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Sammanfattning 

Sjuksköterskor på allmän vårdavdelning tar regelbundet emot patienter som har varit 

inlagda på en intensivvårdsavdelning. För att sjuksköterskor ska kunna bedriva en 

trygg vård är det betydelsefullt att ha kunskap om patientens upplevelse av att vårdas 

på allmän vårdavdelning efter förflyttning från intensivvårdsavdelning. Syftet med 

studien var att undersöka hur patientens upplevelse av trygghet påverkas på en allmän 

vårdavdelning efter förflyttning från en intensivvårdsavdelning. För att uppnå syftet 

genomfördes en allmän litteraturstudie med vetenskapliga artiklar. I resultatet 

framkom fyra teman: miljöns betydelse, trygghetens påverkan på tillfrisknandet, 

omvårdnadens betydelse och ett tillgodosett informationsbehov. Resultatet visade att 

patientens känsla av trygghet var subjektiv och påverkades i olika situationer. 

Sjuksköterskan har en värdefull roll i att tillgodose patientens behov av trygghet. 

Detta kan åstadkommas genom att skapa en lugn miljö, upprätthålla en god relation 

till patienten, ge en trygg omvårdnad och tillfredsställa patientens behov av 

information. Ytterligare forskning ur patientens perspektiv är väsentlig för att skapa 

en fördjupad förståelse kring patientens upplevelse av trygghet.     
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Abstract 

Nurses in the general ward regularly receive patients who have been admitted to an 

intensive care unit. In order to provide safe care, it is important for nurses to have 

knowledge of the patient’s experience of being cared for in the general ward after 

being transferred from an intensive care unit. The purpose of the study was to explore 

how the patient’s experience of feeling safe is influenced in general ward after being 

transferred from an intensive care unit. To achieve the aim, a general literature study 

was conducted with scientific articles. The result emerged in four themes: the 

importance of the environment, the impact of feeling safe on the recovery, the 

importance of nursing and a satisfied need of information. The findings showed that 

the patient’s feeling of safety was subjective and influenced by different situations. 

The nurse has a valuable role in meeting the patient’s need of feeling safe. This can be 

achieved by creating a calm environment, maintaining a good relationship with the 

patient, providing safe care and satisfying the patient’s need of information. Further 

studies from the patient’s perspective is essential to gain in-depth understanding of 

the patient’s experience of feeling safe. 
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Inledning 

Intensivvårdsavdelningen är en avdelning för kritiskt sjuka och skadade patienter där 

tillståndets allvarlighetsgrad står i fokus istället för diagnosen. Patientens tillstånd ska 

vara så allvarligt att det inte kan behandlas på en lägre vårdnivå (Valentin, Ferdinande 

& ESICM Working Group on Quality Improvement, 2011). I Svenska 

Intensivvårdsregistrets årsrapport (2018) har 80 av 84 intensivvårdsavdelningar i 

Sverige inkluderats. Enligt rapporten finns 516 intensivvårdsplatser fördelade på 

dessa 80 avdelningar. År 2017 var antalet vårdtillfällen 45 427, där majoriteten av 

patienterna var män över 60 år. Antal vårddygn samma år var 122 632. På 

intensivvårdsavdelningen behandlas patienter med svikt i mer än ett vitalt 

organsystem relaterat till akut- eller kronisk sjukdom. Detta kräver kontinuerlig 

övervakning av patienten samt vård av personal med specialistkompetens för 

avancerad omvårdnad. Hjärtsvikt, kronisk njursvikt, sepsis, hjärtinfarkt och 

gastrointestinal blödning är några exempel på vanligt förekommande diagnoser hos 

intensivvårdspatienter (Valentin et al., 2011). 

När intensivvårdspatientens tillstånd har stabiliserats och kontinuerlig övervakning 

inte längre är nödvändig, förflyttas patienten till en allmän vårdavdelning (Valentin et 

al., 2011). Sjuksköterskor på en allmän vårdavdelning tar regelbundet emot patienter 

som har varit inlagda på en intensivvårdsavdelning. Det är betydelsefullt att ha 

kunskap om patientens upplevelse av att vårdas på allmän vårdavdelning efter 

förflyttning från en intensivvårdsavdelning. Tidigare forskning belyser främst ämnet 

ur sjuksköterskans perspektiv (McGrath, 2008). För att sjuksköterskor ska kunna 

bedriva en trygg vård, är det av stor betydelse att ha kunskap om patientens 

upplevelse.  

Bakgrund  

Intensivvårdsavdelning 

Intensivvårdsmiljön kan många gånger upplevas som komplicerad då patientrummen 

är fyllda av avancerad teknisk utrustning (Olausson, Lindahl & Ekeberg, 2013). För 

sjuksköterskan är intensivvårdsrummet en arbetsplats där olika arbetsmoment 

genomförs såsom undersökningar, röntgen, sjukgymnastik, hjälp med personlig 

hygien och munvård (Meriläinen, Kyngnäs & Ala-Kokko, 2010). För patienter och 

anhöriga upplevs det även som ett slags väntrum att vistas i tills sjukdomstillståndet 

förbättras (Olausson, Ekebergh & Lindahl, 2012). Den teknologi och övervakning 

som finns tillgänglig på en intensivvårdsavdelning (IVA) underlättar arbetet (Tunlind, 

Granström & Engström, 2015) och hjälper till att upprätthålla funktionen i kroppens 

organ (Olausson et al., 2012). Bedömning av fria luftvägar, andning, blodcirkulation 

och neurologisk status är av högsta prioritet (Tunlind et al., 2015). För att ha uppsikt 

över vitala parametrar är samtliga patienter kontinuerligt uppkopplade till utrustning 

som mäter elektrokardiografi (EKG), blodtryck, puls och saturation. Annan teknisk 

utrustning som finns att tillgå är bland annat infusions- och läkemedelspumpar, 
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respirator, tub för sugning av luftvägar på intuberade och trakeotomerade patienter 

samt dialysmaskiner (Tunlind et al., 2015). Den kontinuerliga, tekniska 

övervakningen har både för- och nackdelar. Sjuksköterskor kan uppleva 

övervakningen som ett hinder eftersom den är tidskrävande men anses samtidigt ge 

mer tid över till omvårdnad av patienter. I en högteknologisk miljö är det viktigt att 

kunna bortse från all teknik och i första hand se patienten (Tunlind et al., 2015). I en 

intensivvårdsmiljö pågår det ständig aktivitet. Hög ljudnivå och avsaknad av en 

normal dygnsrytm kan påverka patienten negativt (Meriläinen et al., 2010). I en studie 

gjord av Johansson, Bergbom, Waye, Ryherd och Lindahl (2012) skildras de ljud som 

förekommer i miljön på IVA. Ljuden innefattar bland annat samtal från vårdpersonal, 

ljud från andra patienter och från den tekniska utrustningen. Johansson et al. (2012) 

skriver att samtalen vårdpersonalen emellan ofta ses som positivt och familjärt medan 

ljud från nutritionspumpar, respirator och annan övervakning tillsammans med ljud 

från andra patienter är mer negativt och skrämmande. Det är sällan helt tyst på IVA, 

men enligt Johansson et al. (2012) kan tystnad förekomma och bidra både till lugn 

och rofylldhet. I vissa fall kan tystnaden även ge en känsla av att vara ensam och 

hjälplös (Johansson et al., 2012).  

Trygghet 

När människan drabbas av sjukdom och hamnar i en främmande miljö är det inte 

ovanligt att drabbas av stress och en känsla av otrygghet (Meriläinen et al., 2010). Ur 

ett patientperspektiv är det betydelsefullt att känna trygghet. Forskning visar att detta 

kan uppnås genom att patienten blir delaktig i omvårdnaden och i den beslutsfattning 

som rör patienten. Det är även av stor vikt att patienten känner sig sedd, blir 

motiverad och att vårdpersonalen visar sympati (Cullinane & Plowright, 2013). 

Begreppet trygghet härstammar från ordet trygg och definitionen av trygg beskrivs 

som ett tillstånd fritt från oro eller hot i omgivningen (Nationalencyklopedin, 2018). 

Trygghet kan upplevas i diverse sammanhang. Att vara trygg kan för somliga 

innebära att ha en stabil ekonomi, att vara i mammas famn eller att veta att någon 

vakar över en (Nationalencyklopedin, 2018). Då patientens behov av trygghet 

uppfylls både i behandling och vårdande, tillgodoses villkoren för en god vård (SFS 

1982:763). Det är av yttersta vikt att skapa trygghet för alla individer för att bidra till 

det förväntade tillfrisknandet (Meriläinen et al., 2010). Psykologen Abraham Maslow 

är grundare till teorin om behovstrappan, där människans grundläggande behov 

beskrivs. Enligt teorin är trygghet ett av de viktigaste grundläggande behoven 

(Bunkholdt, 2004). Vid behandling av kritiskt sjuka patienter upprätthåller 

medicinering och övervakning av vitala parametrar patientens fysiska behov. Behovet 

av trygghet är lite mer abstrakt och sätts främst i fokus när patientens fysiska behov är 

tillgodosedda (Thielke et al., 2012). Segesten (1994) skriver att det finns två aspekter 

av trygghet: grundtrygghet och situationsrelaterad trygghet. Den förstnämnda 

uppkommer i barnets tidiga utvecklingsstadier då identiteten börjar formas och en 

trygghetsrelation till den som vårdar skapas. Situationsrelaterad trygghet handlar om 

att skapa sig en ny trygghet när livet förändras till exempel vid ett svårt 
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sjukdomsbesked (Segesten, 1994). Intensivvårdspatienten är särskilt sårbar och till 

följd av tillståndet oftast inte i skick att ta hand om sig själv (Meriläinen et al., 2010). 

Att ha kontroll över den befintliga situationen är för många en trygghet, därmed kan 

överlåtandet av ansvar till vårdpersonalen skapa en känsla av otrygghet (Lasiter, 

2011). Känslan av att inte ha kontroll uppkommer vanligtvis när patienten inte kan 

medverka i beslut som fattas (Hupcey, 2000). Ett sätt för patienten att uppleva en 

ökad känsla av kontroll är att veta att det alltid finns tillgång till en larm-knapp. På så 

sätt finns möjligheten att själv avgöra när hjälp behövs (Lasiter, 2011). För att skapa 

känslan av kontroll är det viktigt att patientens informationsbehov uppfylls. När detta 

inte sker skapas en otrygghet (Hupcey, 2000). 

I en studie av Aro, Pietil och Vehvilinen-Julkunen (2012) undersöks patientens 

upplevelse av att vårdas på IVA. Patientens upplevelse av trygghet är det behov som 

prioriteras högst. Sjuksköterskan anses ha en viktig roll i att uppfylla 

trygghetsbehovet hos patienten på IVA. Att ta sig tid att lyssna, visa empati och 

respektera patientens vilja bidrar till ökad känsla av trygghet (Aro et al., 2012). När 

sjuksköterskan inte tar patienten på allvar, inte förklarar vad som pågår eller använder 

en aggressiv ton, skapas istället otrygghet (Wassenaar, Schouten & Schoonhoven, 

2014). För patienten inger det en känsla av trygghet att veta att sjuksköterskan på IVA 

alltid är i närheten och snabbt kan vara till hands vid behov av hjälp (Aro et al., 2012). 

Endast ett glasfönster skiljer patienten och sjuksköterskan åt, vilket möjliggör att de 

alltid kan se varandra (Valentin et al., 2011). Genom sin specialistutbildning och 

kliniska blick, inger sjuksköterskan ett visst självförtroende och vet vad som ska göras 

i akuta situationer, vilket ökar trygghetskänslan hos patienten (Lasiter, 2011). 

Patientens vetskap om att ständigt vara övervakad av teknisk utrustning och 

sjuksköterskan utgör en känsla av trygghet (Wassenaar et al., 2014). Övervakningen 

kan emellanåt bli överväldigande och upplevas ta fokus från det faktum att det finns 

en verklig människa bakom (Stayt, Seers & Tutton, 2015). Det är oftast respiratorn 

som skapar mest obehag och rädsla hos patienten (Wassenaar et al., 2014). När 

sjuksköterskan förklarar syftet med övervakningen uppfattas den som positiv då den 

ökar möjligheten till ett förbättrat tillstånd. Efter en viss tid på IVA blir patienten 

bekant med den tekniska utrustningen. När patientens tillstånd har stabiliserats och 

utrustningen kan avlägsnas uppstår blandade känslor (Stayt et al., 2015). Att inte vara 

lika beroende av utrustningen ger en positiv känsla, samtidigt som det kan uppfattas 

som skrämmande (Wassenaar et al., 2014). Patienten på IVA har ofta 

kommunikationssvårigheter relaterat till sjukdomstillståndet, vilket kan ge en känsla 

av otrygghet. Anhöriga kan vara till hjälp att föra patientens talan, ge tröst och stöd. 

Deras närvaro kan även minska känslan av otrygghet (Wassenaar et al., 2014). 

Vårdandet på IVA inkluderar en stor mängd administration av läkemedel, vilket kan 

leda till trötthet och därmed ett behov av vila. När patienten vaknar upp är det en stor 

trygghet att få syn på ett bekant ansikte. Det underlättar när anhöriga har möjlighet att 

ta över ansvaret för patientens liv utanför sjukhuset. Patienten kan då känna sig trygg 

och enbart lägga energi på att förbättra sitt tillstånd (Hupcey, 2000). 
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Allmän vårdavdelning 

Miljön på vårdavdelningar är viktig för samtliga patienter som vårdas på sjukhus, 

vilket uppmärksammades redan på 1800-talet av Florence Nightingale (Nightingale, 

1992). Nightingale (1992) hävdade att frisk luft, god hygien och en ljus miljö fri från 

buller främjar patientens välmående. I en undermålig miljö kan tillståndet påverkas 

negativt och känslor av otrygghet uppkomma. Miljön på en allmän vårdavdelning 

skiljer sig från IVA. Sjuksköterskan på en allmän vårdavdelning har ansvar för flera 

patienter samtidigt och det finns inte alltid någon läkare tillgänglig på avdelningen 

(Häggström, Asplund & Kristiansen, 2009). Patienten på en allmän vårdavdelning har 

inte konstant övervakning, sjuksköterskan måste regelbundet kontrollera vitala 

parametrar för att hålla sig uppdaterad om patientens tillstånd (Kauppi, Proos & 

Olausson, 2018). Enligt Häggström et al. (2009) är tempot på en allmän 

vårdavdelning ofta lugnare. Patienten förväntas ta ett större ansvar för sig själv och 

det kan ta längre tid att få kontakt med en sjuksköterska (Häggström et al., 2009). På 

en allmän vårdavdelning arbetar många nyexaminerade sjuksköterskor. De har inte 

samma erfarenhet, kliniska blick och kompetens som sjuksköterskor på IVA (Enger & 

Andershed, 2018). Sjuksköterskor på en allmän vårdavdelning känner sig osäkra när 

det gäller att vårda patienter som förflyttas från IVA (Enger & Andershed, 2018). De 

upplever att det är ett stort ansvar som ofta leder till stress (Häggström et al., 2009). 

Sjuksköterskor upplever att en del patienter flyttas till en allmän vårdavdelning för 

tidigt på grund av platsbrist på IVA (Enger & Andershed, 2018). Det finns oftast inga 

rutiner eller riktlinjer att följa som talar om hur patienten ska tas om hand när de 

anländer till en allmän vårdavdelning (Kauppi et al., 2018). Sjuksköterskor känner sig 

rädda för att ensamma bära ansvaret för patienten (Enger & Andershed, 2018), de är 

osäkra på om deras kompetens är tillräcklig och är rädda att göra fel (Kauppi et al., 

2018). Sjuksköterskor på allmän vårdavdelning beskriver även att de inte har 

tillräcklig kunskap för att utföra avancerade omvårdnadsmoment, hantera teknisk 

utrustning och administrera obekanta läkemedel (Kauppi et al., 2018).  

Problemformulering 

Intensivvårdsavdelningen tar dagligen emot kritiskt sjuka patienter. Samtliga patienter 

tillhör en allmän vårdavdelning dit de förflyttas när tillståndet är tillräckligt stabilt. 

Den fysiska och sociala miljön på en allmän vårdavdelning skiljer sig på många sätt 

från en intensivvårdsavdelning. För att kunna tillgodose patientens behov av trygghet 

är det värdefullt för sjuksköterskor på en allmän vårdavdelning att få mer kunskap om 

vad patienten upplever som trygghet.  

Syfte 

Syftet var att undersöka hur patientens upplevelse av trygghet påverkas på en allmän 

vårdavdelning efter förflyttning från en intensivvårdsavdelning.  
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Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016). 

För att säkerställa att inga befintliga uppsatser har skrivits inom området de senaste 

fem åren, genomfördes en sökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

Datainsamling 

En tydlig vision av syftet var redan fastställt innan studien påbörjades. Inledningsvis 

gjordes en sökning av vetenskapliga artiklar för att undersöka tidigare forskning inom 

området (Friberg, 2017). De valda sökorden utformades efter syftet: icu, intensive 

care unit, critical care, environment, nursing environment, critical care nursing, 

experience, perception, patient och feeling safe. Sökorden användes i olika 

kombinationer i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO, vilka är relevanta för 

området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Majoriteten av artiklarna 

handlade om sjuksköterskans perspektiv på förflyttning från IVA till allmän 

vårdavdelning. Med utgångspunkt från syftet skapades en problemformulering med 

fokus på patientens upplevelse av trygghet.  

Vidare inleddes en första enkel sökning av resultatartiklar i CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Ord som ”feeling safe” valdes bort, för att inte på förhand utgå ifrån att 

patienten känner sig trygg. Sökord som användes var icu OR intensive care unit OR 

critical care AND transfer AND ward. En sökning med booleska operatorer AND 

och OR gjordes för att kombinera sökorden (Forsberg & Wengström, 2016). 

Inklusionskriterier (Östlundh, 2017) användes för att avgränsa sökfältet till antal år 

och ålder på deltagarna. För att hitta de mest aktuella resultaten valdes artiklar från år 

2008 till 2018. Åldern fastställdes till över 18 år. För att endast få fram artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter avgränsades sökningen till peer reviewed 

(Östlundh, 2017). Abstrakt lästes på de artiklar där titeln motsvarade syftet. 

Sökningen genererade i flera antal träffar med få relevanta resultat för syftet. Redan i 

titeln framgick det tydligt att de flesta artiklar berörde andra områden till exempel 

barn, psykiatrisk intensivvårdsavdelning, anhörigas upplevelse och förflyttning från 

allmän vårdavdelning till IVA. Dessa valdes bort. Ytterligare en sökning gjordes i 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Följande sökord användes i olika 

kombinationer: post icu, intensive care unit, icu, transfer, ward, general ward, 

discharge, leaving, patient, experience och anxiety. Även denna sökning begränsades 

till artiklar från 2008 till 2018 och deltagare över 18 år. Antal träffar var för 

omfattande för att göra en noggrann genomgång och majoriteten av titlarna 

motsvarade inte syftet. Inga artiklar valdes ut. I nästa sökning ändrades sökstrategi 

och följande ord valdes ut: patient experience OR feelings AND transfer AND 

intensive care unit OR icu OR critical care AND ward. Denna sökning genererade i 

mer relevanta träffar, men inte tillräckligt många. Därför utökades 

inklusionskriterierna till artiklar från 2000 till 2018. Sökorden presenteras i bilaga A, 

tabell 1 och kombinationer av sökord som används för att hitta relevanta artiklar till 

litteraturstudien är presenterade i bilaga B, tabell 2.  
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CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) 

CINAHL är en databas specialiserad på omvårdnadsforskning som även täcker in 

sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2016). I denna studie 

användes CINAHL för att få fram vetenskapliga artiklar inom omvårdnad som 

svarade mot studiens syfte. Den slutliga sökningen i CINAHL gjordes med följande 

sökord: patient experience OR feelings AND transfer AND intensive care unit OR 

icu OR critical care AND ward. För att få fram relevanta artiklar för studien 

kombinerades sökorden med booleska operatorer. Den booleska operatorn AND 

användes för att koppla ihop två sökord (Östlundh, 2017), för att smalna av sökningen 

och begränsa resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). För att utöka sökningen 

(Forsberg & Wengström, 2016) och få resultat som innehåller någon av två 

söktermer, användes den booleska operatorn OR. I CINAHL användes ämnesorden 

patient experience OR feelings. Sökningen innefattade avgränsningar från 2000 till 

2018, deltagare över 18 år och artiklar som var peer reviewed. Anledningen till 

avgränsningen var att sortera bort icke relevanta artiklar (Östlundh, 2017). Sökningen 

resulterade i 30 artiklar där samtliga titlar lästes, av dessa artiklar lästes 19 abstrakt 

och av dessa svarade åtta mot syftet. Därefter lästes artiklarna i sin helhet och 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för att säkerställa 

kvaliteten. Artiklarnas poäng resulterade i en rangordning utifrån en skala på grad I 

(80–100%) hög-, grad II (70%-79%) medel- och grad III (60–69%) låg vetenskaplig 

kvalitet. Granskningen genererade i sju resultatartiklar, varav sex artiklar uppnådde 

grad I och en artikel uppnådde grad II. En var en review-artikel och valdes därför 

bort. 

PubMed (Publicmedline) 

PubMed är en databas med brett urval som innefattar omvårdnad, medicin och 

odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). Den slutliga sökningen i PubMed gjordes 

med följande sökord: patient experience OR feelings AND transfer AND intensive 

care unit OR icu OR critical care AND ward. För att få fram relevanta artiklar för 

studien kombinerades sökorden med booleska operatorer. Den booleska operatorn 

AND användes för att koppla ihop två sökord (Östlundh, 2017), för att smalna av 

sökningen och begränsa resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). För att utöka 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2016) och få resultat som innehåller någon av två 

söktermer, användes den booleska operatorn OR. I PubMed användes MeSH-

termerna patient och feelings. Sökningen innefattade avgränsningar från 2000 till 

2018 och vuxna deltagare. Vi fann ingen möjlighet att avgränsa artiklarna till peer 

reviewed. Anledningen till avgränsningen var att sortera bort icke relevanta artiklar 

(Östlundh, 2017). Sökningen resulterade i 36 artiklar där samtliga titlar lästes, varav 

fem var dubbletter. Av artiklarna lästes tio abstrakt och av dessa svarade fem mot 

syftet. Därefter lästes artiklarna i sin helhet och granskades enligt Carlsson och 

Eimans (2003) granskningsmall för att säkerställa kvaliteten. Artiklarnas poäng 

resulterade i en rangordning utifrån en skala på grad I (80–100%) hög-, grad II (70%-

79%) medel- och grad III (60–69%) låg vetenskaplig kvalitet. Granskningen 



 

 7 

genererade i tre resultatartiklar, varav samtliga artiklar uppnådde grad I. Två artiklar 

uppnådde grad III och valdes därför bort. 

PsycINFO 

PsycINFO är en databas med brett urval som innefattar psykologisk forskning inom 

medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden (Forsberg & Wengström, 2016). 

Den slutliga sökningen i PsycINFO gjordes med följande sökord: patient experience 

OR feelings AND transfer AND intensive care unit OR icu OR critical care AND 

ward. För att få fram relevanta artiklar för studien kombinerades sökorden med 

booleska operatorer. Den booleska operatorn AND användes för att koppla ihop två 

sökord (Östlundh, 2017), för att smalna av sökningen och begränsa resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2016). För att utöka sökningen (Forsberg & Wengström, 

2016) och få resultat som innehåller någon av två söktermer, användes den booleska 

operatorn OR. I PsycINFO användes patient experience och feelings som tesaurus. 

Sökningen innefattade avgränsningar från 2000 till 2018, artiklar som var peer 

reviewed och deltagare över 19 år, då det inte fanns möjlighet att avgränsa till över 18 

år. Anledningen till avgränsningen var att sortera bort icke relevanta artiklar 

(Östlundh, 2017). Sökningen resulterade i 17 artiklar där samtliga titlar lästes, varav 

tre var dubbletter. Av artiklarna lästes nio abstrakt och av dessa svarade tre mot syftet. 

Därefter lästes artiklarna i sin helhet och granskades enligt Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall för att säkerställa kvaliteten. Artiklarnas poäng resulterade i 

en rangordning utifrån en skala på grad I (80–100%) hög-, grad II (70%-79%) medel- 

och grad III (60–69%) låg vetenskaplig kvalitet. Granskningen genererade i tre 

resultatartiklar, varav en artikel uppnådde grad I och två artiklar uppnådde grad II. 

Databearbetning 

Efter att ha kvalitetsgranskat samtliga artiklar enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall skapades en artikelöversikt av de utvalda resultatartiklarna. 

Artikelöversikterna presenteras i bilaga C, tabell 3. Därefter inleddes en 

innehållsanalys i fem steg (Forsberg & Wengström, 2016). I steg 1 lästes samtliga 

artiklar noggrant ett flertal gånger, både enskilt och tillsammans för att få en överblick 

av innehållet. I steg 2 plockades all information ut från artiklarnas resultat som 

svarade mot studiens syfte. Därefter kodades respektive utsaga i följande koder: 

trygghet, otrygghet, känslor, övervakning, miljö, mer eget ansvar, avskildhet, plötslig 

övergivenhet, mindre uppmärksamhet, längre tid att få hjälp, ångest, sömn, trötthet, 

mardrömmar, hallucinationer, minne, konfusion, personalbrist, sjuksköterskan är mer 

upptagen, sjuksköterskan hinner inte tillgodose patientens behov, motivation, skillnad 

i sjuksköterskans kompetens, makt, matsmältning, kost, mobilisering, personlig 

hygien, anhöriga, tillfrisknande, information, kommunikation och tidsaspekt på 

förflyttning. I steg 3 skapades åtta kategorier som inledningsvis döptes till: miljö, 

övervakning, ångest, sömn, sjuksköterskan, mobilisering, omvårdnad och information. 

Därefter sorterades respektive kod in under lämplig kategori. I steg 4 identifierades 

likheter och olikheter för att i steg 5 sammanfatta kategorierna till fyra huvudteman: 
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miljöns betydelse, trygghetens påverkan på tillfrisknandet, omvårdnadens betydelse 

och ett tillgodosett informationsbehov.  

Forskningsetiska överväganden 

God etik är en viktig aspekt som ska genomsyra det vetenskapliga arbetet genom hela 

processen. Som vägledning används olika riktlinjer, lagstiftningar och konventioner 

(Wallengren & Henricson, 2016). I Sverige finns Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (2003) som är till för att ”skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning” (2003:460). Sjuksköterskornas 

internationella etikkod ICN (2006) är till för att skydda patienten mot skada och 

innefattar principer som beskriver de rättigheter patienten har, som att få ta del av all 

information, rätten att vara anonym och att deltagandet är frivilligt och får avbrytas 

(Kjellström, 2016). I Belmonterapporten (1978) beskrivs tre generella grundläggande 

etiska principer som ska tas i beaktning vid forskning: principen om respekt för 

människor, ”göra gott”-principen och rättviseprincipen. Principen om respekt för 

människor innebär att alla individer har rätt att styra över sitt eget liv och att de 

individer som deltar i en studie ska vara med av egen fri vilja samt ha blivit 

informerade om vad studien innebär. I ”göra gott”-principen är det väsentligt att väga 

fördelarna mot nackdelarna för att inte någon individ ska komma till skada, 

forskningen ska vara till nytta för samhället. Rättviseprincipen handlar bland annat 

om att inte välja individer i sårbara grupper till exempel förståndshandikappade eller 

fattiga och om möjlighet finns ska alla som vill kunna delta i studien (Kjellström, 

2016). I samtliga resultatartiklar framgick att de fått godkännande från etisk 

kommitté. 

Resultat 

Resultatet baserades på 13 vetenskapliga artiklar med studier utförda i Australien, 

England, Kanada och Sverige där fyra teman framkom: miljöns betydelse, trygghetens 

påverkan på tillfrisknandet, omvårdnadens betydelse och ett tillgodosett 

informationsbehov. Samtliga teman belyser patientens upplevelse av trygghet på en 

allmän vårdavdelning. Resultatet visade att upplevelsen av trygghet efter förflyttning 

till en allmän vårdavdelning var subjektiv (Häggström, Asplund & Kristiansen, 2012). 

En del patienter upplevde trygghet, andra otrygghet och somliga hade få eller inga 

minnen av händelsen (Odell, 2000; Strahan & Brown, 2005). 

Miljöns betydelse 

I resultatet visade det sig att patientens upplevelse av miljön hade betydelse (Field, 

Prinjha & Rowan, 2008; Forsberg, Lindgren & Engström, 2011). Miljön på allmän 

vårdavdelning kunde upplevas som stökig och oorganiserad (Forsberg et al., 2011). 

Patienter beskrev miljön som bullrig och mer högljudd (Strahan & Brown, 2005). 

Forsberg et al. (2011) fann i sin studie att patienter som delade rum stördes av 

anhöriga till andra patienter. Ett liknande resultat presenteras i en studie av Field et al. 
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(2008) där patienterna upplevde miljön som hektisk. Ljus och ljud från andra patienter 

och anhöriga upplevdes som störande och försvårade deras återhämtning (Field et al., 

2008). På grund av all distraktion i rummet kände de sig otrygga (Forsberg et al., 

2011). Majoriteten av patienterna påpekade att de plågades av att ständigt vara trötta 

(Strahan & Brown, 2005). Många blev upprörda när de inte fick tillräckligt med sömn 

eller möjlighet till vila (Field et al., 2008). Oförmågan att utveckla ett sömnmönster 

orsakade irritation och stress. En patient som hade haft enkelrum på IVA beskrev 

inledningsvis en besvikelse över att behöva dela rum med andra patienter, men 

anpassade sig relativt snabbt (Strahan & Brown, 2005). I ett par studier 

uppmärksammades att patienter kände sig otrygga och isolerade i enkelrum (Field et 

al., 2008; Strahan & Brown, 2015). En del patienter upplevde att det var skrämmande 

att lämnas själva och framhävde att de inte ens hade ork att trycka på larm-knappen 

vid behov av hjälp (Field et al., 2008). Andra patienter berättade att de kände sig 

trygga när de fick ett enkelrum (Forsberg et al., 2011). Många patienter ansåg att 

känslan av trygghet på den allmänna vårdavdelningen inte var lika hög som på IVA 

(Pattison, Dolan, Townsend & Townsend, 2007).  

Trygghetens påverkan på tillfrisknandet  

Patienter beskrev en känsla av sårbarhet och hjälplöshet när de förflyttats till en 

allmän vårdavdelning (Chaboyer, Kendall, Kendall & Foster, 2005). En patient grät 

första natten (McCairn & Jones, 2014), andra patienter var oroliga över att 

förflyttningen hade skett för tidigt (McKinney & Deeny, 2002). De patienter som 

upplevde att tillfrisknandet inte gick så snabbt som förväntat kände sig deprimerade 

och upplevde otrygghet. En del patienter insåg inte förrän de var på den allmänna 

vårdavdelningen hur allvarligt deras tillstånd varit (McKinney & Deeny, 2002). De 

upplevde att allting hade skett för fort. Från att ena dagen ha varit kritiskt sjuka, till att 

andra dagen bli förflyttade till allmän vårdavdelning, för att nästa dag samtala med 

läkaren om att åka hem (Chaboyer et al., 2005). Några patienter tvivlade på om de 

kunde klara sig själva, vilket skapade rädsla och en känsla av otrygghet (Forsberg et 

al., 2011). Patienterna upplevde svårigheter med mobiliseringen, detta grundades både 

i muskelförsvagning och att de hade glömt hur de skulle röra sig (Strahan & Brown, 

2005). Från att ha varit helt beroende av andra upplevde sig patienterna tvungna att bli 

mer självständiga (Strahan & Brown, 2005). Det upplevdes som en otrygghet när de 

inte kunde leva upp till de förväntningar som ställdes på att klara sig mer självständigt 

(Ramsay, Huby, Thompson & Walsh, 2014). Enligt McCairn och Jones (2014) och 

Stelfox et al. (2017) upplevde patienter som kom till den allmänna vårdavdelningen 

under natten en större otrygghet. Rädsla för att bli lämnad ensam skapade en känsla 

av otrygghet hos vissa av patienterna vilket medförde att de inte vågade somna 

(McCairn & Jones, 2014). En del patienter uppgav att det var positivt att komma till 

en allmän vårdavdelning eftersom det innebar att tillståndet hade förbättrats (Odell, 

2000). Det beskrevs som en milstolpe i tillfrisknandet (Strahan & Brown, 2005) och 

en härlig känsla av att komma tillbaka till verkligheten igen (Chaboyer et al., 2005). I 

studien av McKinney och Deeny (2002) framhöll två av sex patienter positiva känslor 
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angående förflyttningen till en allmän vårdavdelning. De kände även tacksamhet över 

att ha överlevt det mest kritiska tillståndet (McKinney & Deeney, 2002). Somliga 

patienter upplevde den allmänna vårdavdelningen som en lugn plats där de hade 

möjlighet att slappna av (Forsberg et al., 2011). Resultatet från två studier visade att 

patienterna upplevde en känsla av frihet när de inte längre var i behov av övervakning 

och kunde röra sig obehindrat (Strahan & Brown, 2005; Forsberg et al., 2011). En 

patient uppmärksammade även att tidsuppfattningen förbättrades, till skillnad från 

IVA där dagarna gick in i varandra (Strahan & Brown, 2005). I studien av Strahan & 

Brown (2005) upplevde patienterna trygghet när de gjorde framsteg i att återfå sin 

självständighet. Patienterna uttalade sig om att en positiv inställning under 

återhämtningen gav hopp och en tro på att livet går vidare (Strahan & Brown, 2005).  

Omvårdnadens betydelse 

I resultatet framkom det att omvårdnaden på den allmänna vårdavdelningen hade 

betydelse för patienternas upplevelse av trygghet (Paul, Hendry & Cabrelli, 2004). I 

ett flertal studier beskrev patienterna en avsaknad av trygghet när de kom till en 

allmän vårdavdelning eftersom de inte upplevde sig ha samma relation till 

sjuksköterskan längre. Många saknade den uppmärksamhet de fått på IVA och hade 

svårt att vänja sig vid att inte ha en egen sjuksköterska på rummet (McKinney & 

Deeny, 2002; Chaboyer et al., 2005; Pattison et al., 2007). En del patienter kände sig 

betydelselösa och uttryckte ilska över att uppmärksamheten tagits ifrån dem 

(Chaboyer et al., 2005). De oroade sig över om sjuksköterskan skulle notera en 

försämring i tillståndet (Forsberg et al., 2011) och funderade över om det fanns 

tillräckligt med personal och övervakning för att vårdas i sitt tillstånd (Häggström et 

al., 2012). I två studier beskrev patienterna att sjuksköterskan hade för höga 

förväntningar på vad patienterna själva kunde klara av när de kom till den allmänna 

vårdavdelningen (Field et al., 2008; Ramsay et al., 2014). En patient upplevde att 

sjuksköterskan inte hade någon kunskap om vederbörandes behov (Chaboyer et al., 

2005). Ett liknande resultat framkom i en studie av Ramsay et al. (2014) där patienten 

upplevde att sjuksköterskan inte gav intryck av att besitta tillräcklig kompetens. När 

sjuksköterskan visade osäkerhet, kände sig även patienten otrygg och undvek därmed 

att trycka på larm-knappen vid behov av hjälp (Ramsay et al., 2014). De patienter som 

använde larm-knappen upplevde att sjuksköterskan verkade påtagligt upptagen och att 

det dröjde innan hjälp kom (Field et al., 2008; Ramsey et al., 2014). Endast ett fåtal 

patienter upplevde att sjuksköterskan på den allmänna vårdavdelningen hade tid att 

hjälpa till (Ramsay et al., 2014). En del patienter upplevde att de inte blev sedda av 

sjuksköterskan. De beskrev att sjuksköterskan enbart gjorde det absolut 

nödvändigaste utan att uppmärksamma hur de mådde. Vissa av patienterna upplevde 

att sjuksköterskan verkade motvillig att bistå med hjälp av personlig hygien (Field et 

al., 2008). I en studie av Ramsay et al. (2014) uttalade sig en patient om att 

sjuksköterskan framstod som otålig. Vidare beskrev Ramsay et al. (2014) att 

patienterna upplevde sjuksköterskan som mer tillmötesgående när patienterna visade 

större självständighet. Några patienter poängterade att sjuksköterskan hade stor makt 
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och därför var patienterna rädda att uttrycka sitt missnöje (Ramsay et al., 2014). Vissa 

patienter ville inte vara till besvär för sjuksköterskan, de rättade sig efter besluten som 

togs, utan att ifrågasätta (Odell, 2000). I en studie av Strahan och Brown (2005) 

berättade patienterna att sjuksköterskan upplevdes utföra onödiga kontroller under 

natten. En patient blev väckt mitt i natten endast för att få sin sömntablett (Strahan & 

Brown, 2005). Några patienter upplevde en känsla av trygghet när de direkt efter 

ankomst till den allmänna vårdavdelningen fick kontakt med sjuksköterskan (Stelfox 

et al., 2017). Samtliga patienter upplevde trygghet när de lärde känna sjuksköterskan 

och en god relation skapades (Forsberg et al., 2011). I en studie uppmärksammades 

att patienter som fick besök av IVA-sjuksköterskan på den allmänna vårdavdelningen 

kände sig som en människa bakom diagnosen, vilket skapade trygghet (de Grood et 

al., 2018).  

Många patienter upplevde en skillnad i omvårdnaden efter att förflyttats till en allmän 

vårdavdelning. En del patienter uppmärksammade att fokus var mer riktad på 

mobilisering än på andningsfunktionen (Paul et al., 2004). En stor del av patienterna 

upplevde svårigheter att sköta sin personliga hygien (Chaboyer et al., 2005; Strahan & 

Brown, 2005; Field et al., 2008). En patient nämnde att det var omöjligt att gå på 

toaletten, sätta sig i stolen eller stå upp själv (Field et al., 2008). Några patienter 

framhöll att de inte fick hjälp med hygienen, vilket gjorde att de kände sig otrygga 

(Field et al., 2008) och upplevde brister i omvårdnaden (Pattison et al., 2007). Många 

patienter upplevde även problem med aptiten (McKinney & Deeny, 2002) och 

förmågan att äta (Strahan & Brown, 2005). I en studie framhävde patienterna att 

kosten på den allmänna vårdavdelningen inte var anpassad till vad de kunde äta. De 

ansåg att de inte fick hjälp med matintag trots att de knappt kunde lyfta armarna 

(Field et al., 2008). Några patienter upplevde omvårdnaden på den allmänna 

vårdavdelningen som positiv (Strahan & Brown, 2005). Det framkom i ett par studier 

att patienterna upplevde sjuksköterskan som hjälpsam i samband med mobilisering 

(Strahan & Brown, 2005; Field et al., 2008). Förflyttningen till en allmän 

vårdavdelning upplevdes av en del patienter som en trygghet. De berättade att det var 

ett steg i rätt riktning och att de kände sig motiverade att ta sig ur sängen själva och 

börja gångträna (Strahan & Brown, 2005). En del patienter berättade även att det var 

mycket lättare att röra sig på avdelningen när de inte längre var uppkopplade till 

övervakning (Forsberg et al., 2011).  

Ett tillgodosett informationsbehov 

I resultatet visade det sig att betydelsen av information var viktigt för patienterna 

(Strahan & Brown, 2005). I ett flertal studier framkom det att brist på information 

skapade en känsla av otrygghet hos patienterna (Strahan & Brown, 2005; Ramsay et 

al., 2014; de Grood et al., 2018). Ett exempel patienterna tog upp var att de inte fått 

information om att det är normalt att musklerna försvagas och kan påverka 

mobiliseringen (Ramsay et al., 2014). En del patienter påpekade att det vore önskvärt 

med skriftlig information i tillägg till den muntliga information sjuksköterskan gav 
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(de Grood et al., 2018). I en studie av Paul et al. (2004) ansåg många patienter att det 

kunde vara till hjälp med ett informationshäfte om vad som kan förväntas efter 

förflyttning till allmän vårdavdelning. Patienter som vårdats på IVA hade ofta 

drabbats av minnesförlust vilket visade sig vara bestående även under tiden på den 

allmänna vårdavdelningen (Odell, 2000; Paul et al., 2004; Ramsay et al., 2014). 

Majoriteten av patienterna upplevde en känsla av otrygghet till följd av 

minnesförlusten. En del av patienterna använde sig av copingstrategier i form av 

förnekelse för att kunna hantera sitt tillstånd (Odell, 2000). Några patienter 

poängterade att informationen kunde behöva upprepas då de inte alltid haft förmåga 

att ta den till sig (Stelfox et al., 2017). En patient berättade att han inte fått 

information om vilken vårdavdelning han befann sig på (Strahan & Brown, 2005). 

Några patienter upplevde att de inte fått tillräcklig information om det tillstånd de 

befann sig i (Strahan & Brown, 2005; Ramsay et al., 2014). När informationsbehovet 

hade uppnåtts upplevde patienterna en känsla av kontroll (Strahan & Brown, 2005).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att påvisa hur kvaliteten har säkerställts i litteraturstudien är det av stor vikt att 

belysa både styrkor och svagheter samt ha ett kritiskt förhållningssätt inför hur 

studien har genomförts. Enligt Wallengren och Henricson (2016) innebär trovärdighet 

att tydliggöra för läsaren att resultatet som har kommit fram är rimligt. När sökningar 

i flera relevanta databaser görs, förstärks chansen att finna väsentliga artiklar vilket 

ökar trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2016). I studien har sökningar 

genomförts i ett antal databaser med omvårdnadsfokus. För att öka trovärdigheten i 

studien genomfördes en likvärdig sökning i samtliga databaser (Wallengren & 

Henricson, 2016). Sökorden som användes var relevanta för syftet och genererade i 

ett flertal dubbletter i de olika databaserna, vilket kan tolkas som att rätt kombination 

av sökord valts ut (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen begränsades till artiklar 

som var peer reviewed, vilket ökar trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2016). 

Artiklarnas likheter och olikheter diskuterades gemensamt tills konsensus uppnåddes 

(Forsberg & Wengström, 2016). För att säkerställa att den primära tolkningen av 

resultatet i artiklarna var grundad i data användes peer debriefing (Wallengren & 

Henricson, 2016). Trovärdigheten stärktes med peer debriefing genom att handledare 

och studiekamrater kontinuerligt fick läsa igenom arbetet under skrivprocessen. De 

fick ge konstruktiv kritik samt kontrollera att resultatet svarade mot studiens syfte. 

Samtliga resultatartiklar i studien granskades gemensamt, vilket ökar trovärdigheten 

(Wallengren & Henricson, 2016). För att säkerställa att artiklarna innehöll en god 

vetenskaplig kvalitet, användes Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, vilket 

kan ses som en styrka. Det kan även ses som en svaghet, då det är en subjektiv 

bedömning. Hänsyn bör tas till att det var första gången vi utförde en sådan 

kvalitetsgranskning. Ytterligare en svaghet kan vara att all text har översatts från 

engelska, vilket inte är vårt modersmål. Det finns således en risk att gå miste om 

viktigt innehåll (Forsberg & Wengström, 2016).  
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För att stärka pålitligheten är det viktigt att reflektera över förförståelsen (Wallengren 

& Henricson, 2016). Förförståelsen diskuterades initialt för att skapa medvetenhet. 

Aspekter som togs i beaktning var erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen där patienter från IVA regelbundet förflyttades till allmän 

vårdavdelning. En medvetenhet om att det förekommer skillnader i miljön på de olika 

avdelningarna fanns med i förförståelsen. Däremot fanns ingen kunskap om 

patientens upplevelse av förflyttningen sedan tidigare. För att hantera förförståelsen 

rekommenderar Wallengren och Henricson (2016) att skriva loggbok under hela 

skrivprocessen. Rekommendationen applicerades i vårt arbetssätt för att säkra 

pålitlighet och bekräftelsebarhet. Det går dock inte att utesluta att förförståelsen har 

påverkat dataanalys och resultat. För att öka studiens pålitlighet har en utförlig 

beskrivning av sökstrategi presenterats under metodavsnittet. Det kan anses som en 

svaghet att abstrakt endast lästes på de artiklar med titel som motsvarade syftet, då 

relevant resultat kan ha förbisetts på grund av missvisande titel. Det var inledningsvis 

svårt att finna rätt sökord därför ändrades sökstrategi för att få fram ett överskådligt 

antal träffar. När sökordet ”feeling safe” användes framkom ett stort antal artiklar som 

inte svarade mot syftet. Vidare gick vi miste om artiklar som belyste samtliga av 

patientens upplevelser av att komma till en allmän vårdavdelning, därför uteslöts 

sökordet ”feeling safe”. Detta kan ses både som en styrka och en svaghet. En styrka 

för att andra upplevelser inte uteslöts och en svaghet eftersom begreppet trygghet 

ingår i syftet. Pålitligheten i sökningarna stärktes genom användning av de booleska 

termerna AND och OR, vilket genererade i relevanta resultatartiklar för syftet. Den 

booleska termen NOT uteslöts eftersom det fanns risk att gå miste om väsentliga 

träffar. Det kan ses som en styrka att identiska sökord användes i samtliga databaser, 

men även en svaghet då databaserna använder sig av olika ämnesord. Peer debriefing 

har använts under analysprocessen för att granska resultatet, vilket ökar pålitligheten. 

Bekräftelsebarhet har många gemensamma nämnare med trovärdighet och pålitlighet 

(Wallengren & Henricson, 2016). Ett par av dessa är medvetenheten om 

förförståelsen och peer debriefing. En detaljerad beskrivning av datainsamling och 

analysprocess inklusive inklusions- och exklusionskriterier presenteras under 

metodavsnittet. Enligt Wallengren och Henricson (2016) ökar detta studiens 

bekräftelsebarhet. Studier med kvalitativ ansats används för att få en fördjupad 

förståelse av patientens upplevda livssituation i ett visst sammanhang (Friberg, 2016). 

Syftet med studien var att undersöka patientens upplevelse av trygghet på en allmän 

vårdavdelning efter förflyttning från en intensivvårdsavdelning. Det kan ses som en 

styrka att tio av de valda resultatartiklarna i studien använde sig av kvalitativ metod. 

Det visade sig dock inte vara någon nackdel för resultatet att en artikel var både av 

kvalitativ och kvantitativ metod samt att två artiklar enbart använde sig av kvantitativ 

metod. Inledningsvis begränsades sökningen till en tioårsperiod, vilket genererade i 

ett fåtal relevanta träffar. Detta kan tyda på att det inte finns tillräckligt med aktuell 

forskning inom området. Sökningen utökades därefter till en 18-årsperiod, vilket 

resulterade i ett större utbud av användbara artiklar. Med tanke på artiklarnas årsspann 
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kan det diskuteras om resultatet är relevant för nuläget. Resultatartiklarna har 

ursprung från Australien, England, Kanada och Sverige vilket kan ses som en styrka, 

då patienternas upplevelse belyses från olika länder. Det kan även ses som en svaghet 

då sjukvården i de olika länderna kan skilja sig åt. Det kan dock antas att 

vårdavdelningar i dessa länder är uppbyggd på ett snarlikt sätt. Därmed är 

överförbarhet till svenska förhållanden aktuellt till viss mån. Att studien även 

inkluderar artiklar som speglar den svenska sjukvården kan ses som en fördel. 

Etiska aspekter 

God etik är viktig i all vetenskaplig forskning (Forsberg, 2016). En viktig aspekt är att 

endast använda resultatartiklar med godkännande från etisk kommitté (Wallengren & 

Henricson, 2016). Det kan ses som en styrka att samtliga resultatartiklar i studien har 

fått tillstånd och genomgått noggrann granskning från etisk kommitté. Enligt Forsberg 

(2016) anses det oetiskt att endast inkludera artiklar som stöder forskarens hypotes 

(Forsberg, 2016). Därför inkluderades även resultatartiklar som belyser otrygghet, 

trots att syftet med studien var att undersöka patientens upplevelse av trygghet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patientens upplevelse av trygghet på en 

allmän vårdavdelning efter förflyttning från en intensivvårdsavdelning. I analysen av 

resultatet visade det sig att patientens upplevelse av trygghet påverkades i olika 

sammanhang och att känslan av trygghet var subjektiv. Resultatet visade att 

patienterna upplevde en känsla av otrygghet när de kom till en allmän vårdavdelning 

(McKinney & Deeny, 2002; Chaboyer et al., 2005; McCairn & Jones, 2014). Detta 

kan kopplas till Meriläinen et al., (2010) som skriver att tryggheten kan påverkas i en 

obekant miljö. Eventuellt känner sig patienten trygg i miljön på IVA efter en tid och 

förflyttning till allmän vårdavdelning medför att patienten måste skapa sig en ny 

trygghet. Detta stämmer även överens med hur Segesten (1994) beskriver 

situationsrelaterad trygghet. En reflektion är att även sjuksköterskan genom sitt 

bemötande kan påverka om patienten känner sig sedd och omhändertagen, vilket kan 

bidra till att skapa en ny trygghet för patienten. Häggström et al. (2009) beskriver den 

allmänna vårdavdelningen som en lugnare plats. Detta motsäger vad Strahan och 

Brown, (2015) och Forsberg et al. (2011) kom fram till i sina studier, där patienterna 

beskrev den allmänna vårdavdelningen som stökig och mer högljudd. De skilda 

meningarna kan möjligen bero på vilken vårdavdelning patienterna kommer till. 

Några avdelningar kan ha ett lugnare tempo med mindre vårdtyngd, andra 

avdelningar kan vara mer hektiska och tyngre belastade. Sjuksköterskan kan i detta 

avseende ha en tuff utmaning att skapa en lugn miljö för patienterna under rådande 

omständigheter, vilka inte alltid går att påverka. 

Det visade sig i resultatet att en del patienter upplevde en trygghet i att komma till den 

allmänna vårdavdelningen eftersom det innebar ett steg närmare tillfrisknande (Odell, 

2000; Mc Kinney & Deeny, 2002; Chaboyer et al., 2005; Strahan & Brown, 2005). 
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Enligt Wassenaar et al. (2014) och Stayt et al. (2015) upplevs den kontinuerliga, 

tekniska övervakningen som en trygghet. I resultatet framkom dock att patienter även 

upplevde en känsla av trygghet när de inte längre var i behov av övervakning (Strahan 

& Brown, 2005; Forsberg et al., 2011). Det kan vara rimligt att ha motstridiga känslor 

inför övervakningen, då den för patienten förekommer i en onaturlig miljö. En 

reflektion är att patienten tappar kontroll över situationen när de vitala parametrarna 

inte längre kan följas kontinuerligt, vilket kan skapa en känsla av otrygghet. 

En stor del av patienternas otrygghet grundades i känslan av att ha blivit lämnade 

ensamma (Field et al., 2008; McCairn & Jones, 2014; Strahan & Brown, 2015) och att 

inte ha samma närhet till sjuksköterskan längre (Mc Kinney & Deeny, 2002; 

Chaboyer et al., 2005; Pattison et al., 2007). Detta beskriver även Aro et al. (2012) 

som menar att närheten till sjuksköterskan skapar en känsla av trygghet. Möjligen kan 

sjuksköterskan på en allmän vårdavdelning ha svårt att tillgodose patientens behov av 

närhet på grund av ansvar för ett större antal patienter samtidigt. Det är på så sätt 

svårare att upprätthålla samma närhet till patienten. Enligt Kauppi et al. (2018) ingår 

det i sjuksköterskans arbetsuppgifter att med jämna mellanrum kontrollera vitala 

parametrar. Resultatet visade att en del patienter upplevde kontrollerna som störande 

(Strahan & Brown, 2005). En orsak till detta kan vara att sjuksköterskan på grund av 

hög arbetsbelastning fokuserar på de arbetsuppgifter som ska utföras utan att 

reflektera över vad som är bäst för patienten. I en studie av Strahan och Brown, 

(2005) berättar de exempelvis att en patient väcktes mitt i natten bara för att få en 

sömntablett. En reflektion är att sjuksköterskan har en stor utmaning i att planera och 

prioritera sin arbetsdag för att störa patienten så lite som möjligt, utan att tappa 

kontroll över patientens tillstånd.  

Enligt Enger och Andershed (2018) upplever sjuksköterskor på allmän vårdavdelning 

att patienter ibland flyttas från IVA för tidigt på grund av platsbrist. Häggström et al. 

(2009) belyser dessutom att sjuksköterskor på allmän vårdavdelning tycker att det är 

ett för stort ansvar att vårda dessa patienter. I studien av McKinney och Deeny (2002) 

visade det sig att även patienter uttryckte en oro över att ha förflyttats för tidigt. 

Forskning tyder på att ett stort antal patienter återvänder till IVA (Kareliusson, De 

Geer & Oscarsson, 2015; Woldhek, Rijkenberg, Bosman & van der Voort, 2017). 

Enligt Woldhek et al. (2017) återvände 7% av patienterna från den allmänna 

vårdavdelningen till IVA. Av deltagarna i studien återvände 18% av patienterna inom 

24 timmar, 36,4% inom 48 timmar och 47,3% inom 72 timmar (Woldhek et al., 

2017). En reflektion är att människor i dagens samhälle blir äldre vilket leder till att 

sjukvården belastas allt mer. Detta medför att tillgängligheten av antal vårdplatser 

behöver ses över i sin helhet, i synnerhet för att minska förflyttningar på grund av 

platsbrist. Ett förslag vore att skapa en slags ”mellanavdelning” till patienter som 

skrivs ut från IVA. Syftet med avdelningen skulle vara att inte belasta allmänna 

vårdavdelningar med för svårt sjuka patienter. Mellanavdelningen bör då bemannas 

med erfaren personal som utbildas i avancerad omvårdad. Ur ett samhällsperspektiv 
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skulle detta eventuellt innebära en ekonomisk förlust, men på längre sikt en vinst för 

att minska antalet återvändande patienter till IVA och möjligen minska antal dödsfall. 

Hupcey (2000) betonar att det är viktigt att tillgodose behovet av information för att 

skapa en känsla av trygghet. Detta styrks även av Strahan och Brown (2005) som 

beskrev att patienter upplevde trygghet när informationsbehovet uppfylldes. En 

reflektion är att det är väsentligt för sjuksköterskan att försäkra sig om att patienten 

har mottagit informationen genom att få det bekräftat av patienten. Det är även viktigt 

att vara medveten om att patienten inte alltid förstår vad som sägs och att information 

kan behöva upprepas. Sjuksköterskan bör tänka på att inte använda medicinska termer 

utan i så stor utsträckning som möjligt använda ett alldagligt språk för att nå ut till 

patienten.  

Konklusion och implikation 

För patienter som förflyttats till allmän vårdavdelning är upplevelsen av trygghet en 

subjektiv känsla. En del patienter upplever trygghet, andra otrygghet och somliga har 

få eller inga minnen av händelsen. I resultatet framkom det att miljön på allmän 

vårdavdelning har stor betydelse för patientens upplevelse av trygghet. En orolig 

miljö kring patienten kan påverka tillfrisknandet och skapa otrygghet. Vidare visade 

det sig att en god omvårdnad och närhet till sjuksköterskan är en väsentlig del i 

patientens upplevelse av trygghet. När sjuksköterskan inte ser patienten, har för höga 

förväntningar, verkar motvillig att tillgodose patienten behov och inger ett osäkert 

intryck känner patienten sig otrygg. Information har en stor betydelse för patienten. 

Det framgick att kombinationen av muntlig och skriftlig information ökar känslan av 

trygghet. När behovet av information tillgodoses skapas även en känsla av kontroll.  

Litteraturstudien ger en ökad förståelse för patientens upplevelse av trygghet på en 

allmän vårdavdelning efter förflyttning från IVA. Sjuksköterskan har en betydelsefull 

roll i att tillgodose patientens behov av trygghet. Detta kan åstadkommas genom att 

sjuksköterskan skapar en lugn miljö, upprätthåller en god relation till patienten, ger en 

trygg omvårdnad och tillfredsställer patientens behov av information. För att 

sjuksköterskor på allmän vårdavdelning inte ska känna osäkerhet i att vårda patienter 

som har varit inlagda på IVA, bör riktlinjer införas angående hur omvårdnaden ska 

genomföras. Utbildning i komplexa omvårdandsmoment bör även erbjudas med 

jämna mellanrum. Detta skulle i sin tur innebära att patienterna erbjuds en tryggare 

vård. För att patienten ska uppleva en känsla av trygghet bör sjuksköterskan se till 

både den fysiska och psykiska aspekten och integrera dessa som en helhet. Ytterligare 

forskning ur patientens perspektiv är väsentligt för att skapa en fördjupad förståelse 

kring patientens upplevelse av trygghet. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Patientupplevelse 
(MH patient experience or 

feelings) 

(“patient and feelings” 

[Mesh]) 

MAINSUBJECT. EXACT 

(patient experience or 

feelings) 

Förflyttning transfer transfer transfer 

Intensivvårdsavdelning 
intensive care unit or icu or 

critical care 

intensive care unit or icu or 

critical care 

intensive care unit or icu or 

critical care 

Allmän vårdavdelning ward ward ward 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

*Siffrorna inom parentes redogör för dubbletter som återfunnits i tidigare sökning.  

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2018-10-18 CINAHL 

(patient experience OR feelings) 

AND transfer AND intensive care 

unit OR icu OR critical care AND 

ward  

Limits: 2000–2018, age all adults, 

peer reviewed 30 19 8 7 

2018-10-22 PubMed 

[“patient”] experience OR 

[“feelings”] AND transfer AND 

intensive care unit OR icu OR 

critical care AND ward 

Limits: 2000–2018, age 19 + 36 10 (5) * 5 3 

2018-10-22 PsycINFO 

(patient experience OR feelings) 

AND transfer AND intensive care 

unit OR icu OR critical care AND 

ward 

Limits: 2000–2018, 18 yrs. & 

older, peer reviewed 17 9 (3) * 3 3 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Chaboyer, W., Kendall, M., & Foster, M. (2005). Transfer out of intensive care: A qualitative 

exploration of patients and family perceptions. Australian Critical Care, 18, 138-145. 

https://doi.org/10.1016/S1036-7314(05)80026-8 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka patienternas och familjemedlemmars upplevelse av förflyttning från IVA. 

Metod:  

Design 

Deskriptiv och kvalitativ analys 

Fenomenologisk ansats 

Urval En stor målgrupp på 184 deltagare valdes ut som senare delades in i mindre fokusgrupper. De 

deltagare som kunde förstå och tala engelska, hade minnen från sin vistelse på IVA samt 

involverade familjemedlemmar valdes ut. 

Datainsamling Varje fokusgrupp fick besvara tre identiska frågor som skrevs ner på en whiteboard-tavla synligt 

för samtliga deltagare, gruppdiskussionerna spelades in. 

Dataanalys Gruppdiskussionerna analyserades och transkriberades vilket resulterade i fyra teman. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Resultatet av studien delades in i fyra olika teman: plötslig övergivenhet, sårbarhet, 

betydelselöshet och ambivalens. Under de teman som redovisades i studien framkom att 

deltagarna som flyttats från IVA kände sig övergivna och sårbara. De upplevde även att de inte 

fick samma uppmärksamhet av sjuksköterskorna på den allmänna vårdavdelningen. Många 

deltagare beskrev en känsla av betydelselöshet och hade motstridiga känslor inför den omvårdnad 

de fått. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson & Eiman (2013) 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens de Grood, C., Leigh, J. P., Bagshaw, S. M., Dodek, P. M., Fowler, R. A., Forster, A. J., Boyd, J. 

M., & Stelfox, H. T. (2018). Patient, family and provider experiences with transfer from intensive 

care unit to hospital ward: a multicentre qualitative study. CMAI June 04, 2018, 190 (22) E669-

E676. https://doi.org/10.1503/cmaj.170588 

Land  

Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Syftet var att bedöma patientens och vårdgivarens perspektiv på hinder och möjligheter till en 

förflyttning med hög kvalité samt rekommendationer för att förbättra processen vid förflyttning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 
Prospektiv kohortstudie 

Urval Deltagare som inkluderades i studien var intensivvårdspersonal, personal från allmän 

vårdavdelning, patienter som förflyttats från IVA till allmän vårdavdelning och patienternas 

anhöriga. 

Datainsamling En semistrukturerad intervjuguide användes. Intervjuerna genomfördes via telefon, spelades in 

och transkriberades verbalt. 

Dataanalys Programmet Nvivo9 användes för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. På så sätt 

identifierades kategorier utifrån behov och preferenser. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Studien resulterade i tre huvudkategorier: tillgång till resurser, kommunikation och den 

institutionella kulturen inom sjukhuset. Beträffande kategorin om tillgång till resurser uppskattade 

patienten när möjligheten till uppföljning fanns. När personalen från IVA besökte patienten på 

vårdavdelningen skapades en känsla av trygghet. Kategorin om kommunikation framhävde 

kommunikationen mellan vårdgivare, patient och anhöriga. Patienter upplevde en större trygghet 

om både skriftlig och verbal information gavs. Den tredje kategorin belyste upplevelsen av 

rådande normer, värderingar och protokoll på sjukhuset. Patienten upplevde att 

patientundervisning av mobilisering efter förflyttning från IVA var mycket önskvärt. På så sätt 

fick patienterna kunskap om vad se själv kunde göra för att bli fysiskt bättre. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson & Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Field, K., Prinjha, S., & Rowan, K. (2008). “One patient amongst many”: a qualitative analysis of 

intensive care unit patients’ experiences of transferring to the general ward. Critical Care 

(London, England), 12(1), R21. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1186/cc6795 

Land  

Databas 

England 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka patienters upplevelse efter förflyttning från IVA till vårdavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 
Temakategoriserad analysmetod 

Urval För att få en bred variation av deltagare valdes 34 kvinnor och män i åldern 23–74 år som varit 

inlagda på IVA mellan två dagar och sju månader. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom berättande intervjuer där semistrukturerade frågor användes vid 

behov. Intervjuerna utfördes i deltagarnas hem, varade i ungefär två timmar. Samtliga intervjuer 

spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna granskades av två forskare och transkriberades. Programvaran N6 användes som stöd 

och hjälp för indelning i kategorier. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats I studien framkom att de flesta patienter upplevde att de inte fått tillräckligt god vård eller den 

vård de förväntat sig när de kom till den allmänna vårdavdelningen. De upplevde därmed att deras 

återhämtning tog längre tid. Patienterna uppgav att de kände sig irriterade och uppstressade när de 

inte fick sitt sömnbehov tillgodosett eller blev hjälpta med den personliga hygienen. Enligt studien 

var många av patienterna rädda för att bli lämnade ensamma då de inte alltid hade kraft och ork att 

påkalla uppmärksamhet. De ansåg att sjuksköterskorna på avdelningen hade dålig kunskap om hur 

deras behov såg ut. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Forsberg, A., Lindgren, E., & Engström, Å. (2011). Being transferred from an intensive care unit 

to a ward: Searching for the known in the unknown. International Journal of Nursing Practice, 

17(2), 110-116. https://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1440-172X.2011.01915.x 

Land  

Databas 

Sverige 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka patienters upplevelse av att vårdas på IVA och förflyttas till en allmän 

vårdavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Induktiv och deskriptiv ansats 

Urval Sex kvinnor och fyra män som varit inlagda på IVA i minst två dygn, hade minnen från vistelsen 

och förflyttats till vårdavdelning valdes ut. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som utfördes med hjälp av en intervjuguide. Samtliga intervjuer 

varade i ungefär en timme och spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna översattes ordagrant av författarna och en tematisk innehållsanalys användes för att 

analysera data och skapa kategorier. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Enligt studien upplevde många patienter vårdavdelningen som rörig, inte alls lika tyst och lugn 

som på IVA. Många uppfattade även vårdpersonalen som stressad och att de inte hade tid för 

patienterna. De patienter som hade enkelrum upplevde det som positivt då de fick lugn och ro 

medan de som delade rum kände sig utlämnade och sårbara då där var många anhöriga till andra 

patienter. Några patienter kände oro för att inte vårdpersonalen skulle märka om deras tillstånd 

försämrades samtidigt som andra patienter kände sig trygga med personalen och påtalade att de 

hade en bra relation med dem. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Häggström, M., Asplund, K., & Kristiansen, L. (2012). How can nurses facilitate patient’s 

transitions from intensive care? A grounded theory of nursing. Intensive & Critical Care Nursing, 

28(4), 224–233. https://doi-org-ezproxy.bib.hh.se/10.1080/17482620903072508 

Land  

Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utveckla en grundad teori gällande sjuksköterskans vårdande av patienter under 

förflyttningsprocessen från IVA. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded Theory 

Urval Deltagare som inkluderades i studien var sjuksköterskor från allmänna vårdavdelningar och från 

IVA. För att skapa en så bred variation som möjligt hade deltagarna olika bakgrunder. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes via gruppintervjuer, individuella intervjuer och observationer. 

Dataanalys Samtliga intervjuer transkriberades till en skriftlig text, som sedan lästes igenom ett flertal gånger 

och jämfördes med varandra. Vidare kodades all data och huvudsakliga kategorier skapades. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats I studien framkom att patienter hade framfört till sjuksköterskor att de oftast upplevde trygghet när 

de anlände till en allmän vårdavdelning eftersom det indikerar för patienten att deras tillstånd hade 

stabiliserats, då de inte längre behövde vara inlagda på IVA. Förflyttningen upplevdes mestadels 

som positiv men kunde även orsaka ångest hos patienterna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens McCairn, A. J., & Jones, C. (2014). Original article: Does time of transfer from critical care to the 

general wards affect anxiety? A pragmatic prospective cohort study. Intensive & Critical Care 

Nursing, 30, 219–225. https://doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.iccn.2013.12.004 

Land  

Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka vilken betydelse tidsaspekten har för patientens känsla av ångest vid 

förflyttning från IVA. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 
Prospektiv kohortstudie 

Urval Deltagarna valdes ut från en målgrupp av IVA-patienter som hade förflyttats till en allmän 

vårdavdelning, var över 16 år och kunde tala och förstå engelska. 

Datainsamling Deltagarna ombads fylla i frågeformuläret ”Hospital Anxiety and Depression Scale” (HADS) vid 

två tillfällen: pre-transfer och post-transfer. Deltagarna var indelade i en grupp för dagtransfer och 

en grupp för kvälls/natt transfer. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av IBM SPSS Statistics for Windows, version 20.0 (IBM Corp. 

Released 2011) och Mann-Whitney test. 

Bortfall En av 47 deltagare fyllde inte i formuläret pre-transfer. Tre deltagare blev utskrivna från sjukhuset 

innan de kunde fylla i formuläret post-transfer. 

Slutsats I studien framkom att HADS frågeformulär som mäter patientens upplevda grad av oro och 

depression inte visade på någon signifikant skillnad i pre-transfergrupperna. Däremot framkom att 

det var en signifikant skillnad i post-transfergrupperna. Deltagarna som förflyttades under kvälls-

/nattetid upplevde en högre grad av ångest till skillnad från de som förflyttades under dagtid. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens McKinney, A. A., & Deeny, P. (2002). Original article: Leaving the intensive care unit: a 

phenomenological study of the patients’ experience. Intensive & Critical Care Nursing, 18, 320–

331. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/S0964-3397(2)00069-1  

Land  

Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka patientens verkliga erfarenhet av att förflyttas från IVA till allmän 

vårdavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk ansats 

Urval Sex deltagare mellan 42–75 år som varit inlagda på IVA mellan 4–10 dagar och var kapabla att 

svara på frågorna valdes ut. 

Datainsamling Öppna intervjuer som utfördes vid två tillfällen, innan patienterna lämnade IVA och efter att de 

kommit till allmän vårdavdelning. Intervjuerna varade omkring 20 minuter och samtliga intervjuer 

spelades in. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes genom att först lyssna på och sedan transkribera de inspelade intervjuerna. 

Därefter utfördes en hermeneutisk analys av dem i tre steg som resulterade i fyra teman. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Studien resulterade i fyra teman: blandade känslor inför förflyttningen, känslan av välmående, 

skillnader mellan IVA och allmän vårdavdelning samt att återfå mening. I studien redovisas att 

många av patienterna blev deprimerade och kände ångest när de blivit förflyttade till allmän 

vårdavdelning. Patienterna upplevde att de inte gjorde några framsteg, de kände sig trötta, svaga 

och hade svårt att äta. En patient beskrev en känsla av förtvivlan och somliga insåg inte förrän de 

kom till den allmänna vårdavdelningen hur sjuka de verkligen varit. Ett fåtal patienter tyckte det 

var positivt att lämna IVA. De upplevde avdelningen som lugnare och att tempot inte var lika 

intensivt. En del patienter uppgav att det kändes konstigt att inte ha “sin egen sjuksköterska” och 

få samma uppmärksamhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Odell M. (2000). The patient’s thoughts and feelings about their transfer from intensive care to the 

general ward. Journal of Advanced Nursing, 31(2), 322–329. https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1046/j.1365-2648.2000.01294.x 

Land  

Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka patienters upplevelse av förflyttningen från IVA till allmän vårdavdelning 

efter att ha tillfrisknat från allvarlig sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk ansats 

Urval Deltagarna som valdes ut var sex patienter mellan 30–70 år som varit inlagda på IVA i minst fyra 

dygn och kunde tala och förstå engelska. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som skedde i ett privat rum och varade i 20 minuter. Samtliga 

intervjuer spelades in. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades och transkriberades för att finna teman och fraser med hjälp av 

Burnard’s tematiska innehållsanalys i 14 steg.  

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats I studien framkom tre teman: avskildhet, accepterande och blandade känslor. Resultatet visade att 

många patienter hade svårt att komma ihåg den information de fått. Några upplevde även att de 

var desorienterade. De visste inte på vilken avdelning de var eller varför de var där. Vissa av 

patienterna upplevde detta som skrämmande men uppgav att det kunde vara någon form av 

coping-strategi att inte minnas. När patienterna fått lämna IVA hade de en känsla av att vara på 

bättringsvägen även om de inte mådde bättre. De kände samtidigt en oro över att de inte skulle 

tillfriskna när de kom till den allmänna vårdavdelningen. Några av patienterna i studien var rädda 

för att personalen skulle kräva för mycket av dem. Alla patienter uppgav ändå att de hade 

förtroende för vårdpersonalen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Pattison, N. A., Dolan, S., Townsend, P., & Townsend, R. (2007). After critical care: a study to 

explore patients’ experiences of a follow-up service. JOURNAL OF CLINICAL NURSING, (11), 

2122. https://login.ezproxy.bib.hh.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx  

Land  

Databas 

England 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att beskriva patientens upplevelse efter förflyttning från IVA och att utvärdera 

genomförandet av uppföljning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ 
Grounded Theory och explorativ, prospektiv studie 

Urval Deltagare som inkluderades var över 18 år, hade genomgått operation till följd av cancer och hade 

spenderat de senaste 48 timmarna på IVA. 

Datainsamling En blandning av semistrukturerade enkäter och djupgående kvalitativa intervjuer användes. 

Dataanalys De semistrukturerade enkäterna analyserades genom Grounded Theory och genom SPSS 12+. 

Intervjuerna analyserades genom användning av Grounded Theory. Datainsamlingen och 

dataanalysen utfördes samtidigt. Genom att analysera all inkommande data kontinuerligt, uppkom 

olika teman. Öppen kodning användes initialt och därefter selektiv kodning.   

Bortfall Bortfall redovisades på >20%. 

Slutsats I studien framkom att patienter upplevde ökad trötthet och svårigheter med att mobiliseras efter 

förflyttning från IVA. Minnesförlust, mardrömmar och hallucinationer var några exempel som 

patienter uppgav att de drabbats av. Att förflyttas till en allmän vårdavdelning kunde skapa en 

känsla av otrygghet hos patienterna, då rädsla för att vara ensam uppkom. Patienter upplevde att 

vården på den allmänna vårdavdelningen inte var av lika hög kvalitet som på IVA och att det inte 

fanns en lika hög grad av trygghet. Patienter framhävde att de saknade närheten och relationen till 

personalen från IVA, som inte fanns på samma sätt på den allmänna vårdavdelningen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Paul F, Hendry C, & Cabrelli L. (2004). Meeting patient and relatives’ information needs upon 

transfer from an intensive care unit: the development and evaluation of an information booklet. 

Journal of Clinical Nursing, 13(3), 396–405. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1046/j.1365-

2702.2003.00876.x 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utveckla ett evidensbaserat informationshäfte för patienter och deras anhöriga som 

förbereder dem på förflyttning från IVA till allmän vårdavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Explorativ ansats 

Urval Nio deltagare (sju patienter och två anhöriga) över 28 år valdes ut. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade i 15 minuter. 

Dataanalys Programmet Nvivo9 användes för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys och på så sätt 

identifiera kategorier utifrån behov och preferenser. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Studien visade att det var en stor variation mellan deltagarna angående hur mycket kunskap de 

hade tagit till sig under förflyttningen. Många av patienterna hade begränsat eller inget minne alls 

av tiden på IVA och av den information de fått av personalen i samband med förflyttningen. De 

flesta patienter som deltog i studien ansåg att ett informationshäfte om vad patienten kan förvänta 

sig av en förflyttning till allmän vårdavdelning skulle vara till hjälp. Häftet som togs fram i 

samband med studien innehöll även information om vanligt förekommande post-IVA 

komplikationer och hur patienten kan handskas med dem. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Ramsay, P., Huby, G., Thompson, A., & Walsh, T. (2014). Intensive care survivors’ experiences 

of ward-based care: Meleis’ theory of nursing transitions and role development among critical care 

outreach services. Journal of Clinical Nursing, 23(5/6), 605–615. https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jocn.12452 

Land  

Databas 

England 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka patientens psykosociala behov efter förflyttning från IVA och anknyta 

behoven till existerande teorier. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Mixed Method 

Urval 20 patienter mellan 49–71 år inkluderades. Inklusionskriterier för studien var patienter som 

överlevt mekanisk ventilation ≥14 dagar på IVA. Exklusionskriterier bestod av patienter med 

primär neurologisk diagnos, akut psykiatrisk sjukdom, oförmåga att kommunicera på engelska och 

geografiska begränsningar. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes och spelades in för vidare verbal transkribering. 

Dataanalys Insamlade data analyserades med hjälp av programmet Nvivo8, vilket resulterade i uppkomsten av 

gemensamma teman. En sekundär dataanalys genomfördes för att utveckla analysen ytterligare. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Enligt studien drabbades patienter ofta av minnesförlust efter att ha vårdats på IVA och kunde 

enbart komma ihåg ett fåtal fragment av vistelsen.  Detta kunde skapa förvirring hos patienterna 

gällande vad som hade inträffat och var de befann sig. Patienterna framhävde att det hade varit 

uppskattat med mer information från vårdpersonalen efter ankomst till den allmänna 

vårdavdelningen. Patienter upplevde även svårigheter med mobilisering och ökad trötthet. De 

hade inte fått någon information om hur vanligt förekommande det var.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
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Bagshaw, S. M. (2017). A multi-center prospective cohort study of patient transfers from the 
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Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet vara att erbjuda en helhetsbeskrivning av förflyttning från IVA till allmän vårdavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv kohortstudie 

Urval Deltagare som inkluderades var över 18 år och hade varit inlagda på IVA under minst 24 timmar. 

Deltagarna hade blivit utskrivna till en allmän vårdavdelning på samma sjukhus och hade 

möjlighet att ge samtycke. Samtliga deltagare kunde tala engelska eller franska. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkäter och journaler för varje patient som deltog. 

Dataanalys All data summerades genom standardiserade avvikelser eller IQR. Data jämfördes med hjälp av t- 

test, ANOVA och McNemars Chi-squared test för att åstadkomma diverse variabler. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats I studien framkom det att 83% av vårdpersonalen upplevde sig ha gett information till patienterna 

angående deras vård. Däremot uppgav 43% av patienterna att de inte hade fått någon information. 

För att öka kvaliteten på förflyttningsprocessen från IVA, upplevde patienter att bättre 

kommunikation och kontinuitet behövs. För att undvika att skapa otrygghet hos patienterna bör 

förflyttningar under natten undvikas, då detta medförde en högre benägenhet att drabbas av ångest. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) 
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Land  

Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av förflyttning från IVA till allmän 

vårdavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk ansats 

Urval Deltagare som inkluderades var sju män och tre kvinnor över 18 år, varit inlagda på IVA i mer än 

tre dygn och var fysiskt samt mentalt kapabla. 

Datainsamling Öppna intervjuer med frågor anpassade för att deltagarna skulle kunna beskriva sin upplevelse 

med egna ord. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades enligt metod av Colaizzi (1978), teman och kategorier skapades, 

därifrån utvecklades studiens struktur. 

Bortfall Inga bortfall redovisades. 

Slutsats Studien resulterade i tre olika huvudkategorier: fysiska upplevelser, psykologiska upplevelser och 

upplevelse av omvårdnad. Under kategorin fysiska upplevelser framkom att sömnproblem, 

mardrömmar, hallucinationer och illusioner var vanligt förekommande bland deltagarna. Det 

framkom även att en stor del av deltagarna hade upplevt problem med matsmältning, mobilisering 

och rörlighet. Under kategorin psykologiska upplevelser visade det sig att deltagarna hade både 

positiva och negativa erfarenheter. Under kategorin upplevelse av omvårdnad framkom att 

information och miljö var viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2 enligt bedömningsmallen av Carlsson & Eiman (2003) 
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