge individuell vård; deras yrkeskunskap och de uppfattade behoven hos 

individen blev i konflikt med de förutsättningar som gavs.  Detta är något som också 

beskrivs i empowermentteorier där disempowerment beskrivs uppstå när de 

professionellas kompetens, kunskap om problemet i fråga och utförda handlingar inte 

sammanfaller med varandra (Zimmerman, 1995).  

 

Även andra studier påvisar att en god arbetsmiljö i vården kräver att personal 

känner kontroll och att det är angeläget att personalen får möjligheter till utveckling, 

information och rätt resurser för att känna arbetstillfredsställelse (Upenieks, 2003a, 

2003b).  Stress i arbetslivet påverkas av de krav som finns och om personalen 

upplever sig ha  kontroll över arbetets utförande, samt hur stort besluts- eller 

handlingsutrymme som ges. Kompetens och kontroll innebär att den anställde är 

rustad att ha kontroll över oväntade situationer i arbetet. Enligt ”krav-

kontrollmodellen” som förklarar stress i arbetslivet klarar den som har hög kontroll 

över sitt arbete också av högre krav eftersom de kan planera, delegera och påverka sitt 

arbete. Kontrolldimensionen i modellen omfattar omväxling, utveckling, kompetens 

och lärande  ( Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003) vilka också har lyfts fram som 

viktiga för personalen i denna studie.  

 

Teorin och studiens resultat visar att  också  närstående söker kontroll och 

delaktighet i förflyttningsprocessen (IV). De komponenter och de behov som framkom 

viktiga i denna studie kan jämföras med en studie där patienters upplevelse av 

delaktighet  i vården undersöktes. Patienterna sökte en tillåtande atmosfär, 
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känslomässig respon och överensstämmelse med den egna viljan. Vidar eftersöktes 

kunskap, stöd och egna rättigheter samt information, val, beslut och ansvar (Larsson, 

Sahlsten, Sjöstrom, Lindencrona, & Plos, 2007).  

 

Denna studie  visar liksom flertalet andra, vikten av att skapa kontroll via 

information som  gör det okända känt och att man genom detta kan reducera 

patienters och närståendes oro och ångest (Scott, 2004; Spalding, 2003).  Zoffmann, 

Harder och Kirkevold (2008) beskriver att ett delat beslutsfattande mellan vårdare och 

patient är avgörande för patientempowerment. Detta kan dock vara svårt att uppnå 

för många av de patienter som förflyttas från IVA, då de många gånger fortfarande är 

för sjuka för att ta beslut. Det delade ansvaret kan också tänkas tas över av närstående. 

Sjuksköterskorna på såväl IVA som på de allmänna vårdavdelningarna i denna studie 

beskrev hur de försökte att motivera patientens egna styrka och försökte att få dem att 

göra saker och ting själv. Personalen strävade efter att anpassa vården för att stärka 

individen. Resultatet av denna studie visar att personalen på IVA har en vana att 

hjälpa patienten litet för mycket och för snabbt, istället för att låta det ta tid. Wåhlin m 

fl (2006) beskriver att patientempowerment på IVA kan ske genom att personalen 

försöker att stärka och stimulera patientens egna livsvilja och deras egna förmåga till 

att kämpa.  Patientempowerment kan skapas  genom att man skapar en för patienten 

stärkande, säker miljö där de känner sig trygga, genom att uppmuntra  till att känna 

ett egenvärde och motivation, genom att ge ”det lilla extra” i omvårdnaden samt 

genom uppmuntra patientdelaktighet (Wahlin et al., 2006).   

  

 

Vikten av en god organisations- och säkerhetskultur för en 
sammanhållen vårdkedja 

     De  länkar i  vårdkedjan som denna studie beskriver  är  såväl viktiga som  sköra. I 

vårdkedjan mellan IVA och allmänna vårdavdelningar flyttas svårt sjuka patienter 

som vårdats för allvarliga tillstånd och som inte sällan fått uppleva att sväva mellan 

liv och död. En sammanhållen vårdkedja är därför viktigt men kräver också planering 

och strategier men också ett gott samarbets- och organisationsklimat och en kultur 

som främjar individers egen kontroll och säkerhet i den dagliga vården.  

 

Organisationskultur definieras som en grupps delade antaganden, värden och 

normer och kan ses som en osynlig drivkraft för det som är påtagligt och observerbart 

och som en social drivkraft som får människor att agera på ett visst sätt (Schein, 2010).  

Resultatet av teorin visar att personalen lätt kan falla tillbaka i gamla vanor och arbeta 
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som ”de alltid tidigare hade gjort” om inte det finns några uttalade riktlinjer att arbeta 

efter. Som exempel framkom det att mycket av intensivvårdspersonalen sätt att arbeta 

”satt i väggarna” (III) trots att de faktiskt också upplevde sin avdelning som 

nytänkande. Den medicinska tekniken var en del av kulturen på avdelningen och 

sättet man arbetade med monitorering av patienten var något man vant sig - vid vilket 

också försvårade en reducering av teknik och observation inför att patienten skulle 

förflyttas från IVA. Vidare fanns också schismer mellan IVA och en allmän 

vårdavdelning på ett av sjukhusen, där deltagarna också uttryckte en stark gemensam 

identitet och delade föreställningar om hur den andra personalgruppen ”var och alltid 

varit” (I). Personalen på samma vårdavdelning berättade att de förväntade sig att bli 

bemött på ett dåligt sätt och tyckte sig känna att IVA:s personal inte ansåg dem vara 

lika viktiga – medan en annan avdelning på samma sjukhus tyckte att personalen var 

hjälpsam och att samarbetet fungerade bra. 

 

Resultatet visade att huvudproblemet i förflyttningsprocessen är att  skapa en 

trygg, sammanhållen vårdkedja och därmed minska upplevelsen av glappet  mellan 

IVA och allmän vårdavdelning. Detta är något som inte kan uppnås av endast en 

aktör,  eller som Powell (2008) utryckt det hela - säkra transitioner är något av en 

teamsport. Det är många aktörer som måste införlivas i arbetet. Det förfaller vara 

centralt att samordna mellan kliniker och ta delat ansvar för patienten när man skall 

organisera transition och förflyttningsprocessen.  En sådan samordning kan också 

minska de negativa effekter som finns av glappet mellan IVA och allmänna 

vårdavdelningar. Detta var också synligt i studie av (Field et al., 2008) där patienter 

som förflyttats, själva ansåg att samordningen och överrapporteringen hade varit 

undermålig. Detta då de upplevde att personalen som tog över vården inte hade 

någon information om vilka speciella omvårdnadsbehov de faktiskt hade. Patienterna 

ansåg att det inte överförts tillräckligt mycket medicinska fakta för att personalen 

skulle förstå hur kroppsligt svaga de faktiskt var och vilka deras behov var av hjälp 

med toalettbesök och fysisk förflyttning.  

 

 

En tydlig och fungerande kommunikation inom och utom den egna gruppen och 

förmågan att skapa en avdelning som har en bra relation med andra avdelningar 

visade sig vara av stor vikt i denna studie och anses också spegla den rådande 

organisationskulturen inom intensivvården.  
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En god problemlösningsförmåga samt en upplevd effektivitet gällande bemötande 

av närståendes behov på IVA anses också vara domäner som avspeglar 

organisationskulturen (Dodek et al., 2012a) vilka också framkom som viktigt i denna 

studie.   

 

Säkerhet skattades högt hos både personal som närstående. Detta gällde såväl 

patientsäkerhet som att känna säkerhet i det dagliga arbetet och teorin visar 

sammanfattningsvis att vårdkedjan mellan IVA och allmänna vårdavdelningar 

förefaller vara starkt influerad av den rådande säkerhetskulturen. En säkerhetskultur 

består av fungerande ledarskap, teamwork, evidensbaserad vård, kommunikation, 

rättvisa och patientcentrering (Sammer, Lykens, Singh, Mains & Lackan, 2010). Dodek 

m fl  (2012a) beskriver också karakteristiska i en säkerhetskultur och menar att en 

sådan inbegriper; övergripande strategier om säkerhet, antalet rapporterade 

avvikande händelser, chefers förväntningar om patientsäkerhet, organisatoriskt 

lärande, teamwork inom avdelningen, öppet kommunikationsklimat och feedback och 

kommunikation. Vidare består säkerhetskulturen av en icke-fördömande attityd för 

avvikelser, bemanning, sjukhusets övergripande struktur för säkerhet, teamwork över 

sjukhusets gränser och hur överlämnande och förflyttning av patienter sker inom och 

utanför sjukhuset (Dodek et al., 2012a). Samtliga domäner har också lyfts fram som 

viktiga i denna studie och verkar dessutom vara avgörande för att organisera en 

fungerande förflyttningsprocess. Speciellt viktiga är de två sista punkterna; teamwork 

över sjukhusets gränser och att organisera en fungerande förflyttning av patienter 

inom och utanför sjukhuset. Även bemanning och organisatoriskt lärande har 

framkommit som viktiga aspekter, då det visade sig att personalen på allmänna 

vårdavdelningar upplevde olika organisatoriskt stöd i deras lärande och 

kompetensutveckling, vilket i stor utsträckning verkade påverka hur samordningen i 

vårdkedjan fungerade.  

 

En välordnad säkerhets- och organisationskultur främjar en sammanhållen 

vårdkedja och verkar också ge nöjdare personal och nöjdare närstående. I en studie 

fick IVA:s personal skatta kulturen på avdelningen (ledarskap, kommunikation, 

arbetstillfredsställelse osv.) vilket senare jämfördes med närståendes skattning 

angående hur nöjd de var med vården. Författarnas slutsats var att närstående till 

kritiskt sjuka patienter med längre vårdtid på IVA var mer nöjd med vården om det 

fanns en välordnad säkerhets- och organisationskultur på avdelningen (Dodek  et al., 

2012b). Det är således nödvändigt med ett ledarskap som främjar samarbete och 

teamwork och delaktighet, att ha delat ansvar för patienterna i vårdkedjan samt ett 
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ömsesidigt förtroende mellan olika avdelningar. Detta stöds av en studie av 

Pethybridges (2004) studie som påvisar liknande resultat angående 

förflyttningsprocessen från sjukhus och åter hem. 

 

 

Vårdmiljöer, rutiner och strategier  

Det förefaller viktigt att skapa en stärkande miljö för patienter och närstående, 

såväl före som efter förflyttningen. Precis som i Edwardssons studie (Edvardsson et 

al., 2005) har denna studie visat att närstående ”känner av miljön” på olika 

avdelningar vilket också innebär att de känner av hur välkomna de känner sig vara 

och hur villig personalen upplevs vara att hjälpa till.  Ett bra första möte mellan 

närstående/patient och personal efter förflyttningen verkar alltså vara viktigt. 

 

     Intensivvårdens miljö är inte alltid hälsofrämjande, vilket gör att tidpunkten för 

förflyttningen är viktig att inte dra ut på likväl som den inte får ske för snabbt. Den 

högteknologiska miljön på IVA är viktig för att kunna övervaka viktiga vitala 

funktioner men samtidigt upplevs den ibland störande och försvåra mobilisering och 

minskar patienters förmåga till egenvård (II, III).  

 

Resultatet av denna studie har påvisat ett behov av att skapa rutiner och strategier 

som minskar oro hos närstående och personal, underlättar samordningen i 

vårdkedjan mellan IVA och de allmäna vårdavdelningarna och som säkerställer 

patientsäkerheten. I resultatet beskrivs det att beslut om flytt ofta tas ”ad hoc”, utan 

några längre planering,  vilket också styrks i en studie av Lundgren-Laine m fl (2012). 

Det har också framkommit vara viktigt att kombinera behovet av en individuellt 

anpassad vård med behovet av struktur och rutiner.  I Sverige har Socialstyrelsen 

publicerat nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. Det är vårdgivarens ansvar att systematiskt arbeta med 

förbättringsarbete genom att använda riskanalyser, egenkontroller och synpunkter, 

klagomål och rapporter till grund för förbättringar av processer och rutiner. Den som 

bedriver verksamheten för varje process (alla slags processer) ska identifiera de 

aktiviteter som ingår i processen och bestämma den inbördes ordningen.   

 

Det uppges också vara viktigt att ledningssystemets processer och rutiner kan 

användas och används för att utveckla och stärka verksamhetens kvalitet (SOSFS 

2011:9), vilket även resultatet av denna studie påvisar.  



68 

 

För att organisera en välordnad vårdkedja som är patientsäker och personalvänlig 

krävs ett ledarskap som har kunskap om de olika behov som finns i 

förflyttningsprocessen och en organisation där en förändring är förankrad.  Precis som 

resultatet av denna studie indikerar, menar också Angus och Black (2004)  att 

individuella insatser för att förbättra patientsäkerheten och akutsjukvården inte har 

någon större varaktig effekt och även de menar att det behövs ett helt åtgärdspaket. 

De sammanfattar vidare att det behovs utbildning, rutiner, rapportering, finansiella 

incitament, juridiska aspekter och omorganisationer för att förbättra akutsjukvården. 

Resultatet av denna studie visar att det är speciellt viktigt att ha rutiner som; 

standardiserar in- och utskrivningsprocesser från IVA, som främjar ett effektivt 

utnyttjande av resurser och som säkerställer kontinuitet i vårdkedjan vilket också 

Angus och Black (2004) studie konfirmerar. Även Williams, Leslie, Elliott, Brearley 

och Dobb (2010) har kommit fram till att en standardiserad förflyttningsplanering från 

IVA underlättar förflyttningsprocessen och de menar att man genom en sådan också 

lättare kan förutse och eventuellt förhindra komplikationer. 

 

Samverkan, samarbete och teamwork i vårdkedjan är centralt för att 

förflyttningsprocessen skall fungera. Det krävs också en fungerande och tydlig 

kommunikation mellan de olika vårdnivåerna för att vårdkedjan ska fungera (URL 7) 

och att rutinerna inkluderar såväl personal från IVA som personal från allmänna 

vårdavdelningen. Brister i kommunikationen ses av Socialstyrelsen som en 

patientrisk. Med kommunikation avses i detta sammanhang såväl kommunikation 

mellan vårdpersonal och patient som den kommunikation som sker mellan de olika 

aktörer som är involverade i patientvården (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Samordningen kan också underlättas genom att utse en ansvarig 

samordningssjuksköterska som då fungerar som en länk mellan avdelningarna 

(Chaboyer et al., 2006 ; Green & Edmonds, 2004) men bör då kompletteras med en 

patientansvarig sjuksköterska som ansvarar för patienten - individen. Effekten av att 

ha samordningssjuksköterskor varierar, medan individuell information och en 

personcentrerad vård verkar ha effekt på att minska oro. I en meta analys av Brooke 

m fl. (2012) visade resultatet att en speciellt utsedd samordningssjuksköterska inte gav 

resultat på minskad oro hos patienter eller närstående, vilket däremot 

individanpassad patientutbildning och information gjorde.    I en studie av St Louis 

och Brault (2011) utvärderades en annan intervention med en 

samordningssjuksköterska och resultatet av den studien, påvisade att en 
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samordningssjuksköterska kan minska stressen för patienter och deras närstående i 

samband med förflyttningen. Det kan dessutom underlätta förflyttningsprocessen, 

optimera kontinuiteten i vårdkedjan och öka avdelningspersonalens känsla av att ha 

tillräcklig kunskap och kompetens. Det visade sig dessutom att en 

samordningssjuksköterska kan öka patienters och närståendes tillfredställelse med 

vården. Resultatet av ytterligare en studie visade att en samordningssjuksköterska 

kan bidra till minskade komplikationer efter förflyttning från IVA och därmed också 

bidra till en säkrare vårdkedja (Elliot, Worall Carter & Page, 2012). 

 

Förflyttningen av svårt sjuka patienter från IVA till allmän vårdavdelning, skapar 

en hög arbetsbelastning, svårigheter och en påfrestning för personalen på allmänna 

vårdavdelningarna. Förflyttas patienterna dessutom för tidigt ökar också 

sannolikheten för att patienten ska bli återinlagd på IVA, så det är viktigt att 

förflyttningen sker vid rätt tidpunkt. Chefer och andra ansvariga inom hälso- och 

sjukvården bör granska de nedtrappningsrutiner som används för patienter som 

vårdats länge på IVA och skapa en lämplig miljö för att trappa ner vården av svårt 

sjuka patienter före flytt. Förflyttningprocessen bör ses som helhet och det är också 

viktigt att se över de resurser som finns på allmänna vårdavdelningar för att vårda 

svårt sjuka patienter. För att vårdkedjan ska vara trygg och sammanhållen kan det 

vara nödvändigt att öka eller bredda den kunskap och kompetens som finns. 

 

Trots att förflyttningsprocessen från IVA till vårdavdelningar är internationellt väl 

beforskat, verkar det fortfarande finnas behov av att faktiskt organisera 

förflyttningsprocessen som helhet - från början till slut. Denna organisering bör 

baseras på resultat av forskning och på rutiner och strategier som främjar patientens 

resa genom sjukvården.  
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METODDISKUSSION 

     Genom att studera huvudproblemen i förflyttningsprocessen mellan IVA och 

allmän vårdavdelning, har resultatet lyfts i en annan riktning jämfört med tidigare 

studier i ämnet vilka ofta är av en mer beskrivande karaktär och där fokus oftast varit 

på upplevelser. Valet av metod har med andra ord berikat denna studie, även om 

också andra metoder (t.ex. kvalitet innehållsanalys) också hade fungerat. Enligt Glaser 

och Strauss (1967) , skall en GT studie ”passa in” (fit) och ”fungera” (work), för att 

uppnå kvalitet. Utöver detta, skall den ”vara relevant” och ”vara modifierbar”. 

Studien har utmynnat i tre substantiva teorier samt en övergripande teori. Med en 

substantiv teori avses teorier som fungerar i det specifika kontext den studerats i. 

Trots att det är fler än ett sjukhus i denna studie kan en begränsning ändå vara att den 

är utförd på endast tre sjukhus i Sverige. 

 

Huvudproblemen och kärnkategorierna i delstudie I och II framkom tydligt genom 

deltagarnas berättelser, de fältanteckningar och de memos som analyserades under 

arbetes gång.  I delstudie II, var dock strategin ”balansering” eller något som i 

analysarbetet övervägdes vara huvudproblemet för sjuksköterskorna. Upprepade 

analyser visade dock att kärnkategorin ”att vara anpassningsbar” (being adjustable) i 

själva verket var den kategori som hade störst förklaringsvärde och som återkom mest 

frekvent i deltagarnas berättelser medan balanseringen var en av de strategier som 

fanns för att hantera huvudproblemet.  

 

     Den klassiska versionen av GT förespråkar en öppenhet hos forskaren, en induktiv 

ansats, så att resultatet skapas av data.  Den teoretiska kodningen och förmågan att 

generera begrepp från data och relatera dem till en teori kräver en teoretisk känslighet 

hos forskaren (theoretical sensitivity). Att generera en teori från data innebär inte bara 

att begreppen och hypoteserna har sin grund i verkliga problem utan även att de är 

systematiskt framtagna under analysprocessen. För detta har det krävs en analytisk 

distans till det som är studerats men det har också underlättat att ha insikt i det 

studerade område för att utveckla teorin och ett resultat (Glaser & Holton, 2007). 

Genom att sträva efter att vara öppen i min analys och inte tvinga in data i 

förkonstruerade kategorier blir teorierna mer trovärdig och passar bättre in (fit).     

        

     Teorin kan sägas fungera (work) genom att den på ett enkelt sätt förklarar 

huvudproblemen på området och förklarar hur det hanteras och löses. En teori måste 

dock ändå vara tillräckligt komplex för att förklara de viktiga skeenden som finns, 
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vilket bland annat uppnås genom den teoretiska kodning som påvisar hur de olika 

kategorierna förhåller sig tillvarandra. Genom upprepade analyser och teoretisk 

känslighet, har en sådan komplexitet uppstått - till skillnad från vad som från början 

var på en mer beskrivande nivå. Teorierna måste även förklara och ge ökad förståelse 

för det studerade. Studiens relevans (relevance) baseras på att läsaren med insikt i 

området känner igen sig.  

 

    Området är viktigt och relevant att studera eftersom det finns såväl humanitära 

medmänskliga vinster såsom organisatoriska vinster på en förbättring av denna typ 

av vård. När Glaser till slut menar att teorin måste vara modifierbar (modifiability) 

avses det att teorin måste kunna ändras om omständigheterna förändras, vilket dessa 

teorier kan göra och också har gjort i och med att den övergripande teorin genererats. 

Glaser skriver att om läsaren blir så insatt i hur studiens beskrivs så att denne känner 

det som om han/hon själv varit med på fältet, så är teorin lättare att ta till sig (Glaser & 

Strauss, 1967). Detta kräver rikliga och fylliga beskrivningar. För att uppfylla detta har 

citaten fått en relativt stor plats i de enskilda studierna, framförallt i tabellform. 

 

    Trovärdigheten i denna studie speglas bland annat av hur antalet deltagare speglar 

variationen i upplevelser. Genom att studera tre geografiskt skilda kulturer framkom 

skillnader i hur organisationen var uppbyggd och därmed hur de upplevde vissa 

saker. Eftersom att såväl fokusgruppsdiskussioner såsom individuella intervjuer 

inkluderades blev beskrivningarna fylliga.  

 

En anledning till att använda sig av just fokusgrupper är att få högkvalitativ data 

som framkommit i en social kontext, där människor kan överväga sin egen 

ståndpunkt tillsammans med andra (Patton, 2002). Fokusgruppsdiskussioner är 

lämpliga som intervjumetod utförda i en tillåtande icke hotande miljö för ett väl 

definierat forskningsområde. Diskussionerna i gruppen blir då ofta behagliga och 

givande för gruppen som kan dela sina idéer och uppfattningar. Dock är dess ofta mer 

användbara för att identifiera större teman än med mikroanalyser av subtila 

skillnader (Krueger, 1994). Fokusgruppernas fördelar var att de tillsammans 

diskuterade sig fram till vad de tyckte om hela förflyttningsprocessen men de gav 

ändå litet utrymme för den enskildes röst, varpå individuella intervjuer lades till . 

 

     Alla intervjuer har utförts av forskaren och författaren till avhandlingen och har 

spelats in på digital bandspelare. I fokusgruppdiskussioner rekommenderas ibland att 

en assistent finns med för att bistå moderatorn (intervjuaren). Även om närvaron av 
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en sådan assistent skulle underlätta intervjusituationen så behöver det inte vara en 

förutsättning för en lyckad studie. Det inte heller enbart positiva aspekter på att en 

sådan assistent finns närvarande, till exempel kan gruppen ibland uppfatta ytterligare 

en person som antecknar och lyssnar som ett obehagligt och till och med hotande 

inslag (Wibeck, 2000).  I detta fall var det av rent tidsbesparande skäl som intervjuerna 

utfördes av författaren ensam och det var inte heller något som kändes som något 

hinder för en lyckad intervju. Intervjuerna och diskussionerna flöt på i olika 

omfattning, beroende på gruppens individer. Vissa tyckte det var svårt att reflektera 

över något så självklart som att vårda patienter i denna process vilket innebar att jag 

som intervjuare fick ställa mer frågor för att de skulle ge exempel på hur de kände. 

 

Trovärdigheten i observationerna är ett ämne att reflektera över. En fråga som 

väckts är om det är möjligt att bedriva observationer inom ett område där jag själv 

arbetat?  Den förförståelse som jag själv burit med mig har helt säkert påverkat det jag 

sett och observerat. En forskare helt utan vana av intensivvård skulle förmodligen (på 

gott och ont) sett andra saker än vad jag gjorde.  Det underlättade dock att 

observationerna var ett teoretiskt urval för att mätta vissa framväxande kategorier, då 

jag kunde fokusera på det som verkade tillhöra dessa kategorier. Förmodligen hade 

det varit svårare om observationerna avsågs att beskriva något bredare område, då 

mycket av det som sker i vården blir något naturligt när man arbetat där flertalet år. 

Pilhammar Andersson (1996) menar att fördelen av att känna det område som man 

ska observera, är man som forskare kan koncentrera sig på den aktuella 

frågeställningen och inte förlorar sig i irrelevanta tolkningar och reflektioner 

(Pilhammar Andersson, 1996 ).  Genom att syftet med studien var ett ganska ”neutralt 

ämne” upplevdes närvaron inte som hotande, utan deltagarna berättade villigt om 

hur de arbetade i nuläget och hur de egentligen skulle vilja göra. 

 

     Originaliteten i de två första delstudierna (I, II) samt i slutresultatet är att de 

förklarar hur organisationen av förflyttningsprocessen påverkar såväl IVA-

sjuksköterskor som allmänna vårdavdelningars sjuksköterskor. Detta har vid en 

litteraturgenomgång inte varit fallet i någon av studierna.  Genom denna design har 

tydligt framkommit att det finns ett glapp mellan kulturerna, vilket kan påstås drabba 

personalen och patienterna. Delstudie IV förklarar huvudproblemet rörande 

reducering av medicinsk teknik inför förflyttning från IVA, vilket inte har funnits i 

någon annan studie vid litteratursökning.  
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     Då jag som författare ännu är i början av min forskarbana, finns mycket att 

förbättra och en svårighet har varit att hitta bra, tydliga benämningar på kategorierna.  

Avsikten har varit att presentera resultaten på sådant sätt att det i första hand 

representerar data men också så att läsarens intresse väcks, så att ”en sträng slås an” 

hos den som läser. För att uppnå detta har fylliga beskrivningar eftersträvats (thick 

descriptions) och citat använts för att spegla data. Resultatet av delstudierna och den 

slutliga teorin har betydelse och är användbart för verksamheten då teorin bidrar till 

förståelse till hur man kan och bör förbättra vårdkedjan och förflyttningsprocessen 

från IVA till allmän vårdavdelning.  Genom den ytterligare analys som resulterade i 

en organisationsskiss för att utveckla förflyttningsprocessen (figur 5), har ytterligare 

ett sätt att praktiskt kunna använda resultatet framkommit. 

 

     Forskarens objektivitet i studien är något som diskuteras generellt såväl i kvalitativ 

som i kvantitativ forskning.  Den tidigare beskrivna förförståelsen är något som 

naturligtvis kan ifrågasättas då jag har erfarenhet från såväl olika IVA-avdelningar 

likväl som från olika allmänna vårdavdelningar. För att tygla denna förförståelse har 

en noggrann kodning och kategorisering av data utförts med egen kritisk reflektion 

för att resultatet skall vara grundat i data och inte i min egen förförståelse. Dessutom 

har handledarna (utan IVA- erfarenhet) kompletterat med egna analyser av visst 

material för att validera resultaten.  Sammanfattningsvis har jag som forskare haft ett 

professionellt kunnande i området när jag startat studien, men strävat efter att tygla 

detta genom att lyssna på informantens röst för att uppnå en grundad teori som 

härrör från data.  I slutet av intervjuerna har det som sagts sammanfattas av 

intervjuaren (mig) och respondenten har fått göra tillägg eller klargöra om något varit 

oklart.  

 

     Som tidigare nämnts, var de olika syftena i avhandlingen till en början annorlunda 

än vad som blev slutresultatet. De olika delstudierna var tänkta att beskriva IVA - 

personalens perspektiv både före och efter flytt, men också patienters och närståendes 

perspektiv. Då studien påbörjats visade inläsningen på ämnet att patientperspektivet 

var väl beforskat och andra forskningsfrågor av intresse hade istället definierades av 

deltagarna. Detta avgjorde att studiens design blev ändrad under forskningsprocessen 

vilket är i enlighet med den följsamhet som förespråkas i GT.  Dock hade det varit 

intressant att följa några deltagare genom förflyttningsprocessen från IVA till allmän 

vårdavdelning. Det visade sig dock vara etiskt svårt att hitta rätt patient och 

närstående för detta, samt att det skulle finnas tid till att utföra detta när tillfälle gavs. 
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     För att spegla närståendes uppfattningar av vårdkvalitet i vårdkedjan och 

förflyttningsprocessen valdes en mix-method design. Detta gjordes av med avsikten 

att nå fler deltagare men även av hänsyn till etiska aspekter, då det eventuellt kunde 

ses som emotionellt svårt att berätta om denna period. De olika metodologiska 

ansatserna har kompletterat varandra och genom detta har slutsatserna stärkts. 

Frågorna i frågeformuläret var delvis väl använda, men innehöll också nya. De nya 

frågorna rörde specifikt förflyttningsprocessen och var baserade på tidigare forskning. 

Frågorna var ställda i samma anda och på samma sätt som de övriga KUPP- frågorna. 

Frågorna testades innan utskick av andra icke deltagande närstående och andra 

professionella. Utöver detta skickades de till IMPROVEit som skapat KUPP för att få 

bekräftelse över att sättet de var ställde på var förenligt med originalfrågorna. Det 

interna bortfallet på dessa frågor var mindre än på andra originalfrågor. 

 

Bortfallet var stort och detta påverkar självklart också validiteten. Trots att 

påminnelser skickades ut blev det endast 65 % som deltog i studien. Detta antal har 

dock setts i liknande studier där närstående till IVA-patienter deltagit. En 

bortfallsanalys hade kunnat berika studien, men på grund av sekretess, etik och den 

begränsade tillgången till uppgifter om de som såväl svarat som de som valde att inte 

svara, kunde man endast se skillnad i relation och i kön vilken inte skiljde deltagare 

mot nondeltagare.  När det gällde det interna bortfallet var detta överlag mycket lågt 

och samtliga hade svarat på de nya tilläggsfrågor som gällde förflyttningsprocessen.  
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KLINISKA IMPLIKATIONER OCH SLUTSATS  

     Förflyttningsprocessen av patienter i vårdkedjan mellan IVA och allmänna 

vårdavdelningar kräver planering och strategier som främjar patientsäkerhet och 

kontinuitet och som bidrar till kontroll och trygghet för de inblandade. För att uppnå 

detta är det nödvändigt med ett gott organisationsklimat och en säkerhetskultur som 

främjar individers egen kontroll och delaktighet i den dagliga vården. Ökade resurser 

skulle underlätta, men är inte alltid lösningen på allt. Det förefaller oerhört viktigt 

med ett fungerande samarbetsklimat på sjukhusen för att upprätthålla kontinuitet i 

vårdkedjan. Hälso- och sjukvården blir alltmer ansträngd i och med ekonomiska 

tillkortakommanden och neddragna resurser, vilket ställer än mer krav på en 

organisation som ger tillgång till strategier och verktyg för kvalitetssäkrad vård. Det 

förefaller också centralt att samverka och samordna mellan kliniker och ta ett delat 

ansvar för patienten i organiseringen av förflyttningsprocessen.  En sådan samordning 

kan också minska de negativa effekter som finns av glappet mellan IVA och allmän 

vårdavdelning.  

 

     Vård som genererar en lyckad transition för den det drabbar och en patientsäker 

förflyttningsprocess från IVA till allmän vårdavdelning kräver samverkan, samarbete, 

planering och en tydlig nertrappning från en vårdnivå till en annan. Nedtrappningen 

kan ske antingen via speciella intermediäravdelningar eller på så sätt att patienten är 

kvar på IVA fast på en lägre vårdnivå. Detta stöds av flertalet studier där det också 

framkommer behovet av tydliga vårdplaner att falla tillbaka på- vårdplaner som kan 

individualiseras.  Förflyttningsprocessen kräver en tydlig ”karta” för personalen att 

kunna använda sig av vilket också har genererats av resultaten i studien.   

 

Ett sätt att organisera förflyttningsprocessen är att utse en speciell 

samordningssjuksköterska som har ett övergripande ansvar över hur processen är 

utformad och fungerar. Detta bör dock kompletteras med de patientansvariga 

sjuksköterskornas engagemang såväl före som efter förflyttning från IVA.  

 
Det är väl känt att ökad patientsäkerhet förutsätter en förändrad kultur inom 

hälso- och sjukvården. Genom att utvärdera säkerhetskulturen i den egna 

organisationen ges också möjlighet till att se hur den egna avdelningen ter sig i andras 

ögon (jfr Fleming, 2005).  

 



76 

     De sjukhus som ännu inte sett över sin organisation av hela förflyttningsprocessen 

har en utmaning i att skapa ett patientsäkert flöde där de inblandade upplever 

kontroll och delaktighet. Vårdgivarna bör också skapa en process som främjar 

helhetstänkande istället för enskilda insatser. Vården i vårdkedjan mellan IVA och 

vårdavdelningarna behöver personcentreras och patienternas och närstående behöver 

få strukturerad, upprepad information och beredas möjlighet att vara delaktiga i 

förflyttningsprocessen.  Sjuksköterskor och andra ansvariga har därmed en stor 

pedagogisk utmaning i att säkerställa informationsflödet och kunskapsöverföringen 

om vad som skall hända i processen. Hälso- och sjukvården har en utmaning i att göra 

vården säker för de akut, svårt sjuka.  Enligt Bion och Heffner (2004) har avvikelser 

och brister i vården orsaker och grunder i flertalet komplexa förlopp. Brister och fel 

orsakas oftast av osäkra system snarare än av individuella vårdgivare, men även av 

bristande interaktion mellan personalen och patienten.  Författarna menar att 

akutsjukvården i stor grad bör fokusera på att säkra patientens säkerhet genom 

vårdkedjan – ett behov som berör olika discipliner och kliniker. 

 

Ledare och chefer på sjukhus i Sverige bör sträva efter att skapa kontinuitet som 

främjar vården och en eftertraktad arbetsplats där personalen blir kvar (Upenieks & 

Sitterding, 2008). I en annan studie av Upenieks (2003b) jämfördes ett så kallat 

magnetsjukhus (en s.k. eftertraktad arbetsplats) med andra ”vanliga” sjukhus. På 

magnetsjukhusen upplevde sjuksköterskorna autonomi, kontroll och empowerment. 

De upplevde att de fick kontinuerlig fortbildning samt att de givna resurserna var 

tillräckliga för att de skulle kunna utföra ett gott arbete, medan sjuksköterskor på ” 

icke- magnet” sjukhusen skattade detta signifikant lägre. Chefer på magnetsjukhuset 

beskrev i sin tur sin organisation som en ”dynamisk organisation i ständig rörelse 

med ett stort utbud av lärande för sjuksköterskor”. Det är alltstå också viktigt att 

skapa en lärandemiljö där personalen får kontroll och säkerhet genom den egna 

kompetensen.  Denna studie visar att utbildning ger ökad kompetens vilket bidrar till 

förbättrat samarbete. Utbildning bidrar dessutom till ökad patientsäkerhet, då rätt 

kompetens bör finnas genom hela vårdkedjan. Genom att exempelvis personal från 

allmänna vårdavdelningar hospiterar på IVA kan de få ytterligare kunskap om vård 

av svårt sjuka och dessutom få förståelse för den kultur som finns, likaså kan personal 

från IVA också ha utbyte av att hospitera på vårdavdelningar för att få förståelse för 

eftervården. Sammanfattningsvis finns det behov av utbildning och kunskap om 

förflyttningsprocesser och om transition och dess effekt hos såväl grundutbildade som 

specialistutbildade sjuksköterskor - samt hos läkare och andra som organiserar 

vården. 
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FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Denna avhandling har bidragit till kunskap om hur förflyttningsprocesser 

påverkar såväl personalen som närstående. Framtida forskning bör fokusera på sätt 

att främja individers kontroll och delaktighet genom att skapa nödvändiga rutiner och 

främja samverkan, samarbete och kompetensutveckling. Snabba vårdkedjor och 

minskade resurser ställer än högre krav på en välordnad säkerhetskultur och en väl 

sammanhållen vårdkedja där ingen länk är bruten. Som exempel finns det behov av 

interventioner rörande information om förflyttningsprocessen för patienter och 

närstående, nedtrappningsscheman för intensivvård, samarbete över klinikgränserna 

och kompetensutveckling för personalen. Ett förslag på en sådan forskning är att 

prova och att utvärdera den helhetsmodell av förflyttningprocessen som presenterats i 

studien (figur 4). 
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BEGREPP 

- Allmän vårdavdelning – vårdavdelning som tar vid efter intensivvård eller 
som vårdar patienter som planerat läggs in för utredning, operation eller 
annat. 

- Förflyttningsprocess från IVA till allmän avdelning - svensk översättning 
på ICU transitional care; den vård som avser att underlätta för patienten i 
deras förflyttningsprocess vilken startar på IVA för att förbereda för flytt för 
patienten, själva förflyttningen, och som senare slutar på allmän 
vårdavdelning.  

- Grounded Theory (GT)- en forskningsmetod som avser skapa nya teorier 
grundade i data och som förklarar istället för att beskriva. 

- Närstående - släkt eller annan person som står patienten nära. 

- KUPP – Kvalitet ur patientens perspektiv, ett väl använt och validerat 
frågeformulär som används för att mäta patienters uppfattning av 
vårdkvalitet. Kan även användas för att mäta närståendes uppfattning av 
vårdkvalitet.  

- IVA- Förkortning för Intensivvårdsavdelning 

- Monitorering- Teknik och övervakning som används för att mäta patientens 
vitala parametrar (blodtryck etc.) 

- Patientomflyttning – (meshterm) förflyttning av patienter mellan olika 
avdelningar och enheter.  

- Reliabilitet – tillförlitlighet i en mätning. 

- USK – förkortning för undersköterska. 

- SSK- förkortning för sjuksköterska. 

- Transitionsprocess– den process patienten genomgår när de förflyttas från 
ett ställe till en annan. 

- Validitet- avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses mätas. 

- Vårdkedja – ett uttryck för att beskriva helhet och kontinuitet i vården. En 
sammanfattande benämning på de olika åtgärder och de avdelningar som 
patienten får möta genom sin resa i vårdsystemet. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

BACKGROUND 

     Critically ill patients are often transferred several times in the course of their 

treatment and their journey often starts in an ambulance to the emergency room and 

then continues on to intensive care, surgery or a general ward.  

 

The transfers in the health care are part of the work of the nurses and other staff 

members of the treatment team are involved with. In 2011 there were 45,953 ICU cases 

registered in Sweden (URL 1), indicating that patient transfers from ICU to general 

wards are common. This is also an important part of the continuum of care where 

patients are often in a medically fragile condition. 

 

     The care of critically ill patients is complex and often very expensive (Luce & 

Rubenfeld, 2002). Health care organizations are required to conduct safe and person-

centred care while remaining cost-effective. Whitaker and Ball (2000) argue that the 

preparations for transfer to the general ward are so important, that if not done 

carefully and properly, it can result in the patient having to return to the intensive 

care unit and consequently being exposed to further suffering and stress. Therefore, it 

is also important that the transfer of the patient is done in the right manner and at the 

right time, when the need for intensive care is no longer necessary (Chaboyer, 2006; 

Gibson, 1997). 

 

     Health care organizations have a responsibility to evaluate the effect of these 

transfer processes (Odell, 2000) and accordingly to critically examine how they works 

and how they are organized. 
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AIM 

     The overall aim of this thesis was to generate a grounded theory about the main 

concern in ICU transitional care; purporting to the care before, during and after a 

transfer of an ICU patient to a general ward.  

 

I. The aim of this study was to obtain a deeper understanding of the main 

concerns in the ICU transitional process as experienced by nurses in intensive 

care units and general wards in Sweden. 

II. The aim of this study was to develop a grounded theory of nursing care for 

patients in the ICU transitional care process. The research questions were as 

follows: What is the main concern for nurses caring for patients during the 

process and how do nurses facilitate the patient’s transition from the ICU? 

III. The aim of this study was to provide a deeper understanding of how 

intensive care staff (including ICU nurses, ENs and anaesthesiologists) 

experiences the reduced medical technology prior to the transfer of patients 

from the ICU. The research questions examined were as follows: What is the 

main concern of the ICU staff regarding reduced technology in this phase and 

what strategies are used to facilitate the reduction? 

IV. The aim of the present study was to investigate the relatives’ perceptions of 

the quality of care during a patient’s transition between an intensive care unit 

and a ward. The research questions in the study were as follows: How do 

relatives perceive the organisation of the transfer? What quality aspects are 

important for relatives in the transitional process and what areas can be 

improved?  
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METHOD 

     The thesis and the result of the final theory include four papers (I-IV) all of which 

describe different aspects of ICU transitional care. Data has been collected through 

focus group discussions, individual interviews, observations and a questionnaire in 

three different hospitals in Sweden and more specifically, in four Intensive Care Units 

and six general wards. Different categories of staff have participated in the study and 

also close relatives considering the aim of the study.  

 

The Grounded Theory (GT) method was used in the first three papers (I, II, III) and 

the final theory in the theses, while the fourth paper applied a mixed method. 

 

 

RESULT  

     The theory is a result of further analysis of all the papers (I-IV) and is presented 

below. 

 

     The theory shows that the main concern in ICU transitional care is “to organize a 

safe continuity of patient care between the ICU and the general ward” and thereby 

overcome the feeling of a gap between the different levels of care that reflects the care 

and management culture in the ICU and on general wards. It was essential for staff 

and relatives alike to feel “control and participation” (core category) during ICU 

transitional care process.   Also needed are”routines and strategies for care before, 

during and after transfer," "skills and knowledge," "resources" "clinic border 

cooperation” and a "person centred care”. The theory shows that the result of ICU 

transitional care is dependent on cooperation and teamwork between and within 

departments in order to perform the process in a safe and patient-centred way. 

Further, resources, knowledge and skills and to have necessary step down-strategies 

before the transfer from ICU are needed.    

 

     These structures together can result in a continuum of care which may result in 

making the ICU transitional care feel safer and more consistent (Figure 2). The theory 

also explains that the ICU transitional care process requires  “control and 

participation" to " reduce the experience of a gap in the continuum of care " and to 

"reduce anxiety and uncertainty, " " provide improved readiness for new situations "," 
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patients and relatives who are prepared for a new level of care, "and “to  facilitate 

coordination between ICUs and general wards.” 

 

DISCUSSION 

     The aim of this study was to gain further knowledge of the main concern in the 

organization of the ICU transitional care process from ICU to general ward. The 

results showed that the main concern was to create a ”to organize a safe continuity of 

patient care between the ICU and the general ward” and, thereby bridging the gap 

between the care and health care culture between high-tech ICU and general ward. 

The results showed that the participants searched for “control and participation” (core 

category) during the ICU transitional care. The staff in the ICUs as well as in the 

general wards strove for control and own participation in an attempt to manage the 

care gap that existed. The problems were related to their work situation in the transfer 

process and patient safety. 

 

     Relatives were also searching for a safe and continuity patient care and wanted 

information to feel safe and secure throughout the transfer process. The final theory is 

all together about how the ICU transitional care is influenced by the prevailing 

organizational cultures. Furthermore, the results show that staff and relatives have a 

need for participation and control - in other words, the need for empowerment in the 

transition process. Perceptions of the participants about what was important and what 

was the main problem in the transition process were similar, but the strategies they 

used to solve the problem varied depending on the prevailing culture. 

 

 

     The core category, “control and participation " can be equated with a desire for 

empowerment in the transition process not only in the staff and relatives but also in 

the patients. The theory shows that the support, resources and job design determined 

whether staff felt that they had control and felt involved, that is to say, if the staff felt 

empowered. The contrary, i.e., lack of resources and strategies and lack of control, 

meant that staff felt disempowerment. This gave rise to anxiety and uncertainty which 

in turn is also reflected in the cooperation between the ICU and the general wards. 

The staff described how they wanted to work differently but lacked an organization 

that was designed to support patients and provide individualized care, in other 

words, the skill and the perceived needs of the individual were in conflict with the 

conditions that prevailed. This is something that is described in empowerment 
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theories, where the disempowerment described arises when the professional skills, 

knowledge of the problem in question and performed actions do not coincide with 

each other (Zimmerman, 1995). Other studies also demonstrate the importance of 

empowerment for  good work in health care and that it is certain that the staff  given 

opportunities for development, information and legal resources (Upenieks, 2003a). 

 

The links in the chain of care that this study describes are as important as they are 

fragile. ICU transitional care involves transfers of critically ill patients who received 

treatment for serious conditions and who frequently experienced the feeling of   

hovering between life and death.  A holistic care chain requires planning and policies, 

but also a good organizational climate and culture that promote individual self-

control and security in the day to day care situation.  

 

The results showed that the main concern of the ICU transitional care process is to 

create a safe, cohesive care chain and thus reduce the experience of discontinuity 

between ICU and the general ward. This is something that cannot be achieved by only 

one operator, secure transitions is one of a team sport (cf. Powell, 2008). There are 

many players who have to be incorporated in the work.  What appears to be central is 

the coordination between the clinics to take shared responsibility for the patient and 

when to organize the transition and transfer process. Such coordination could also 

reduce the negative effects of the transition between ICU and general ward care. This 

was also visible in a study of Field et al (2008) where patients, who were transferred 

from ICU to a general ward, thought that the coordination and the reporting had been 

substandard. This was because they felt that the staff who took over the care did not 

have any information about the special need for care they actually had. Patients felt 

that insufficient medical facts about their situation were actually passed on to allow 

staff to understand how physically weak they actually were and what their needs 

were for help with toileting and physical movement (Field et al, 2008). 

 

CONCLUSION 

     Those hospitals that have not yet revised their organization of the entire transfer 

process faces a challenge to create a safe chain of health care where the people 

involved perceive a sense of control and participation. The caregivers should also 

create a transfer process that promotes a holistic approach rather than individual 

efforts. The ICU transitional care needs to be person-centred and relatives need to 
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receive structured, repeated information and opportunity to be involved in the 

transfer process. Nurses and other professionals seems to have a major educational 

and pedagogical  challenge in ensuring the information flow to help relatives gain 

knowledge about what and why  things  happen in the process. 

 

     The ICU transitional care requires planning and strategies that promote patient 

safety and continuity and thereby contribute to the security of those involved. To 

achieve this, it is necessary to have a good organizational climate and a safety 

environment that promotes individual self-control and involvement in daily care. An 

effective working relationship between different micro cultures at a hospital is 

important. Health care is becoming increasingly strained, with the economic failures 

and limited resources, which places even more demands on an organization that 

provides access to strategies and tools for quality assured care. It appears to be 

essential to coordinate between the clinics and to take shared responsibility for the 

patient during the ICU transitional care. Such coordination could also reduce the 

negative effects that might arise as a result of the gap between ICU and general ward. 

 

     Leaders and managers of hospitals in Sweden should strive to create an attractive 

workplace where staff continuity is important. In a study by Upenieks (2003b) they 

compared so-called magnet hospitals with other "regular" hospitals. At the magnet 

hospitals nurses experienced autonomy, control and empowerment. They felt that 

they had continuous training and education and that the resources available were 

sufficient to enable them to do a good job. On the other hand, the nurses in non-

magnet hospital expressed significantly less satisfaction. Managers at magnet 

hospitals described in turn their organization as a dynamic organization in constant 

development with a wide range of training for nurses. Hence, it is important to create 

a learning environment where staff can feel own control and security through their 

own competence. This study shows that education provides enhanced capabilities that 

provide better cooperation. Education also contributes to increased patient safety, and 

these skills should be available throughout the entire continuum of care. In summary, 

there is a need for education and knowledge about ICU transitional care and the 

subsequent effects for not only the general nurses but also for the specialized nurses 

and among physicians and others involved in organizing health care.  
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TACK 

     Jag vill rikta ett tack till alla er som på olika sätt hjälpt mig igenom detta 

avhandlingsarbete.  

 

     Först och främst vill jag rikta ett stort tack till all personal på samtliga tre sjukhus 

som bidragit med sitt engagemang och sin tid till detta projekt och som generöst delat 

med sig av sina erfarenheter av förflyttningsprocessen. 

 

     Jag vill också tacka mina handledare, Kenneth Asplund och Lisbeth Kristiansen 

som varit mig behjälplig med otaliga metodologiska frågor och som hjälpt mig att 

utvecklas som forskare. Det har varit otroligt givande att kunna diskutera olika frågor 

och jag är tacksam över all hjälp jag fått. 

 

     Jag har också haft mycket värdefull hjälp av alla doktorandkollegor på 

Mittuniversitetet, Institutionen för Hälsovetenskap. Det har varit en stor hjälp med 

alla de doktorandseminarier som arrangerats av Marianne Svedlund (stort tack även 

till dig) men det har även hjälpt med det stöd ni alla doktorander inneburit utanför 

dessa!   

 

     Tack också till alla duktiga universitetsadjunkter och lektorer på Mittuniversitet 

som inspirerat och uppmuntrat under resans gång. Ett speciellt tack riktas till Daisy 

Raukola som ansvarade för den specialistutbildningen inom intensivvård som jag 

själv gick för 15 år sedan. Den var oerhört intressant och lärorik och gav dessutom 

mersmak för ytterligare studier. Med ditt brinnande intresse för intensivvård är du en 

god förebild! Tack också till IVA-sjuksköterska Kerstin Bengtsson som var min 

handledare under praktiktiden och som fortfarande är i tjänst på samma avdelning. 

Det finns nog ingen som är så noggrann och flitig som du! 

 

     Ett speciellt tack till Carolina Klockmo och Malin Rising- Holmström som har varit 

mina ständiga kurskompanjoner genom forskarutbildningen – ni har varit ett verkligt 

stöd! 
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     Jag vill också tacka alla ”ridkompisar” (ingen nämnd ingen glömd) som 

representerar min andra värld, stallet, vilket är ett fantastiskt andningshål och en god 

källa för att fylla på inspirationen! 

 

     Självklart vill jag också rikta ett uppriktigt tack till min familj och till min man 

Pelle, som på olika sätt möjliggjort denna tid som doktorand. Tack till ert överseende 

för att jag stundtals varit frånvarande och upptagen med analyser såväl dag som natt. 

Tack för all förståelse, stöd och uppmuntran! Tack också till min syster Jenny för all 

hjälp med datorn och textbehandling! 

 

     Slutligen ett stort tack till Mittuniversitet för att jag för fem år sedan erbjöds den 

doktorandanställning som möjliggjort denna avhandling! 
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EPILOG 

     De fem åren jag varit doktorand har på många sätt varit de mest händelserika och 

de mest givande åren i mitt liv, men tyvärr har upplevelserna inte enbart varit 

positiva. Under denna tid har min mamma oväntat gått bort vilket påverkade mig 

oerhört mycket då hon stod mig väldigt nära. Utöver detta har jag under det sista året 

som doktorand själv fått uppleva en resa genom vårdsystemet. Det är en resa som jag 

är verkligt glad över att ha klarat och jag vill gärna avrunda denna avhandling med 

att berätta om den upplevelsen.  

 

I juni 2011 släppte jag ut min häst på sommarbete. Det var vackert väder och en 

helt vanlig onsdagskväll, den slutade bara högst ovanligt. Jag och en stallkamrat 

släppte våra två hästar lösa och stod kvar i hagen för att titta hur de njöt. Hästarna 

kom tillbaka mot oss i full galopp och jag tyckte de kom litet för nära mig varför jag 

försöker vifta bort dem - men sedan är allt svart. Den ena hästen har nämligen tvärt 

vänt sig om sparkat mot mig med hela sin kraft – och sparken träffade i ansiktet.  

 

     Det jag i efterhand kommer ihåg är den enorma smärtan och hur 

ambulanssjuksköterskorna försökt att få på en nackkrage, vilket inte gick eftersom 

ansiktet redan var svullet och att det gjorde oerhört ont. Hela vänstra okbenet var 

krossat med öppen fraktur (vilket inte såg fint ut har jag hört), underkäken hade gått 

av på fem ställen och luftstrupen var kraftigt förskjuten. För första gången i livet fick 

jag åka ambulans till det sjukhus där jag själv arbetat i många år. Jag blev 

traumaomhändertagen och vårdad på IVA med invasiv blodtrycksmätning mm. Det 

kändes väldigt udda att vara på fel sida vården, t.ex. att befinna sig i CT: n i ett 

grodperspektiv (istället för att stå bredvid) samt att vara åskådare till min egen 

monitorering.  

 

     Jag fick åka ambulans till Umeå för att åtgärda de komplicerade frakturerna. Det 

var tur att min redan svullna luftväg höll sig i schack… Det gjorde dessutom väldigt 

ont att skumpa omkring nästan 3 timmar i ambulans med en käke som bestod av lösa 

benbitar. Jag togs emot på IVA i Umeå och förbereddes för operation, 

vakenintuberades (!) och låg på IVA:s uppvakningsavdelning under natten efter 

operationen.  Efter 10,5 timmars operation och totalt tio titanplattor var jag färdig. 
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     Efter detta fick jag också uppleva vården på allmän vårdavdelning under några 

dygn, med allt vad det innebar… Resten av sommaren var ett töcken med en fixerad 

käke, facialis-pares, starka smärtstillande läkemedel och en oerhörd trötthet efter den 

kraftiga hjärnskakningen. 

 

     Det som jag framförallt lärde mig av denna erfarenhet och som jag vill avrunda 

denna avhandling med var - att kunskap hjälper. Trots mitt morfinrus, förstod jag vad 

de olika undersökningarna och ingreppen syftade till samt att de skulle ske innan de 

hade gjort det, vilket gav ett sorts lugn i allt kaos.  Att veta vad som händer för den 

som är drabbad och varför, ger en sorts trygghet. Det har även resultatet av denna 

avhandling visat. Utöver detta har jag också fått uppleva vårdsystemet och 

vårdkedjan ur patientens perspektiv och denna gång inte som personal eller som 

forskare. Eftersom att jag själv varit verksam i vården, kunde jag också notera att det 

var mycket såväl i den akuta fasen som i uppföljningen som inte blev helt rätt. I en 

belastad organisation blir kvalitén påverkad– det är min upplevelse. Så; desto mindre 

resurser ju större krav på rutiner och kvalitetsförbättring! 

 

     Avslutningsvis är jag oerhört tacksam över utgången av denna händelse och att jag 

fortfarande är en hel person – om än ärrad för livet! 
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Errata lista 

”Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning 
En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen”. 

Marie Häggström 
 

 
 

 

 Sid 22 tabell 1. Hänvisningar till olika dataset skall vara; se sid 28,29 och inte de sidor 
som uppges. 

 Sid. 33. Texten till Figur 1 skall vara nedanför figuren 

 S. 77. Förslag på kommande forskning, figur 4 skall kompletteras med figur 5. 

 I artikel IV finns följande rättningar att göra: Referenshänvisning nummer 25 i texten  
som handlar om questionnaires, ” it was assumed that the questions were well -suited 
for the intended purpose” skall där vara nummer 27. Figur 1 skall byta namn till tabell 1 . 


