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Sammanfattning 
   De patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) har svikt i ett eller ofta 
flera organ och deras vitalparametrar övervakas noggrant dygnet runt med 
specialistutbildad personal som hela tiden finns hos patienten. I samband med att 
intensivvården skall avvecklas och som ett led i att patienten har tillfrisknat planeras för 
flytt till en lägre vårdnivå som vårdavdelning, vilket innebär en miljö med mindre 
resurser. Utskrivningsprocessen av intensivvårdspatienten är förknippad med stora 
risker och måste planeras noggrant för att öka patientsäkerheten och minska lidandet 
under den fortsatta vården av denna känsliga patientgrupp. Då denna flytt ibland sker 
oplanerat och för tidigt minskar möjligheterna att förbereda patienten och dess anhöriga 
samt personalen på vårdavdelning. Syftet med studien är att belysa faktorer som kan 
öka patientsäkerheten i samband med att intensivvårdspatienten flyttar till 
vårdavdelning. Metoden som använts är en litteraturstudie. Resultatet visar att många 
olika faktorer samspelar för att skapa en framgångsrik utskrivning av 
intensivvårdspatienten. Viktigt är att alla i teamet runt patienten är delaktiga och blir 
lyssnade på och att kommunikationen i samband med överrapportering utförs så att 
viktig information inte förloras. Skillnad i prioriteringar av och kunskap om patientens 
omvårdnad mellan IVA och vårdavdelning var betydande. Stödfunktioner som mobil 
intensivvårdsgrupp (MIG) och förbindelsesjuksköterskor är viktiga för att identifiera 
eventuella försämringar hos patienterna och för att skapa trygghet både för 
sjuksköterskor, patienter och anhöriga i samband med utskrivning. Att patienterna och 
anhöriga är välinformerade och väl förberedda på flytten är viktigt. Tillsammans bidrar 
detta till att patientsäkerheten ökar och att patienterna upplever mindre oro, ångest och 
känner sig tryggare i samband med byte av vårdnivå. Vilket ökar möjligheterna att 
tillfriskna och åter ta kontroll över sin kropp. 

 
Nyckelord: Intensivvårdsavdelning, Utskrivningsprocessen, Patientsäkerhet, 
Teamarbete, Kommunikation, Organisatoriska faktorer, Litteraturstudie. 
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INLEDNING 
   Med mångårig erfarenhet som sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning (IVA) har 
jag upplevt att utskrivning från IVA till en lägre vårdnivå som vårdavdelning innebär är 
ett riskmoment som kan öka patientens lidande och möjlighet till återhämtning. Min 
upplevelse är att det skiljer sig mellan hur vi sjuksköterskor genomför denna 
utskrivningsprocess. Vi lägger fokus på olika faktorer vilket resulterar i skillnader i 
ordinationer såsom vätskebalans och andningsvård och fortsatt rehabilitering. Inte sällan 
är det med hjärtat i halsgropen som man skriver ut en intensivvårdspatient. 
   Att skriva ut en patient från IVA till en lägre vårdnivå är förknippat med stora risker 
och måste planeras noggrant. Enligt Svenska Intensivvårds Registret (SIR 2014 s.25) är 
återinläggning på IVA inom 72 timmar förknippat med en ökad dödlighet. Ett 
effektivare sätt att arbeta i samband med utskrivning av intensivvårdspatienten kan 
bidra till att resurser utnyttjas på ett sätt som minskar risken för återinläggning på IVA 
och skapar därmed ett patientsäkrare sätt att arbeta. I tider av ekonomiska åtstramningar 
inom hälso-och sjukvården kan ett säkrare och mer strukturerat sätt att arbeta i samband 
med utskrivning av intensivvårdspatienten spara både pengar och lidande hos den 
enskilda patienten. Tidigare forskning enligt Pearlmutter, Suico, Krauss, och Auld,(1998 
s. 48) har visat att identifiering av problem i utskrivningsprocessen och implementering 
av nya förbättrade strategier minskade sjukhusets utgifter radikalt under ett år. 
   En ökad kunskap hos vårdpersonal inom intensivvården och på vårdavdelning kan 
bidra till en framgångsrik utskrivning. Field, Prinja, och Rowan, (2008 s.8) har beskrivit 
att kunskapen hos personalen på mottagande vårdavdelning är bristande när det gäller 
vilka faktorer hos den multisjuka patienten som är väsentliga att ta hänsyn till för den 
fortsatta vården. En välplanerad och väl strukturerad utskrivningsprocess kan skapa 
trygghet och fördjupad kunskap hos den mottagande personalen på vårdavdelning som i 
sin tur kan bidra till att patienten känner sig tryggare och har större möjligheter att 
tillfriskna samt åter ta kontroll över sin kropp. 
    
   Följande arbete syftar till att lyfta fram faktorer som är betydelsefulla för att skapa en 
utskrivningsprocess som är patientsäker i samband med flytt till den lägre vårdnivå som 
vårdavdelning innebär. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

BAKGRUND 

Definition av intensivvård 
  SIR beskriver att intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. Intensivvård 
definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller 
manifest svikt i vitala funktioner. En god intensivvård ska likt all sjukvård enligt 
Socialstyrelsen, vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, 
effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid. Dessa 6 krav på̊ och mål för den ”goda 
vården” kan formuleras utifrån kvalitetsområden och därmed påverka bedömning och 
upplevelse av intensivvård (SIR 2014 s.4). 
   IVA är en högteknologisk miljö där patienternas vitalparametrar övervakas noggrant 
dygnet runt, och där patienterna ofta vårdas kopplade till en respirator för att 
upprätthålla andningsarbetet. Det patientnära arbetet på en IVA bedrivs av ett team runt 
patienten som består av specialistutbildade intensivvårdsläkare, specialistutbildade 
intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor. Övriga i det multidisciplinära teamet 
runt patienten består av sjukgymnaster, kuratorer och konsulter från olika specialitet 
inom sjukhuset. Den ansvariga vårdavdelningens läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor är också en viktig del av teamet runt patienten, inte minst då 
intensivvården skall avslutas och patienten överföras till vårdavdelning (Lin, Chaboyer, 
och Wallis 2009 s.29). 
 
Omvårdnad av intensivvårdspatienten 
    Att vårdas på en IVA är en traumatisk upplevelse som ofta innebär att patienterna 
förlorar kontrollen över den egna kroppen. Enligt Merleau-Pontys (1968,1989) filosofi 
beskrivs kroppen ha ett existentiellt värde kring vilket allt annat kretsar, den är det 
ankare som ger oss fäste i livet (Dahlberg 2014 s.64-65). Varje förändring i kroppen 
innebär samtidigt en förändring av tillgången till världen och till livet, vilket innebär att 
alla perspektiv hos patienten skall beaktas, de existentiella, de psykiska och de andliga. 
Att arbeta utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som vårdare handlar om att vara 
närvarande helt och hållet i mötet med den lidande människan (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 209). 
   Martinsen (2000 s.11-46) talar om en omsorg som är villkorslös ställer inga krav på 
resultat utan är ett mål i sig, patientens upplevelse av välbefinnande. Hon beskriver 
utifrån Lögstrups närhetsetik att vi människor är beroende av varandra och att omsorgen 
är den mest grundläggande förutsättningen för människans existens. Moraliska 
handlingar växer fram i konkreta situationer, vilket kräver känslomässig närhet till och 
engagemang i den enskilde patienten. Vidare betonar hon nödvändigheten av att se 
genom ett seende och deltagande öga, som hon kallar hjärtats öga, istället för ett 
registrerande öga. Martinsens omsorgsfilosofi betonar att solidaritet och gemenskap är 
omvårdnadens grundval. Vi är alla beroende av varandra, detta gäller alla delar av livet 
men blir särskilt tydligt i samband med sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 
   Inom intensivvård är detta hela tiden en balansgång mellan nödvändiga åtgärder och 
den omvårdnad som ger välbefinnande. Field, et.al. (2008 s.8) beskriver hur IVA 
patienterna upplevde oro och rädsla i samband med flytt till avdelning. Även Jones och 
Griffiths, (2006 s. 155) pekar på att intensivvårdspatientens sårbarhet var relaterad till 
fysisk och psykisk svaghet, och att intensivvårdspatientens återhämtning kan ta upp till 
ett år eller mer innan deras fysiska och psykiska krafter är tillbaka. 
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Utskrivning från IVA 
    Utskrivning från IVA är en process förknippad med stora risker då sårbara patienter 
flyttar från en resursrik vård till en vårdnivå med färre resurser. Utskrivningsprocessen 
saknar ett standardiserat sätt att arbeta och karakteriseras av en dålig kommunikation 
som är förknippat med frekventa biverkningar (Stelfox, Perrier, Straus, Ghali, Zygun, 
Boiteau, och Zuege 2013 s.5). 
   Flertalet studier beskriver riskerna med för tidig utskrivning. Lin, Chaboyer, och 
Wallis, (2009 s.29) visar att nattliga utskrivningar och utskrivningar efter triagering 
existerar i samband med minskade resurser trots att detta är förknippat med en ökad 
dödlighet. 
   Även SIR (2014 s.25) belyser att för tidig utskrivning från IVA som beror på 
resursbrist och bristande rutiner, utgör en ökad risk för återinläggning inom 72 timmar. 
Detta är förknippat med ökad dödlighet. Enligt SIR anses återinläggning på IVA allmänt 
kunna spegla att patienten blivit utskriven för tidigt, innan hen har blivit tillräckligt 
återställd. Orsaken kan bland annat vara resursbrist men även bristande rutiner på IVA. 
   Den stora skillnaden i vårdnivå mellan IVA och vårdavdelning är ett problem i 
samband med förflyttning av patienterna till den lägre vårdnivå som vårdavdelning 
innebär. Intensivvården har utvecklats under de senaste årtionden till att kunna 
behandla allt mera komplexa sjukdomstillstånd. Bland annat innebär det att kraven på 
mottagande avdelningar har ökat då de patienter som idag vårdas på IVA är multisjuka 
och i behov av en fortsatt övervakning även då intensivvårdsnivån är avvecklad och de 
lämnat IVA. Detta innebär utmaningar för såväl den medicinska, tekniska och den 
omvårdnads-mässiga kunskapen hos alla inblandade yrkeskategorier. 
Field, et.al (2008 s.1) beskriver att den ångest som patienterna upplever i samband med 
flytt till vårdavdelningen inte endast beror på deras tillstånd utan är förknippat med 
praktiska orsaker som kommunikationsbrister mellan IVA och vårdavdelningen och 
vårdavdelningens organisation. 
   Skillnad i vårdnivå kompliceras ytterligare av att det saknas intermediär-
vårdavdelningar på sjukhusen. Vårdnivån på en intermediärvårdsavdelning innebär en 
lägre vårdnivå än på IVA men en högre jämfört med vårdavdelning. 
Forskning har visat att en Mobil Intensivvårds Grupp (MIG) är ett stöd för personalen 
på vårdavdelning och påverkar patienternas återhämtning (Esmonde, McDonell, Ball, 
Waskett, Morgan, Rashidian, Bray, Adam, och Harvey,. 2006 s.1718). MIG funktionen 
innebär att avdelningar får kalla på MIG då patienterna uppfyller vissa kontaktkriterier 
utgående från förändringar i vitalparametrar. 
    Den stora skillnaden i vårdnivå kan inte överbryggas trots MIG funktionen. Aktuell 
forskning kring denna fråga visar att det finns behov av en förbindelsesjuksköterska 
som utgår från IVA och som kan överbrygga den förändring i vårdnivå som det innebär 
att flytta från IVA till en lägre vårdnivå vilket Chaboyer, Gillespie, Foster, och Kendall, 
(2005 s.773-774) beskriver i sin studie. I Australien och England har man sedan ett antal 
år arbetat på detta sätt. I Sverige har man ännu inte valt att använda sig av 
förbindelsesjuksköterskor.    
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Patientsäkerhet 
   Aktuell forskning visar på vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att öka 
patientsäkerheten inom hälso-och sjukvården. En stor del av den forskningen handlar 
om teamarbete och dess positiva effekter på patientsäkerheten (Pronovost och Vohr 
2011 s.81). Inom sjukvården arbetar man i team, miljön präglas ofta av hög 
arbetsbelastning och stress, där svåra beslut måste fattas snabbt. Interprofessionellt 
teamarbete innebär att olika yrkesgrupper har en gemensam teamidentitet, samarbetar 
på ett integrerat sätt där man är ömsesidigt beroende av varandra för att lösa problem 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård (Reeves, Lewin, Espin, och Zwarenstein, 2013 
s.11). 
   Pronovost et.al. (2011 s.81) beskriver att sjukvården lider av en föråldrad och ofta 
hälsovådlig kultur som skapar och stödjer svaga system som i sin tur kan skada 
patienterna. Utan en förändring i den kulturen kan man inte åstadkomma förbättringar 
och patienterna löper en risk att fortsätta skadas i vården. Avvikelserapportering som 
gällde vårdskador på flera sjukhus i USA visade att i 90 % av fallen framkom det att en 
eller flera teamet visste att något hade gjorts felaktigt men valt att inget säga eller blivit 
ignorerade. Patientsäkerheten kan aldrig bli framstående utan ett starkt teamarbete, en 
god kommunikation och vetskapen om vilka styrkor dessa båda faktorer har. 
   När intensivvården trappas ned och patienten planeras för flytt till vårdavdelningen är 
det många olika moment som är riskfyllda. Ett välfungerande teamarbete kan underlätta 
denna process och därmed minska riskerna för komplikationer och öka patient-
säkerheten vilket Lin, Chaboyer, Wallis, och Miller, (2013 s. 1060-1063) beskriver 
genom att belysa flera faktorer i denna process. Patientsäkerheten kan äventyras i 
samband med denna flytt som ett resultat av att kommunikationen och koordinationen 
inte fungerar optimalt mellan IVA och vårdavdelningen. Att standardisera IVA 
utskrivningsprocessen kan förbättra patientsäkerheten, kvalitén och effektiviteten av den 
fortsatta vården av de patienter som flyttar från IVA till vårdavdelning (Stelfox, et.al, 
2013 s.5). 
   Enligt patientsäkerhetslagen 3e: kapitel är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldiga att 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till 
vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada (Svensk författningssamling, Patientsäkerhetslagen 
2010:659). 
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PROBLEMFORMULERING 

   De patienter som vårdas på en IVA har svikt i ett eller ofta flera organ och deras 
vitalparametrar övervakas noggrant dygnet runt. Miljön på en IVA innebär hög 
personaltäthet med specialistutbildad personal som hela tiden finns vid patientens sida. I 
samband med att intensivvården skall avvecklas och som ett led i att patienten har 
tillfrisknat planeras för flytt till en lägre vårdnivå som vårdavdelning, vilket innebär en 
miljö med mindre resurser. Då denna flytt ibland sker oplanerat och för tidigt, minskar 
möjligheterna att förbereda patienten och dess anhöriga och personalen på 
vårdavdelningen. Att skriva ut en patient från IVA till en lägre vårdnivå är förenat med 
stora risker och måste planeras noggrant för att inte skapa ett onödigt lidande hos 
patienten. 
   Situationen pekar på att det finns för lite kunskap om faktorer som är gynnsamma 
vid överflyttning mellan vårdnivåerna. Det är därför av stor betydelse att belysa faktorer 
som kan öka patientsäkerheten i samband med att intensivvårdspatienten flyttar till 
vårdavdelning. Och genom den kunskapen kunna bidra till att skapa en framgångsrik 
utskrivning av intensivvårdspatienten. Vilket i sin tur kan minska lidandet hos patienten 
och öka tillfrisknandet genom att patienten känner sig tryggare och har större 
möjligheter att tillfriskna och åter ta kontroll över sin kropp. 
 
SYFTE 
   Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som kan öka 
patientsäkerheten i samband med att intensivvårdspatienten flyttar till vårdavdelning. 
 
METOD 
   En litteraturstudie enligt Axelssons modell, (2012 s.203- 204) valdes som metod för 
att få svar på syftet. En litteraturstudie innebär att data hämtas från primärkällor i form 
av publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter. Litteraturstudien bör bestå av både 
kvalitativa och kvantitativa studier för att återspegla verkligheten så brett som möjligt 
enligt Axelsson (2012 s. 204). 
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Datainsamling 
    
   Den inledande sökningen av relevanta artiklar startades utifrån problemformulering 
och syfte genom att söka i de olika databaserna Cinahl, Pubmed och Google scholar. 
Sökord och termer som: ”discharge planning”, ”transfer”, ”intensive care”, ”team 
work”, ”patient safety”, ”intensive care patient”, ”nursing” och ”person centered” 
innebar många träffar och boolesk sökning och trunkering användes för att hitta de 
artiklar som var aktuella. Mesh termer identifierades för att öka träffsäkerheten 
(Axelsson 2012 s. 209). Val av artiklar utgick ifrån om de var ”peer reviewed” och 
artiklar med abstrakt på engelska, och publicerade mellan 2005-2015. 
Sökning via databasen Pubmed och Cinhal gav initialt många träffar med sökord 
som”intensiv care” ”planning”och”discharge process” ”team work” ”patient safety” 
vilket resulterade i över 134 olika artiklar. Meshtermer användes för att öka 
träffsäkerheten: ”discharge planning”, ”patient transfer”, ”intensive care nursing” och 
”person centered-care” vilket resulterade i 26 artiklar. Läsning av artiklarnas abstract 
utfördes och sju artiklar svarade mot syftet. Artikelsökningen resulterade i sju artiklar 
vilka består av både kvalitativa(n=5) och kvantitativa studier (n=2). De inkluderade 
artiklarna är skrivna i Sverige, England, Australien och Nya Zeeland. 
 

Dataanalys 
   Analysarbetet har utförts enligt Axelssons (2012 s.203-220). De inkluderade artiklarna 
lästes igenom och anteckningar fördes under tiden. Därefter sammanfattades artiklarnas 
problem och syfte, metod, urval och resultat i en tabell (bilaga 1-4) för att lättare kunna 
överblicka artiklarna. Genom denna sammanställning tydliggjordes skillnader och 
motsägelser i materialet. Arbetet med att analysera data utgick ifrån att gå igenom de 
anteckningar som fanns och att läsa igenom artiklarnas resultat för att leta efter likheter 
och olikheter. Genom att markera med färgpennor fick varje kategori sin färg vilket 
underlättade det fortsatta arbetet med att skapa de olika underkategorierna. Detta arbete 
fortsatte genom att abstrahera materialet till en högre nivå. Vilket till slut resulterade i 
två kategorier och sex underkategorier. 
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RESULTAT 
   Studiens syfte, att beskriva faktorer som kan öka patientsäkerheten i samband med att 
intensivvårdspatienten flyttar till vårdavdelning, har inneburit att flera perspektiv har 
trätt fram. De olika perspektiven består av sjuksköterskor på IVA och vårdavdelning, 
patienternas och anhörigas, samt övergripande perspektiv som teamarbete, 
kommunikation och organisation. Dessa olika perspektiv är alla närvarande i den 
process det innebär för intensivvårdspatienten att byta vårdnivå. Resultatet utgörs av två 
kategorier och sex underkategorier som beskriver vilka faktorer som kan öka 
patientsäkerheten i samband med byte av vårdnivå. 
 
 

Kategorier 
 

Underkategorier 
 

 
Kritiska moment 
 

 
• Beslut om byte av vårdnivå 
• Överrapportering 
• Att fortsätta vårda  

 

Vikten av samarbete 

 
• Skapa trygghet 
• Skapa tillit 
• Skapa framtidstro 

 
 
 
Kritiska moment 

Beslut om byte av vårdnivå 
   Att känna till vilka risker som är förknippade med byte av vårdnivå är viktigt och 
aktuell forskning i detta ämne är omfattande. Många forskare har studerat interventioner 
som innebär ett patientsäkrare sätt att arbeta och samordna resurser på ett korrekt sätt 
för att kunna hitta ett arbetssätt som bidrar till att optimera utskrivningar från IVA 
(Chaboyer, Lin, Foster, Retallick, Panuwatwanich & Richards, 2012; Lin, et.al.2013; 
Häggström, Asplund, & Kristiansen, 2012).      
   Lin, et.al.(2013s.1063) lyfter fram att det utskrivningsbeslut som fattas av IVA läkaren 
sällan ifrågasattes av de övriga teammedlemmarna, och att detta kan resultera i en 
minskad patientsäkerhet. Lin, et.al. (2013 s.1059) beskriver att utskrivningsprocessen av 
intensivvårdspatienten är påverkad av faktorer som tillgången av sängplatser på vård-
avdelningen. Resultatet i studien visar att många utskrivningar av patienter är 
misslyckade vid det första försöket, och att detta orsakas av att det finns en begränsad 
tillgång på sängplatser på avdelningarna. Organisationen kring hur sängplatser fördelas 
påverkar tiden för utskrivningen. Strategier för att förbättra utnyttjandet av sängplatser 
på vårdavdelning måste undersökas. Bättre koordination på vårdavdelningen kunde 
bidra till att resurser utnyttjades så att IVA utskrivningsförseningar minskade. 
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Överrapportering 
   I samband med överrapportering beskriver flertalet forskare (Lin, et.al. 2013s.1054. 
James, Quirke, och McBride-Henry, 2013 s.301, Cognet och Coyer, 2014 s.296) att ett 
problem är avsaknad av gemensamma mål, utskrivningsmallar och riktlinjer. 
   Lin, et.al.(2013s.1054) beskriver att viktiga faktorer är hur kommunikationen i 
samband med byte av vårdnivå från IVA till vårdavdelning sker. Vid överrapportering 
fann man många problem som resulterade i att sjuksköterskan på vårdavdelning fick en 
begränsad information om patienten. I samband med beslut om flytt efter ronden, ville 
intensivvårdssjuksköterskan ge en övergripande rapport om patienten till 
sjuksköterskan. Behovet på vårdavdelningen vid denna första rapport var att få en kort 
beskrivning av vilken patient som skulle anlända, så att man kunde planera vilken 
sängplats som passade bäst samt att planera fördelning av patienter till 
sjuksköterskorna. Den muntliga rapporten då patienten anlände till vårdavdelningen 
uteblev ofta då personalen på avdelningen var upptagna eller otillgängliga. 
   Även James, et.al.(2013 s.301-302) belyser problem i samband med överrapportering. 
Intensivvårdssjuksköterskan upplevde att en del av personalen på vårdavdelningen 
upplevde det som negativt att få tillbaka en patient från IVA, samt att sjuksköterskan på 
avdelningen var väldigt upptagen och dåligt rustad att sköta dessa patienter. 
Intensivvårdssjuksköterskan upplevde att sjuksköterskorna på avdelningen var kritiska, 
och i samband med överlämnandet klagade på småsaker, och lyssnade dåligt, vilket 
tolkades som ett ointresse. I kontrast till detta upplevde sjuksköterskorna på 
avdelningen att i samband med överrapportering, var intensivvårdssjuksköterskan 
otrevlig och lyssnade dåligt. Några av intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var 
viktigt med samarbete, och att de negativa attityderna som ibland uppstod, berodde på 
en ökad arbetsbelastning. Gemensamt var att bägge parterna önskade sig ett förbättrat 
sätt att kommunicera i samband med den muntliga rapporten. 
  Lin, et.al.(2013 s.1064) lyfter fram att användandet av utskrivningsriktlinjer var oklart 
och behöver undersökas vidare. En förbättrad rutin vid överrapportering som följer 
evidensbaserade principer bör införas för att patientsäkerheten skall upprätthållas. 
Utskrivningsprocessen behöver understödjas av effektiva verktyg för att säkra en 
optimal kommunikation och en optimal patient säkerhet, vilket bidrar till ett strukturerat 
sätt att rapportera både från IVA och vårdavdelningen. 
  Field, et.al. (2008 s.1) fann att konkreta praktiska orsaker såsom bristande 
kommunikation mellan IVA och vårdavdelning kunde skapa ångest och oro hos 
patienterna i samband med flytt till vårdavdelning, då kunskapen om deras fysiska 
kapacitet, mediciner och kost inte blivit korrekt överrapporterat. 
    James et.al.(2013 s.301) beskriver att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att den 
viktigaste informationen i samband med överrapportering till sjuksköterskorna på 
avdelningen omfattande en epikris, runt cirkulation och respiration. Sjuksköterskorna på 
vårdavdelningen ansåg att denna information var relevant, men ville helst ha en kort 
sammanfattning kring hur dom fortsatt skall vårda patienterna. Detta belyser en 
utmaning för intensivvårdssjuksköterskorna, som ibland kände att deras roll är att 
beskriva och förklara hur möjliga försämringar hos patienten skall fångas upp. I 
samband med överrapportering till sjuksköterskan på vårdavdelning beskriver man 
vikten av att sitta ner och gå igenom hela utskrivningssammanfattningen för att viktig 
information inte skall förloras. En önskan från bägge parterna var en form av vårdplan 
och checklista för att säkerställa att viktig information inte förlorades.        
    
 



9 

 

 
   Cognet, et.al. (2014 s.296) beskriver att sjuksköterskorna på vårdavdelning upplever 
skillnaden i vårdnivå som stora. Brister i kommunikationen och skillnader i 
prioriteringar av patientens omvårdnad var betydande mellan IVA och vårdavdelning. 
Vid överrapportering framkom inte vad som är viktig kunskap för sjuksköterskorna på 
vårdavdelning, för att kunna bedriva fortsatt vård av denna sårbara patientgrupp. 
Deltagarna i studien önskade sig en förbättrad form av överrapportering och man 
föreslog någon form av skriftliga mallar, där viktig information gällande alla områden 
måste dokumenteras. Man önskade sig också skrivna sammanfattningar som innehöll 
viktig information gällande områden såsom mobilisering, psykisk och motorisk oro.  
Det uppfattades som väldigt bra de gånger man rapporterade muntligt på plats och där 
intensivvårdssjuksköterskan visade på patienten var alla dränage och infarter satt och 
hur det såg ut.       
    

Att fortsätta vårda 
   Att känna till de olika förväntade komplikationer som kan uppstå efter intensivvård är 
viktigt, och hur man identifierar dessa i vårdprocessen är nödvändig kunskap. Till 
skillnad från faktorer som återinläggning och mortalitet efter IVA-vårdtid, så är de olika 
komplikationer som uppstår efter intensivvård inte lika uppmärksammade i forskningen.    
   Elliot, Page, & Worrall-Carter, (2014 s.230-231) beskriver hur man identifierar vilka 
patienter som är i riskzonen för en komplikation. Avdelningspersonal som vårdar denna 
patientgrupp skall vara uppmärksamma på tecken till försämringar, vilket kan minska 
risken för komplikationer. Ett minskat utförande av observationer som att mäta 
vitalparametrar är förknippat med en ökad komplikationsrisk för dessa patienter. Det var 
vanligt förekommande med en inadekvat monitorering av mätvärden, och en brist på 
uppmärksamhet då patienten försämrades. En avsaknad av eller inadekvat undervisning 
av avdelningspersonal, och en minskad följsamhet till de regler och policy som fanns, 
samt en brist på erfarna sjuksköterskor på vårdavdelning påverkade förekomsten av 
komplikationer. Att erbjuda avdelningspersonalen kunskap och praktiska färdigheter för 
att fortsatt kunna vårda denna patientgrupp, är en strategi för att minska frekvensen och 
svårighetsgraden av komplikationer, samt öka möjligheten att identifiera försämringar 
hos patienten. MIG och förbindelsesjuksköterskor som arbetar med funktioner för att 
koordinera vården efter intensivvård har i detta sammanhang en nyckelroll, och en del 
av deras arbete innebär att utbilda personalen så att de på ett tidigt stadium kan 
identifiera de sviktande vitalparametrar som ofta föregår en försämring hos patienten 
(Elliot, et.al. 2014 s.230, s.232).  
   Field, et.al. (2008 s.5) belyser hur kunskapen om patienternas fysiska status efter 
intensivvård var bristande och att detta tog sig uttryck i ett ifrågasättande bemötande när 
patienterna försökte klara sin dagliga vård själva. Detta kunde resultera i att någon 
patient blev utmanad att ta avgörande steg framåt, men någon annan upplevde att man 
tappade sin självkänsla. 
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Vikten av samarbete 
      
Skapa trygghet 
   
   Under de senaste decennierna har stödfunktioner i form av MIG och förbindelse-
sjuksköterskor som utgår från IVA startas upp i många delar av världen, där Australien 
och England är föregångsländer. 
   Lin, et.al.(2013 s.1062) belyser att det fanns faktorer som underlättade utskrivningen. 
En viktig faktor var det stöd och den hjälp som en förbindelsesjuksköterska innebar, 
vars roll var att understödja förflyttningen av patienten och dess anhöriga. 
Sjuksköterskan på avdelningen fick stöd och information om patienten, och hur man 
sköter olika dränage, infarter och slangar. Det framkommer att det finns en kultur av ett 
stödjande arbetssätt gentemot varandra genom MIG och förbindelse 
sjuksköterskefunktioner. Detta sätt att arbeta har bidragit till ett förbättrat teamarbete 
som skapar större förutsättningar för att patienten skall återhämta sig. 
   Även James, et.al. (2013 s.302) pekar på att en förbindelsesjuksköterska kan förbättra 
flytten för patienten till avdelningen. Både intensivvårdssjuksköterskorna och  
sjuksköterskorna på vårdavdelningen upplevde ett stöd i samband med flytt, och de 
beskriver även vikten av det fortsatta stödet som sjuksköterskan på avdelningen 
behöver. Detta speciellt med tanke på den lägre bemanning av sjuksköterskor i 
förhållande till patienter som avdelningen har.   
   Chaboyer, et.al.(2012 s.40 s.45) visar i sin studie hur införandet av en förändrad 
utskrivningsprocess för intensivvårdspatienten påverkade samarbetet positivt mellan 
vårdavdelning och IVA. Utvecklandet av den förändrade processen bidrog till flera 
positiva effekter som resulterade i en delad medvetenhet om vilka problem som fanns. 
Det skapades ett utskrivningsdokument på IVA som innebar en daglig utvärdering av 
vilka patienter som var sannolika att snart kunna flytta till vårdavdelning. Denna 
information vidarebefordrades till de berörda vårdavdelningarna. Detta sätt att arbeta 
innebar att avdelningen i förväg kunde planera och utnyttja sina resurser bättre. 
Utvecklandet av nya utskrivningsmallar innebar också ett säkrare sätt att rapportera 
patienten på. Utskrivnings förseningar av patienter från IVA, minskade med i 
genomsnitt 3,2 timmar. Tillsammans bidrog dessa olika faktorer till en effektivare och i 
rätt tid planerad utskrivning av patienten. 
 
    
Skapa tillit 
 
   Häggström, Asplund, och Kristiansen, (2012 s.228 s.230) belyser att sjuksköterskorna 
ofta tvingades att balansera mellan patientens behov och vårdgivarens resurser när man 
försökte skapa en personcentrerad vård. Avsaknad av rutiner för hur utskrivnings-
processen skall gå till är ett problem och att allt beror på vilken sjuksköterska som 
skriver ut patienten den aktuella dagen. Det framkom också att en skillnad i antal år i 
yrket, var relaterat till hur motiverad man är i den process det innebär att förbereda och 
skriva ut en patient från IVA. Intensivvårdssjuksköterskor med längre erfarenhet var 
oftast mera motiverade i denna process. De gånger patienterna blev återinlagda på IVA 
upplevde ofta anhöriga bristande tillit och oro. Denna patientgrupp är sårbar och har 
oftast haft en längre vårdtid på IVA och behöver förberedas noggrant inför flytt till 
avdelning. 
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   James, et.al (2013 s. 302) lyfter fram att sjuksköterskorna ansåg att kommunikationen 
med patienter och deras familjer i samband med utskrivning var viktigt.  
Intensivvårdssjuksköterskorna beskriver att de informerat patienterna och deras 
anhöriga om skillnaden i vårdnivå, och att det var speciellt viktigt att betona skillnaden i 
att sjuksköterskan på avdelningen var ansvarig för flera patienter. Trots detta uppfattade 
sjuksköterskorna på vårdavdelningen att patienterna och deras familjer var förvånade 
över den stora skillnaden i vårdnivå, vilket krävde mycket av deras resurser, att förklara 
skillnaderna och informera om vården på avdelningen, som då ytterligare ökade deras 
arbetsbörda.  
   Häggström, et.al.(2012 s.230) beskriver att individuell vårdplanering är nödvändig 
och innebär att adekvat förbereda och anpassa informationen till varje patient vilket kan 
underlätta flytt från IVA till avdelning. Sjuksköterskorna i studien önskade sig rutiner i 
samband med utskrivning och föreslog att en informationsbroschyr till patienter och 
anhöriga kunde var en hjälp och förberedelse inför flytt. Förslag på att patienten skulle 
besöka avdelningen med sina anhöriga inför flytten ansågs kunna skapa trygghet. 
    

Skapa framtidstro 
    Strategier för att underlätta och stärka patienterna och dess anhöriga inför flytt till 
vårdavdelning beskrivs i olika studier (Cognet, et.al. 2014 s.297. James, et.al 2013 s. 
302. Häggström, et.al.2012 s.230).  
   Sjuksköterskorna på avdelningen har en önskan att anhöriga är förberedda på flytten 
från IVA. Välinformerade anhöriga som förstår skillnaden i vårdnivå och som kan se 
flytten som något positivt och att det innebär ett steg mot tillfrisknandet beskrivs som 
viktigt. Sjuksköterskorna beskriver att en väl informerad och väl förbered anhörig 
underlättar arbetet för sjuksköterskorna på avdelningen, då viktig tid kunde mera 
effektivt användas till den nyanlända patienten från IVA (Cognet, et.al.2014 s.297).   
  James, et.al (2013 s. 302) lyfter fram hur intensivvårdssjuksköterskan arbetade med att 
stärka patienterna i att de nu är redo för flytt. Genom att minska på övervakningen och 
successivt förbereda dem på att en lägre vårdnivå nu var aktuell. Man uppmuntrade 
också patienterna att bli mera självständiga och mobila. 
   Häggström, et.al.(2012 s.230) beskriver att intensivvårdssjuksköterskorna anser att det 
är viktigt att förklara patientens tillfrisknande för anhöriga så att flytten från IVA ses 
som ett framsteg för patienten, det är också viktigt att vara lyhörd och anpassa 
informationen efter olika personers behov och att försöka skapa tillit. Åter på 
avdelningen beskrivs hur sjuksköterskan understödjer patientens tillfrisknande genom 
att stärka patienten i att med små steg i taget, åter ta kontroll över sin kropp. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
   Syftet med studien var att beskriva faktorer som kan öka patientsäkerheten i samband 
med byte av vårdnivå då intensivvårdspatienten flyttar till vårdavdelning. 
Valet av litteraturstudie enligt Axelsson, (2012 s.203- 204) gjordes då det var en lämplig 
metod för att belysa och sammanfatta problemområdet, genom att systematiskt bearbeta 
tidigare forskning för att få svar på uppsatsens syfte. Litteraturstudien kan ligga till 
grund för fortsatta empiriska studier. Det fanns en begränsad mängd av forskning som 
handlar om utskrivningsprocessen av IVA patienten. Några av artiklarna som hittades 
var protokoll för pågående stora studier, i länder som Canada och Holland. Urvalet av 
de artiklar som ligger till grund för analysen har en geografisk spridning och kommer 
från England, Sverige, Australien och Nya Zeeland. De inkluderade artiklarna är relativt 
nya den äldsta från 2008, de andra från 2012-2014. Av de inkluderade artiklarna är 
(n=5) kvalitativa och (n=2) kvantitativa. Trots de olika länder som inkluderades är de 
perspektiv som belyses i studierna liknande och kan jämföras med svenska 
förhållanden. Resultatet kan därför få betydelse för det fortsatta praktiska arbetet. 
Analysprocessen har varit intressant och författaren har med sin förförståelse lätt att 
känna igen sig i de olika perspektiv som beskrivs. Denna förförståelse är viktig att vara 
medveten om och synliggöra under analysfasen för att bibehålla ett öppet 
förhållningssätt till materialet. Förförståelsen ses i detta sammanhang som en tillgång 
för det fortsatta praktiska arbetet. Studiens forskningsfråga har inneburit att flera olika 
perspektiv har trätt fram. Vidare empirisk forskning kan fördjupa en del av dessa 
perspektiv. En djupare förståelse av den mottagande vårdpersonalens upplevelser av att 
ta emot en intensivvårdspatient kan vara värdefulla och ligga till grund för 
implementering av ett förändrat sätt att arbeta. 
  

Resultatdiskussion 
   Resultatet visar att många olika faktorer samspelar för att skapa en framgångsrik 
utskrivning av intensivvårdspatienten. Viktigt är att alla i teamet runt patienten är 
delaktiga och blir lyssnade på vilket bidrar till ett patientsäkrare sätt att arbeta. 
Hur kommunikationen i samband med överrapportering utförs påverkas av många olika 
faktorer där avsaknad av riktlinjer och mallar är ett problem. Även individuella faktorer 
och antal år i yrket, samt arbetsbördan hos sjuksköterskan påverkar. Gemensamt för 
sjuksköterskor på IVA och vårdavdelning är att man önskar sig ett förbättrat sätt att 
rapportera över patienterna på, så att viktig information inte förloras. Det finns stor 
skillnad i prioriteringar av patientens omvårdnad mellan IVA och vårdavdelningar. 
Skillnaden i vårdnivå upplevs som stora. För att skapa trygghet är stödfunktioner som 
MIG och förbindelsesjuksköterskor viktiga både för sjuksköterskor, patienter och 
anhöriga, inte minst då det gäller att identifiera eventuella försämringar. Att patienterna 
och dess anhöriga är välinformerade och väl förberedda på flytten är en viktig faktor 
som skapar tillit och bidrar till en ökad framtidstro. Dessa faktorer tillsammans bidrar 
till att patienterna upplever mindre oro och ångest i samband med byte av vårdnivå. 
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Teamarbete 
   Komplexiteten i utskrivningsprocessen gör att problem kan uppstå på olika nivåer. I 
samband med beslut om byte av vårdnivå är det viktigt att alla i teamet runt patienten är 
delaktiga vilket annars kan resultera i en minskad patientsäkerhet. Lin, Chaboyer, och 
Wallis (2009 s.29) belyser att utskrivning av intensivvårdspatienter är en komplex 
process som innebär samverkan mellan läkare, sjuksköterskor och övriga supportsystem 
inom IVA och på övriga av sjukhusets avdelningar. Ett effektivt teamarbete och 
koordination mellan personal kan optimera intensivvårdspatientens utskrivningsprocess 
och patientens utfall. 
   Beslut som tagits av intensivvårdsläkaren om byte av vårdnivå ifrågasätts sällan. Detta 
sätter fingret på att det råder en hierarki som kan äventyra patientsäkerhet och man bör 
sträva efter att alla i teamet är delaktiga och gör sin röst hörd och blir lyssnade på, för 
att inte viktig information skall förloras. 
   Pronovost, Berenholtz, Dorman, Lipsett, Simmonds och Haraden (2003 s.71) 
beskriver att utvecklandet av ett dagligt målformulär på IVA resulterade i en ökad 
medvetenhet om gemensamma mål som resulterade i att alla i teamet runt patienten var 
delaktiga, vilket i sin tur minskade vårdtiden på IVA och resurser därmed kunde 
utnyttjas mera effektivt. Innan genomförandet var det endast 10 % eller färre av 
vårdpersonalen som förstod målet med vården för dagen, till att 95 % efter införandet av 
det dagliga målformuläret förstod målet med vården. 
   Individuella faktorer och antal år i yrket påverkar till stor del hur utskrivningen 
genomförs. Att tidigt planera för utskrivning är ett sätt att säkerställa en framgångsrik 
utskrivning. Detta stärks av Lin, et.al, (2009 s. 41) Watts, Pierson, och Gardner (2005 
s.44-45) som belyser att intensivvårdssjuksköterskor inte tänker på att planera för 
utskrivning, eller att kunskap saknas för hur detta går till. Utbildning för att informera 
om vikten av en väl genomförd, och på ett tidigt stadium planerad utskrivning föreslås. 
Detta är viktig kunskap då ett samband mellan tidig planering och tidig utskrivning från 
sjukhus finns. 
   Praktiska orsaker som tillgången på sängplatser påverkar hur lyckad utskrivning blir. 
Att införa ett utskrivningsformulär med daglig utvärdering, där vårdavdelningarna får 
information om vilka patienter som snart kan flytta, innebär att de kan planera sin 
verksamhet och förbereda sig bättre. Detta beskrivs som framgångsrikt och kan bidra till 
att utskrivningsförseningar minskas och att resurser används mera effektivt. 
   Lin et.al, (2009 s.29) beskriver hur riskerna med för tidig utskrivning och utskrivning 
efter triagering, ofta sker i samband med minskade resurser vilket kan öka risken för 
återinläggning och dödligheten hos intensivvårdspatienten. Santamaria, Duke, Pilcher, 
Copper, Moran, och Bellmo (2015 s.3) visar att sambandet mellan att skriva ut patienter 
på jourtid och efter triagering i tidigare studier inte har inkluderat patientinformation. 
10 000 patienter är inkluderade och man har då funnit att vårdbegränsningar och 
patienters sviktande organfunktion vid tiden för utskrivning var faktorer som påverkade. 
När dessa faktorer inkluderades i studien var utskrivning på jourtid inte längre 
förknippat med en ökad dödlighet.  
   I ljuset av dessa resultat framstår en välplanerad utskrivning, där alla i teamet är 
delaktiga och där alla faktorer beaktas som viktig. Att genomföra en välplanerad 
utskrivning kan minska den ångest oro och det lidande som dessa patienter ofta 
upplever. Speciellt viktigt är att de patientgrupper, där man har begränsat vårdnivån till 
palliations nivå, tillsammans med sina anhöriga är väl förberedda. 
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Kommunikation 
 
   I samband med överrapportering beskrivs bristen på gemensamma mål, 
utskrivningsmallar och riktlinjer som ett problem vilket påverkar kvalitén på 
kommunikationen. Detta drabbar patienterna som beskriver en ökad ångest och oro 
vilken är förknippad med bristande kommunikation i samband med byte av vårdnivå. 
Flera olika faktorer påverkar hur lyckad överrapporteringen blir. Gemensamt för 
sjuksköterskor på IVA och vårdavdelning var en önskan att det fanns tid, att i lugn och 
ro få utföra överrapporteringen, och helst på plats. Förslag på förbättringar var ett 
standardiserat sätt att rapportera på och en form av checklista så att inte viktig 
information förlorades. Singh, Thomas, Petersen, och Studdert, (2007 s. 2033) beskriver 
att bristande överrapportering kan vara orsak till medicinska fel i 34 % av fallen. 
   Det framkom betydande skillnader i vilken typ av information som ansågs som viktig, 
och att sjuksköterskorna på vårdavdelningen upplever skillnaden i vårdnivå som stora. 
Whittaker och Ball, (2000 s. 138) lyfter fram att avdelningspersonal har beskrivit en 
känsla av bävan och oro när de skall ta emot en patient från IVA. Kunskapen om 
patienternas fysiska status efter intensivvård var bristande hos personalen på 
vårdavdelning. Vilket ibland kunde leda till missuppfattningar, där det tolkades som att 
en del patienter var lata. Jones och Griffiths (2006 s.155) beskriver att patienter som 
vårdats på IVA behöver en lång återhämtningstid för att bygga upp sin psykiska och 
fysiska styrka, och att denna återhämtning kan ta upp till ett år eller mer.   
   En önskan från sjuksköterskorna på vårdavdelning var en vårdplan för hur de skall 
utföra den fortsatta vården, och som skall innehålla områden vilka beskriver patients 
psykiska och motoriska status. Här beskrivs en kunskapslucka som är viktig att fylla, 
där intensivvårdssjuksköterskan inte alltid har tiden eller kunskapen om vikten av att 
sammanställa denna typ av vårdplan. Här kan stödfunktioner som MIG och 
förbindelsesjuksköterskor spela en viktig roll. Sjuksköterskor både på IVA och 
vårdavdelning upplever ett ökat stöd av dessa funktioner. 
   Kommunikationen med patienter och deras familjer i samband med flytt är viktig, 
men beskrivs ofta vara en tidskrävande uppgift. Chaboyer, Thalib, Alcorn, och Foster, 
(2007 s.365) visar att en av de viktiga roller som förbindelsesjuksköterskor har är att 
vara stödjande för patienterna och dess anhöriga i samband flytt, och att identifiera vilka 
som behöver extra stöd. Anhörigas roll i samband med flytt till avdelning beskrivs som 
”informella vårdgivare”. En önskan finns att kunna förbättra rutinerna så att viktig 
information till anhöriga och patienterna inte förloras i samband med flytt och man 
föreslog någon form av skriftlig information. Michell och Courtney (2005 s.123,126) 
har visat att de anhöriga som i samband med flytt från IVA till avdelning är 
välinformerade, genom både individuell information och via en informationsbroschyr 
mår bättre och är tryggare. 
   Flertalet av sjuksköterskorna beskriver att man upplevde det som tidskrävande och 
utmanande att få tillräckligt med tid för att hinna informera patienterna och dess 
anhöriga, samt att man upplevde det som en utmanande uppgift. Sjuksköterskor både på 
IVA och vårdavdelning behöver stöd och tid för att orka med den utmaning det är att 
möta oroliga, stressade och ibland agiterade anhöriga.   
   Olika strategier för att förbereda patienterna inför flytten beskrivs. Att hela tiden 
förklara och beskriva skillnaden i vårdnivå för patienterna och deras familjer är viktiga 
moment för att underlätta. Att uppmuntra patienterna genom att försöka klara flera 
moment själva, och därmed bli starkare och att hela tiden sträva mot det friska för att 
åter kunna ta kontroll över sin kropp. 
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För att framgångsrikt kunna rapportera både skriftligt och muntligt samspelar många 
olika faktorer. Att införa gemensamma mål och riktlinjer i form av en checklista och att 
skapa en vårdplan kan bidra till att öka patientsäkerheten och minimera riskerna med att 
viktig information förloras. Detta kan bidra till att de individuella faktorerna inte 
påverkar hur och vad, som läggs fokus på i samband med överrapporteringen. 
 

Organisatoriska faktorer 
   Vikten av att känna till förväntande komplikationer efter IVA vårdtiden och kunskapen 
om hur dessa skall identifieras på ett tidigt stadium är nödvändig. Niven, Bastos, och 
Stelfox (2013 s.184-186) visar att MIG och förbindelsesjuksköterskor har en viktig roll 
genom att vara ett stöd för avdelningspersonalen i att tidigt kunna hitta dessa 
försämrade vitalparametrar, speciellt hos de patienter som löper störst risk för att 
återinläggas på IVA. Användandet av dessa funktioner minskar risken för återinläggning 
på IVA. I samband med vårdbegränsningar och beslut om vårdnivå spelar MIG en viktig 
roll genom att vara ett stöd för avdelningen. Detta är viktigt inte minst utifrån ett etiskt 
perspektiv i t.ex. de fall där palliativ vård blir den korrekta vårdnivån. Dessa svåra 
beslut skall ske i samråd mellan olika professioner och med patienterna och deras 
anhöriga. 
    Chaboyer, Gillespie, Foster, och Kendall (2005 s.766,772) har funnit att en 
förbindelsesjuksköterska kan hjälpa avdelningssjuksköterskan att vara bättre rustad med 
kunskap och mera bekväm med att ta emot en patient från IVA. Detta stärks av 
Tabanejad, Pazokian, och Ebadi (2014 s.208) som beskriver hur förbindelse-
sjuksköterskor bidrar till en ökad tillfredställelse hos patienter och dess anhöriga, 
sjuksköterskor både på IVA och på vårdavdelning. Kvalitén på vården ökade genom att 
utskrivningsplaneringen förbättrades, återinläggningen minskade, och antal dagar på 
sjukhus reducerades. Detta genom en ökad medvetenhet om och ett förebyggande av 
försämringar hos patienterna. 
   Argumenten för att stödfunktioner som MIG och förbindelsesjuksköterskor är 
framgångsrika och ökar patientsäkerheten är starka. Att i tider av minskade resurser, 
vilket ofta innebär ett ökat antal patienter per sjuksköterska på vårdavdelningen vilket är 
förknippat med en ökad patientmortalitet (Aiken, et.al. 2014 s.1824), kunna erbjuda 
dessa stödfunktioner på sjukhusen är en kvalitetssäkring. Detta sätt att arbeta ökar 
tryggheten och kunskapen hos sjuksköterskorna vilket bidrar till en ökad patientsäkerhet 
och en minskad patientmortalitet.   
 

Vidare forskning 
   Behovet av vidare forskning har genom studiens resultat och diskussion trätt fram och 
rekommenderas enligt följande. 
 

• En fördjupad kunskap om den mottagande vårdpersonalens upplevelser av att ta 
emot intensivvårdspatienter. 

• En ökad kunskap om teamarbetets betydelse i samband med utskrivnings-
processen av intensivvårdspatienten. 

• En ökad kunskap om hur kommunikationen kan förbättras i samband med byte 
av vårdnivå. 

• En ökad kunskap om vilken form av dokument och checklistor som kan öka 
patientsäkerheten i samband med byte av vårdnivå. 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 
   Med mångårig erfarenhet som intensivvårdssjuksköterska är resultatet i denna studie 
inte förvånande utan snarare tydliggör de brister som jag ser präglar det dagliga arbetet. 
Utifrån resultatet framkommer flera förbättringsområden som har betydelse för det 
fortsatta kliniska arbetet. 
 

• Att tidigt börja tänka och dagligen planera för utskrivning av 
intensivvårdspatienten. 

• Att använda vårdplaner, införa riktlinjer och en checklista som säkrar 
kommunikationen i samband med överrapportering, där områden som aktivitet 
och patientens psykiska status är viktig information för den fortsatta vården. 
Samt att helst rapportera på plats. 

• Att alla i teamet runt intensivvårdspatienten är delaktiga och gör sin röst hörd 
och blir lyssnade på. 

• Att införa ett utskrivningsformulär med daglig utvärdering, där de berörda 
vårdavdelningarna får information om vilka patienter som snart kan flytta. Detta 
innebär att de kan planera sin verksamhet och förbereda sig bättre. 

• Att patienterna och deras anhöriga är välinformerade och väl förberedda på 
skillnaden i vårdnivå både muntligt och skriftligt. 

• Att starta upp funktionen med Förbindelsesjuksköterskor som skapar trygghet 
och underlättar byte av vårdnivå, både för sjuksköterskor på IVA och 
vårdavdelning och för patienterna och dess anhöriga. 

 

SLUTSATSER 
   Aktuell forskning pekar på att byte av vårdnivå är en allvarlig risk för 
patientsäkerheten. Det går att identifiera brister inom organisation, teamarbete och 
kommunikation samt på ett individuellt plan hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. 
För att skapa en framgångsrik utskrivning är det viktigt att alla dessa faktorer kan 
samspela. Att utskrivningen kan planeras och att alla inblandade såsom patienten 
anhöriga och vårdpersonal hinner förbereda sig. Överrapportering bör ske enligt 
gemensamma riktlinjer och mallar där alla i teamet är delaktiga. När teamarbetet och 
kommunikationen fungerar optimalt kan man framgångsrikt skriva ut en patient från 
IVA till en lägre vårdnivå. Detta underlättar för att sjuksköterskorna ska kunna fokusera 
på de olika strategier som hjälper patienten att åter ta kontroll över sin kropp och 
därmed skapa förutsättningar för ett tillfrisknande. 
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BILAGA 1 
 

Författare, årtal 
titel och tidskrift. 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Författare: Kate 
Field, Suman Prinjha 
& Kathy Rowan. 
Årtal: 2008 
Tidskrift: Critical 
Care 12:R21 
Titel:”One patient 
amongst many: a 
qualitative analysis 
of intensive care 
unit patients 
experiences of 
transferring to the 
general ward”. 
 
 
 

Många patienter upplever 
”relocation stress” i samband 
med flytt från Iva till vanlig 
vårdavdelning. Flera tidigare 
studier har beskrivit dess 
orsaker. Syftet är att beskriva 
tidigare IVA patienters 
upplevelser i samband med 
byte av vårdnivå. 

Kvalitativ, 
narrativa 
interjuver. 

34 deltagare som 
alla vårdats på 
IVA genom akut 
inläggning. 
Urvalet gjordes 
på flera olika 
sjukhus över 
hela UK. 
Intervjuerna 
skedde i hemmet 
mellan år 2005-
2006. 

Studien visade att mycket av den 
upplevda ångest och oro som 
uppstod hos patienterna i 
samband med flytt till 
vårdavdelning inte endast var 
förknippad med deras sjukdom 
och behandling och att de 
lämnat en skyddad miljö på IVA 
utan också berodde på konkreta 
praktiska orsaker såsom 
bristande kommunikation mellan 
IVA och vårdavdelning, 
sjuksköterskeomvårdnad och 
avdelningens organisation och 
planering. 

Författare: Marie 
Häggström, Kenneth 
Asplund & Lisbeth 
Kristiansen. 
Årtal:2012 
Tidskrift: Intensive 
and Critical Care 
Nursing 28:s. 224-
233. 
Titel: ”How can 
nurses facilitate 
patients transitions 
from intensive care? 
A grounded theory 
of nursing.” 

Många patienter upplever 
kraftlöshet och sårbarhet i 
samband med flytt från IVA 
till vårdavdelning. 
Syftet med denna studie är att 
utveckla en grundad teori 
kring sjuksköterskans 
omvårdnad i samband med 
utskrivningsprocessen från 
IVA. 

Kvalitativ, 
Grupp 
intervjuer, 
individuella 
intervjuer, 
och 
deltagande 
obser-
vationer av 35 
sjuk-
sköterskor, 
som 
analyserades 
med hjälp av 
grundad teori. 

Två sjukhus i 
Stockholm på 
IVA och 
vårdavdelning. 

För att underlätta IVA patientens 
förflyttning till vårdavdelning är 
individuell vårdplanering 
nödvändig. Det är också viktigt 
att patienten är adekvat 
förberedd på förändringen för att 
underlätta förflyttningen och 
minska oron hos patienten. 
Kunskap om vilka faktorer som 
är viktiga i samband med 
förflyttning behövs, 
patientinformation och 
patientens egenmakt är viktiga 
faktorer för att underlätta 
förflyttning. 
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Författare, årtal 
titel och tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Författare: Stephanie 
Cognet, Fiona Coyer 
Årtal:2014 
Tidskrift:Intensive 
and Critical Care 
Nursing. ”Discharge 
practices for the 
intensive care 
patient: A 
qualitative 
exploration in the 
general ward 
setting”. 

Patienter som skrivits ut från 
IVA behöver ofta en 
komplicerad och omfattande 
och omvårdnad. 
Syftet: Att undersöka hur 
sjuksköterskor på 
vårdavdelning uppfattar 
utskrivningsprocessen av 
patienter som skrivs ut från 
IVA. 

En kvalitativ 
grundad teori 
användes som 
design för att 
guida 
fokusgrupp 
interjuver av 
deltagarna. 

27 sjuk-
sköterskor från 
två vård 
avdelningar, 
där man ofta 
tog emot 
patienter från 
IVA. På ett 
Australienskt 
sjukhus. 

Det finns fundamentala 
missuppfattningar i prioritering och 
vård mellan avdelningarna och IVA. 
Detta belyser att man behöver en 
rationaliserad strategi i samband med 
utskrivningsplanering av IVA 
patienten. 

Författare: Frances 
Lin, Wendy 
Chaboyer, Marianne 
Wallis, & Anne 
Miller. 
Årtal: 2013 
Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Studies. 
”Factors 
contributing to the 
process of intensive 
care patient 
discharge: An 
ethnographic study 
informed by activity 
theory” 

Många utskrivningar från 
IVA till vårdavdelning 
misslyckas vid första 
försöket. 
Syftet; med studien är att 
undersöka vilka faktorer som 
påverkar IVA patientens 
utskrivning. 

Kvalitativ, 
Direkt 
observationer 
semi-
strukturerade 
interjuver och 
insamling av 
aktuell 
dokumentation 
Aktivitets-teori 
användes för att 
strukturera 
studiens 
resultat. 
Engströms 
triangel 
användes för att 
dela upp 
studiens olika 
frågeställningar
. 

Studien 
utfördes på ett 
sjukhus i 
Australien, 
som har en IVA 
med 14 platser. 
Intensivvårds 
och 
avdelnings-
personal, samt 
övrig sjukhus-
personal som 
var delaktiga i 
utskrivnings-
processen 
deltog i 
studien. Totalt 
28 
utskrivningar 
observerades, 
och 56 
interjuver 
genomfördes. 

Utskrivningsförseningar var ett 
signifikant problem, som var 
förknippat med begränsad tillgång på 
sängplatser på vårdavdelningen. 
Strategier för att förbättra tillgången 
av platser på vårdavdelningarna 
behövs. Rutinen att skriva ut patienter 
från IVA på jourtid påverkar 
patientsäkerheten. All personal i 
teamet som är inblandade i beslut om 
att skriva ut IVA patienten, måste 
uppmuntras att delge sina synpunkter. 
Problem i samband med 
överrapportering av IVA patienten 
talar för att utveckla ett förbättrat sätt 
att rapportera och säkerställa 
informationsflödet. 
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Författare,årtal 
tidskrift och titel. 
 

Problem och syfte 
 

Metod 
 

Urval Resultat 

Författare:Malcom 
Elliot,Karen Page och 
Linda Worall-Carter. 
Årtal:2014 
Tidskrift: British 
Association of Critical 
Care Nurses. 
Titel: ”Factors 
associated with post-
intensive care unit 
adverse events: a 
clinical validation 
study”. 
 
 

Många patienter som skrivs 
ut från IVA har ett fortsatt 
komplext behov av vård 
och förflyttning till 
vårdavdelning utgör en risk 
för komplikationer. 
Syftet är att undersöka 25 
olika faktorer som 
intensivvårds-förbindelse-
sjuksköterskor tror är 
förknippade med post-
intensiv omvårdnads 
komplikationer. 
 

Kvantitativ, 
Prospektiv 
klinisk 
validerings 
studie 
 

52 patienter 
 från 4 olika 
sjukhus i 
Australien. 

Varje av de 25 olika 
faktorerna uppstod som 
en komplikation hos 
6 patienter. Dom 
svåraste komplikationerna 
uppstod hos de patienter som var 
sjukast. 
Dessa komplikation uppstod på 
vårdavdelning efter 
flytt från IVA. 

Författare: Wendy 
Chaboyer, Frances 
Lin, Michelle Foster, 
Lorriane Retallick och 
Kriengsak 
Panuwatwanich. 
Årtal:2012 
Tidskrift:World-views 
on Evidence-Based 
Nursing. 
Titel: ”Redesign the 
ICU Nursing 
Discharge Process: A 
Quality 
Improvement Study” 
 
 

Syftet är att utvärdera 
inverkan av en 
omkonstruerad IVA 
utskrivningsprocess på IVA 
utskrivnings förseningar, 
sjukhusdödlighet och IVA 
återinläggning inom 72 
timmar. 

Kvantitativ 
studie. 
Kvalitets- 
förbättrings-
studie 
och statistisk 
process- 
kontrollanalys. 
Den 
omdesignade 
processen 
innebar en 
tillsättning av en 
förändrings- 
agent för att 
underlätta 
implementering 
utvecklandet av 
ett patient- 
över-
rapporterings ark 
i form av en 
checklista. 
Avdelnings- 
personalen   
uppskattade en 
förväntad 
tid för ankomst 
till 
avdelning. 

Utförd på en 
IVA 
i Australien. 
Man mätte 
Utskrivnings 
förseningar per 
timma och 
patient 
utskriven 
levande per 
månad. 

Visade en 
minskning 
av utskrivning förseningar av 
patienter från IVA med i genom 
snitt 3,2 
timmar. Utvecklandet av 
en omarbetad 
utskrivningsprocess 
innebar en delad 
medvetenhet mellan IVA och 
avdelning om problemen. 
Vilket resulterade 
i en effektivare och i rätt tid 
planerad ut- utskrivning av 
IVA patienten. 
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Författare,årtal 
tidskrift och titel. 
 

Problem och syfte 
 

Metod 
 

Urval Resultat 

Författare: Stephen 
James, Sara Quirke & 
Karen McBride-
Henry. 2013. Nursing 
in Critical Care. “Staff 
perception of patient 
discharge from ICU 
to ward-based care” 

Kvalitén på informationen 
mellan intensivvårds-
sjuksköterskor och 
sjuksköterskor på 
vårdavdelning, i samband 
med att intensivvården 
avslutas och patienten 
förflyttas till avdelning är 
viktig för en fortsatt 
patientsäker vård.           
Syftet: Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
utskrivningsprocessen från 
IVA till vårdavdelning. 

Kvalitativ, 
Undersökande 
beskrivande 
studie, med hjälp 
av ett 
frågeformulär 
baserade på 
Whitaker och 
Balls 
undersökning av 
IVA patient 
utskrivning. 
Svaren 
analyserades 
med hjälp av ett 
beskrivande 
tematiskt 
arbetssätt. 

På ett sjukhus i 
Nya Zeeland 
med 480 
platser. 94 
intensivvårds-
sjuk-sköterskor 
tillfrågades 45 
svarade. 
108 sjuk-
sköterskor på 
avdelning 
tillfrågades 47 
svarade. 

Huvudfynden visade att den 
skrivna och den muntliga 
kommunikationen behöver skilja 
sig beroende på kontexten och 
tiden för utskrivningen. Tiden 
för att lämna över patienten från 
IVA till avdelning behöver 
förhandlas. Möjligheten att 
förhandla om tiden och sättet att 
lämna över är viktigt för 
sjuksköterskorna. Dessutom 
behövs ett standardiserat sätt att 
kommunicera. Detta kommer 
sannolikt att förbättra 
patientsäkerheten. 
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