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Abstrakt 

Patienter förflyttas från IVA till vårdavdelningar tidigare i sjukdomsförloppet vilket 

resulterar i att patienters vårdbehov fortfarande är komplext för en sjuksköterska på 

en vårdavdelning. Det ställs höga krav på sjuksköterskor som vårdar en patient med 

allvarlig sjukdom med avseende på den vård som är möjlig att bedriva på 

vårdavdelningar. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa 

sjuksköterskor attityder och erfarenheter av att vårda en patient som nyligen vårdats 

på en intensivvårdsavdelning. För att besvara syftet användes Whittemore och 

Knafls (2005) analysmetod för en integrerad litteraturöversikt. Analysen resulterade 

i sju huvudgrupper: Osäkerhet och otillräcklighet, Avsaknad av resurser, Krav från 

patienter och närstående, Bristande kommunikation, Ökad delaktighet vid 

överflyttning, Förbättrad kommunikation och Bättre samarbete med IVA-

sjuksköterskor. I resultatet framkom att sjuksköterskor kunde känna oro inför att en 

patient skulle överflyttas från IVA. Sjuksköterskor uttryckte en känsla av 

otillräcklighet, avsaknad av resurser och bristande kommunikation som påverkade 

deras möjligheter att bedriva god vård. Sjuksköterskor föreslog att de skulle få vara 

en större del i planeringen och utförandet av överflyttningen samt att 

kommunikationen och samarbetet med IVA-sjuksköterskorna kunde förbättras. Det 

är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att deras attityder kan överföras till 

patienter. Kommunikation och samarbete var två viktiga områden som 

sjuksköterskor önskade förbättrades. Genom en ökad förståelse för sjuksköterskors 

attityder och erfarenheter synliggörs förbättringsområden. Ett förbättringsområde 

som föreslås i denna litteraturöversikt är att implementera SBAR i vården för att få 

en gemensam struktur vid kommunikationen. 

 

Nyckelord: Attityder, Erfarenheter, Integrerad litteraturöversikt, Intensivvård, 

Sjuksköterska, Slutenvård, Vårdavdelning, Överflyttning 
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Vårdavdelningar inom slutenvården har inte tillgång till lika avancerad utrustning som på 

intensivvårdsavdelningar [IVA], vilket kan innebära att sjuksköterskor saknar resurser för att 

kunna vårda patienter som kommer från IVA (Challiner & Smith, 2016, s.18). På IVA vårdas 

patienter med störst vårdbehov (Boyd, Roberts, Parson Leigh & Stelfox, 2018). Antalet patienter 

som behöver intensivvård överstiger antalet intensivvårdsplatser vilket i många fall leder till att 

patienter skrivs ut till en annan vårdavdelning trots behov av intensivvård (Russell, 1999). I 

denna litteraturöversikt kommer en sjuksköterska som arbetar på en vårdavdelning på ett 

sjukhus, som inte är IVA, benämnas som ”sjuksköterska”. När begreppet ”vårdavdelning” 

nämns, syftar det till övriga vårdavdelningar förutom intensivvårdsavdelningar. I det begreppet 

utelämnas även psykiatriska samt pediatriska vårdavdelningar. I denna litteraturöversikt används 

Eagly och Chaikens (2007) definition av en attityd som beskrivs som medvetna eller omedvetna 

känslor inför en situation. 

 

Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning är ständigt under övervakning av personal 

(Chaboyer, Kendall, Kendall, & Foster, 2005). Vad som skiljer IVA från vårdavdelningar, är 

framförallt bemanningen samt tillgången till teknisk utrustning. På vårdavdelningar råder 

avsevärt lägre bemanning och patienter övervakas inte på samma sätt som på IVA (Russell, 

1999). IVA vårdar patienter som kräver avancerad medicinteknisk utrustning. Dagligen används 

läkemedelspumpar för exakt administrering av läkemedel, vitalparametrar övervakas 

kontinuerligt, respiratorer hjälper patienter att andas samt att dialys ges som supplement till 

njurarnas funktion (Marshall, et al., 2017).  

 

Att vara allvarligt sjuk och sväva mellan liv och död är en traumatisk upplevelse, och många 

patienter upplever rädsla och ångest över att sedan flytta till en vårdavdelning. Patienter beskrev 

i studier en känsla av att bli en i mängden när de vårdades på en vårdavdelning jämfört med IVA 

(Chaboyer et. al., 2005; Field, Prinjha & Rowan, 2008). Rädslan grundade sig i att patienterna 

var oroliga att bli utskrivna, trots att de inte var redo för det. Patienterna upplevde även att 

personalen på vårdavdelningen prioriterade annorlunda och samtidigt ställde högre krav på dem 

att vara självständiga och klara av sin allmän dagliga livsföring [ADL] (Field et. al., 2008). I 

flera fall kände patienter sig så svaga att de inte ens orkade trycka på ringklockan för att påkalla 

avdelningspersonalens uppmärksamhet. Studien visade även att patienter beskriver en 

upplevelse av att personalen vet så lite om dem och deras bakgrund, samt att de inte verkade 

intresserade av att veta mer (a.a.).  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

beskrivs det att sjuksköterskors kompetensområde är omvårdnad, det vill säga både 
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omvårdnadsvetenskapen och de omvårdnadshandlingar denne tillämpar praktiskt. 

Sjuksköterskor ansvarar själva för de beslut som fattas kring patienters omvårdnad och hur detta 

utförs, men likaså innebär det ett självständigt ansvar för att kontinuerligt utveckla den 

individuella yrkeskompetensen. För att arbeta säkert och samtidigt erbjuda patienter bästa 

tillgängliga vård är det viktigt att sjuksköterskor grundar sina beslut utifrån de lagar, 

styrdokument och författningar som styr hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor är ålagda att 

arbeta enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) och även enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som 

beskriver att vården ska bedrivas säkert. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

omvårdnaden som sjuksköterskor ansvarar för innefattar patienters grundläggande behov. Detta 

kan skapa svårigheter då patienter som förflyttas från IVA många gånger är i behov av mer 

avancerad utrustning och omvårdnad för att tillgodose deras komplexa vårdbehov (jmf. Russell, 

1999).   

 

Det ställs många krav på sjuksköterskor som vårdar allvarligt sjuka patienter (Berg & Danielson, 

2007; Shattell, 2004). Sjuksköterskor ska ta patienters behov och önskemål i beaktande. 

Däremot har patienter inte alltid förståelse för vad de kan förvänta sig av sjuksköterskor och 

vilken vård de har möjlighet att bedriva på vårdavdelningar (a.a.). Vidare beskriver Berg och 

Danielson (2007) att det då uppstår en frustration och minskad tillfredsställelse hos såväl 

patienter som hos sjuksköterskor. Personalen vill göra gott och tillgodose patienternas behov och 

känslor vilket inte alltid är möjligt, då det inte alltid finns rätt resurser tillgängliga eller att det är 

bortom dennes kontroll (a.a.). I vissa fall har miljön på vårdavdelningar visats vara ett hinder i 

patienters återhämtning (Chaboyer et al., 2005). Shattell (2004) menar att omständigheter i 

miljön på vårdavdelningar bidrar till att relationen mellan sjuksköterskor och patienter påverkas 

negativt, samtidigt som sjuksköterskors skyldigheter att bedriva en hälsofrämjande vård 

försvåras (a.a.). Genom att förbättra miljön hade det kunnat skapa förutsättningar för 

sjuksköterskor att bedriva en god och säker vård av hög kvalitet.  

   

Att arbeta som sjuksköterska innebär att dagligen möta och vårda patienter med olika 

sjukdomar, vårdbehov och problematik. Att vårda en sjuk patient med stort vårdbehov och 

varierande sjukdomsbild kräver stort ansvarstagande av sjuksköterskor och kan även innebära att 

denne ställs inför en rad olika utmaningar (Häggström, 2012). Detta kräver även att 

sjuksköterskor arbetar patientsäkert och därigenom bibehåller en helhet och kontinuitet i 

vårdandet (a.a.). Den enskilda sjuksköterskan kan behöva stärkas i dessa situationer genom att få 

ta del av andras erfarenheter. Även organisationen i sin helhet kan, genom insikt och ökad 
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förståelse för sjuksköterskornas erfarenheter, därmed utveckla verksamheten för att stötta 

sjuksköterskorna. Litteraturöversikten kan bidra till ny och utökad kunskap för sjuksköterskor 

som kan tillämpas i den kliniska verksamheten. 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors attityder 

och erfarenheter av att vårda patienter som nyligen vårdats på en intensivvårdsavdelning. 

  

Frågeställningar: 

1. Vilka attityder och erfarenheter har sjuksköterskor inför och under vårdandet av patienter 

som nyligen vårdats på IVA?   

2. Vilka förslag på förbättringsområden har sjuksköterskor för att kunna utföra vårdandet? 

 

Metod 

Metoden integrerad litteraturöversikt valdes för att sammanställa befintlig kunskap kring 

sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att vårda patienter som nyligen vårdats på IVA. I 

och med detta inkluderades såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar. Whittemore och Knafl 

(2005) ansågs vara relevant som metodartikel vidare i analysen. De menar att om en integrerad 

litteraturöversikt görs noggrant kan den vara av klinisk relevans och tillföra kunskap som kan 

användas i praktiken.  

 

Litteratursökning 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s.79-90) menar att en systematisk 

litteratursökning bör genomföras i flera databaser. Därför utfördes litteratursökningen i PubMed, 

Cinahl samt psycINFO. För att kontrollera om det fanns tillräckligt med material till vår studie, 

samt finna relevanta sökord gjordes en pilotsökning i respektive databas. Utifrån funna ord 

gjordes sökningar efter indextermer i respektive databas ämnesordlista (jmf. Willman et al., 

2016, s.69). Ämnesord som användes i PubMed söktes i svensk MeSH, i Cinahl headings för 

Cinahl samt i thesaurus för psycINFO. Utöver funna ämnesord söktes relevanta begrepp i fritext. 

För att få en bra och precis sökning kombinerades fritextorden med ämnesorden (jmf. Willman 

et al., 2016, s.72). Willman et al. (2016, s.72-79) redogör för hur dessa kan kombineras med 

hjälp av booleska sökoperatorer. En boolesk sökoperator beskrivs som ett ord som bygger 

samman sökord för att resultera i en söksträng. De booleska sökoperatorer som användes i 

sökningen var ”OR” och ”AND”. Att placera ”OR” mellan två sökord beskrivs ge träffar där 

antingen det ena eller det andra sökordet finns, medan ”AND” kombinerar sökorden så att båda 
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sökorden ska finnas med i varje träff (Willman et al., 2016, s.73). Vidare beskriver Willman et 

al. (2016, s.75-77) om trunkering som innebär att en asterisk sätts i slutet av ett sökord för att på 

så sätt söka på alla olika ändelser som finns av ett ord. I litteratursökningen användes trunkering 

för att inkludera alla ändelser av ett sökord. 

 

Inklusionskriterier var vuxna personer som nyligen vårdats på IVA och förflyttats till en 

vårdavdelning. Exklusionskriterier var studier utförda i en psykiatrisk kontext, eftersom 

författarna anser att området hör till specialistutbildade sjuksköterskor. Innan litteratursökningen 

inleddes, fastställdes begränsningarna engelsk text samt att artiklarna skulle vara publicerade 

från och med år 2000. Dessa begränsningar gjordes eftersom studier som var utförda före år 

2000 ansågs riskera att behandla irrelevant kontext på grund av att vården är under ständig 

utveckling (jmf. Ahgren & Axelsson, 2011). Att studierna skulle vara engelskspråkiga berodde 

på att författarna ej behärskade något av de andra språk som sökningen resulterade i. Sökorden i 

respektive databas skiljer sig på grund av att de olika ämnesordlistorna inte innehåller samma 

ämnesord. Där det inte fanns ämnesord som var av liknande betydelse databaserna emellan, 

användes istället fritext. Tillvägagångssättet av litteratursökningen framgår i tabell 1. 

Litteratursökningen resulterade i totalt 232 artiklar varav 70 artiklar var dubbletter som 

exkluderades. Därefter lästes 167 titlar och abstrakt igenom vilket resulterade i att 136 artiklar 

exkluderades för att de inte bedömdes svara mot syftet. De 26 artiklar som kvarstod beställdes i 

fulltext. Två artiklar fanns ej att tillgå, varpå de exkluderades. Vidare uteslöts ytterligare åtta 

artiklar, se anledning i figur 1. En manuell sökning utfördes för att få ett mer innehållsrikt 

resultat (jmf. Willman et al., 2016, s. 88-90). Den manuella sökningen resulterade i ytterligare en 

artikel. Figur 1 visar en översikt vad gäller urvalet av artiklar till analysen. 

 

I det första steget i urvalet av artiklar granskades om artikeln svarade mot syftet genom att titel 

och abstrakt lästes igenom (jmf. SBU, 2017, s.41). Artiklar som fortsatt bedömdes relevanta 

lästes sedan i fulltext utifrån relevans mot studiens syfte. De artiklar som inte bedömdes 

relevanta exkluderades (SBU, 2017, s.41-42). Därefter kvalitetsgranskades de artiklar som 

valdes ut och svarade mot syftet. 
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Figur 1. Översikt av urvalet av artiklar 
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Tabell 1. Litteratursökning  

PubMed 20200206 Begränsningar: engelsk text, 20000101-20201231 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 MSH Critical Care  32941  

S2 MSH Critical Care Nursing 1831  

S3 MSH Intensive Care Units 54349  

S4  S1 OR S2 OR S3 79591  

S5 MSH Transitional Care 670  

S6 MSH Patient Transfer 5833  

S7 MSH Patient Discharge 18925  

S8 MSH Patient Handoff 1079  

S9 FT  discharge 134969  

S10  S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 141122  

S11 FT staff* 171117  

S12 FT nurs* 490534  

S13 FT personnel* 202334  

S14 FT provider* 141078  

S15 FT carer* 12845  

S16 FT caregiv* 64191  

S17  S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR 

S15 OR S16 

853521  

S18 FT experience* 717841  

S19 FT perception* 298591  

S20 FT view* 301436  

S21 FT perspective* 241534  

S22 FT opinion* 77876  

S23  S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR 

S22 

1450462  

S24  S17 AND S23 215169  

S25 MSH Attitude of Health Personnel 111469  

S26  S24 OR S25 283086  

S27 FT ward* 72339  

S28  S4 AND S10 AND S26 AND S27 122 15 
 

Cinahl 20200206 Begränsningar: engelsk text, 20000101-20201231 

S1 MH Critical Care  17839  

S2 MH Critical Care Nursing 12407  

S3 MH Intensive Care Units 30237  

S4  S1 OR S2 OR S3 51282  

S5 MH Transitional Care 1399  

S6 MH Transfer, discharge 4855  

S7 MH Patient Discharge 14309  

S8 MH Hand Off (patient safety) 2032  

S9 FT  discharge 61452  

S10  S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 64167  

S11 FT staff* 129117  

S12 FT nurs* 578644  

S13 FT personnel* 174196  

S14 FT provider* 95062  

S15 FT care* 1154143  

S16  S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR 

S15 

1609799  

S17 FT perception* 126313  

S18 FT perspective* 106135  

S19 FT experience* 348361  

S20 FT view* 100500  
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Tabell 1. Forts. Litteratursökning 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S21 FT opinion* 33130  

S22  S17 OR S18 OR S19 OR S20 OR S21 612977  

S23  S16 AND S22 268894  

S24 MH Attitude of Health Personnel 33710  

S25  S23 OR S24 286919  

S26 FT ward* 19674  

S27  S4 AND S10 AND S25 AND S26 68 0 

psycINFO 20200206 Begränsningar: engelsk text, 20000101-20201231 

S1 FT Critical Care  10472  

S2 FT Critical Care Nursing 1084  

S3 DE Intensive Care  3774  

S4  S1 OR S2 OR S3 10854  

S5 FT Transitional Care 458  

S6 FT Patient Transfer 1087  

S7 FT Patient Discharge 5031  

S8 FT Patient Handoff 179  

S9 FT  discharge 20562  

S10  S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 21814  

S11 FT staff* 65683  

S12 FT nurs* 126535  

S13 FT personnel* 201858  

S14 FT provider* 56522  

S15 FT care* 492625  

S16  S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR 

S15 

699860  

S17 FT experience* 470837  

S18 FT perception* 329088  

S19 FT view* 188322  

S20 FT perspective* 222648  

S21 FT opinion* 41351  

S22  S17 OR S18 OR S19 OR S20 OR 

S21 

997706  

S23  S16 AND S22 276826  

S24 DE Attitude of Health Personnel 14568  

S25  S23 OR S24 281210  

S26 FT ward* 15586  

S27  S4 AND S10 AND S25 AND S26 42 1 
 

*MSH- ämnesord ur svensk MeSH, MH ämnesord från Cinahl headings, DE- ämnesord från thesaurus, FT-fritext 

Kvalitetsgranskning 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att artiklar som ska ingå i en integrerad litteraturöversikt 

ska genomgå en kvalitetsgranskning för att på så sätt höja kvaliteten på översikten. Detta kan 

göras med hjälp av granskningsmallar. 17 artiklar bedömdes vara relevanta för denna studie och 

kvalitetsgranskades. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades beroende på typ av studie. De kvalitativa artiklarna granskades 

utifrån SBUs granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2014). En artikel, (Stelfox et al., 
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2014), som är en kvantitativ prospektiv kohortstudie granskades med stöd av CASPs formulär 

för granskning av kohortstudier (CASP, 2018). De två övriga kvantitativa artiklarna 

kvalitetsgranskades med stöd av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) protokoll för 

kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod. Dock modifierades protokollet genom att 

exkludera frågor som var kopplade till randomisering och blindning eftersom detta ansågs 

irrelevant mot urvalet av artiklar till studien. Att anpassa granskningsformulär menar Willman et 

al. (2016, s.106) är ett måste för att få ett rättvist kvalitetsvärde. Vidare beskrivs att tillsammans 

med granskningsmallarna görs en subjektiv bedömning av kvaliteten av den som utför 

granskningen, och kopplar det till någon förutbestämd gradering (a.a.). I vår granskning gjordes 

en slutgiltig gradering utifrån Willman et al. (2006, s.95-96) beskrivning om procentindelning. 

Baserat på hur många jakande svar som den aktuella granskningsmallen resulterade i beräknades 

ett procentuellt värde kopplat till antalet frågor som bedömdes. För att en artikel skulle uppnå 

hög kvalitet skulle 80-100% av svaren vara jakande, för medelhög kvalitet skulle 70-79% vara 

jakande och under 70% bedömdes som låg kvalitet. Artiklar med låg kvalitet förutbestämdes att 

de skulle exkluderas.  

 

Kvalitetsgranskningen uteslöt ingen ytterligare artikel, varefter 17 artiklar ingår i studien. För 

översikt av de ingående artiklarna och dess kvalitet, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen(n=17).  

Författare/ 

år 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Athifa et al. 

(2011) 

Kvalitativ 

 

131 Fokusgrupps- 

intervju/ tematisk 

analys 

Visar upplevda fördelar 

med att ha ett gott 

samarbete mellan IVA 

och vårdavdelning. 

Särskilt sjuksköterskor 

med mindre erfarenhet 

uppskattar detta.  

Hög 

Bunkenborg et al. 

(2017) 

Kvalitativ 37 (20 

sjuksköterskor)  

Observationer och 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Betonar vikten av god 

kommunikation och bra 

planering under 

förflyttningen mellan 
IVA och vårdavdelning. 

Detta för att hjälpa 

sjuksköterskan men 

även för 

patientsäkerheten. 

 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 

Författare/ 

år 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Chaboyer, 

Gillespie et al. 

(2005) 

Kvalitativ 10 Intervjuer/ tematisk 

analys 

Sjuksköterskor tycker 

att det är viktigt med 

samarbete med IVA-

sjuksköterskor. Detta 
för att kunna få hjälp i 

svåra situationer. 

Medelhög 

Cognet et al. 

(2014) 

Kvalitativ 27 Semi-strukturerade 

fokusgrupps- 

intervjuer/ Constant 

Comparative Method 

Grounded Theory 

Svårt att planera 

förflyttningen mellan 

vårdnivåer. Visar att det 

finns skillnader i den 

vård som kan bedrivas 

på IVA gentemot 

vårdavdelningen. 

Kommunikation är 

viktigt. 

Hög 

Cox et al. (2006) Kvalitativ 7 Semi- strukturerade 

intervjuer samt 

frågeformulär/ 

innehållsanalys 

Kan vara komplext att 

ta emot en patient som 

tidigare vårdats på IVA. 

Vårdandet på 

vårdavdelningar 

försvåras av bristande 

resurser, bristande 

kommunikation, låg 

utbildning samt svårt att 

göra bedömningar och 

ta beslut. 

Hög 

de Grood et al. 
(2018) 

Kvalitativ 35 (5 
sjuksköterskor) 

Semi-strukturerade 
intervjuer/ 

innehållsanalys 

Förflyttning mellan 
IVA och vårdavdelning 

är riskfyllt. Dock anses 

god kommunikation 

samt att ha nödvändiga 

resurser tillgängliga för 

en god förflyttning vara 

betydelsefullt.  

Medelhög  

Elliott et al. 

(2010) 

Kvalitativ  28 (6 

sjuksköterskor) 

Ostrukturerade 

intervjuer/ Constant 

Comparative Method 

Grounded Theory 

Att skriva ut en patient 

från IVA kräver 

planering. Det kan vara 

svårt för en 
sjuksköterska att 

hantera en kritiskt sjuk 

patient. 

Medelhög 

Enger et al. (2017) Kvalitativ  8 Intervju med öppna 

frågor/ 

innehållsanalys 

Dåligt samarbete, 

bristfällig 

kommunikation/rapport, 

kunskap samt den 

kliniska blicken 

beskrivs påverka 

vården. Visar att det är 

glapp mellan 

vårdnivåerna.  

Hög 

Häggström et al. 

(2012) 

Kvalitativ 35 Gruppintervjuer, 

individuella 

intervjuer samt 

observationer/ 

grounded theory 

Visar vikten av en 

organisation som 

erbjuder samordnad, 

stärkande och 

personcentrerad vård i 

förflyttningen mellan 

vårdnivåer.  

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 

Författare/ 

år 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Häggström et al. 

(2018) 

Kvalitativ 13 (6 

sjuksköterskor) 

Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys  

Vårdande av patienter 

med komplexa behov är 

vanligt på 

vårdavdelningar. 
Sjuksköterskan hade ett 

behov av uppföljande 

besök av IVA-

sjuksköterskor. 

Hög  

James et al. (2013) Kvalitativ  92 (47 

sjuksköterskor) 

Intervju med öppna 

frågor/ tematisk 

analys 

Visar vikten av en 

standardiserad 

kommunikation för att 

bibehålla 

patientsäkerheten och 

minska stressen hos 

sjuksköterskor.  

Medelhög 

Kauppi et al. 

(2018) 

Kvalitativ 16 Fokusgrupps-intervju 

samt djupintervju/ 

innehållsanalys 

Nyexaminerade 

sjuksköterskor bör få 

mer stöd i vårdandet av 

patienter som tidigare 

vårdats på IVA. Ett 

utökat samarbete 

mellan vårdnivåerna 

kan i framtiden öka 

tryggheten hos 

personalen samt öka 

patientsäkerheten. 

Hög 

McIntyre et al. 
(2011) 

Kvantitativ 208 Enkätstudie/ survey 
monkey [digitalt 

program som 

sammanställer data] 

Att en IVA-
sjuksköterska besöker 

vårdavdelningen hjälper 

till att förebygga 

försämring hos 

patienten. 

Sjuksköterskan behöver 

mer utbildning för att 

kunna identifiera en 

försämrad patient. 

Hög 

Oerlemans et al. 

(2015) 

Kvalitativ  25 (8 

sjuksköterskor) 

Fokusgrupps-intervju 

samt individuella 
intervjuer/ grounded 

theory 

Viktigt med gott 

samarbete mellan IVA 
och vårdavdelning. Det 

finns ett gemensamt 

beroende mellan 

avdelningarna, kopplat 

till patientflödet. 

Medelhög 

Stelfox et al. 

(2017) 

Kvantitativ 451 patient-

förflyttningar. 

(289 

sjuksköterskor) 

Standardiserat 

formulär/ t-test, 

kvartilavstånd, 

propotioner, Chi-

square test. 

Visar på många brister i 

förflyttningen mellan 

IVA och vårdavdelning. 

Skriftlig samt muntlig 

kommunikation är 

viktigt i förflyttningen. 

Medelhög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=17) 

Författare/ 

år 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Whittaker, Ball 

(2000) 

Kvalitativ  7 Frågeformulär med 

öppna frågor samt 

semi-strukturerade 

intervjuer/ question 
analysis, tematisk 

innehållsanalys 

Erfarenheterna av att 

vårda en patient som 

tidigare vårdats på IVA 

varierar. God planering 
och utbildning lägger 

grund för en god 

överflyttning från IVA 

till vårdavdelning. 

Medelhög 

Wood et al. (2017) Kvantitativ 339 (255 

sjuksköterskor) 

Enkätstudie/ survey 

monkey 

[standardavvikelse, 

median, Mann 

Whitney] 

Visar att samarbete 

mellan vårdnivåer kan 

underlätta för 

personalen på 

vårdavdelningen 

Hög 

 

 

Analys 

Analysen utfördes i fyra steg; datareduktion, datadisplay, datajämförelse samt slutsats och 

verifikation i enlighet med Whittemore och Knafls (2005) beskrivning.  

 

Datareduktion 

Som en start i analysprocessen ordnades artiklarna i en tabell utifrån författarnas namn.  

 

Analysen baserades på att textenheter, som besvarade studiens syfte, extraherades från urvalet av 

artiklar som ingår i analysen. För att textenheterna ska kunna spåras tillbaka till originalkällan 

ska dessa kodas (Whittemore & Knafl, 2005). Kodningen i denna litteraturöversikt innebar att 

textenheterna märktes med exempelvis 1:1, vilket innebär artikel 1, textenhet 1. De extraherade 

textenheterna översattes till svenska. Liknande textenheter presenterades bredvid varandra och 

tack vare att dessa var kodade kunde de verifieras med originalkällan.  

 

Datadisplay 

För att forskaren ska få en överblick över subgrupperna och dess innehåll kan en matris utformas 

(Whittemore och Knafl, 2005). I denna litteraturöversikt sammanfördes data till subgrupper, 

genom att vardera textenhet manuellt sorterades och infogades under tilltänkta subgrupper. 

Subgrupperna ordnades utifrån frågeställningarna. Textenheter med liknande innehåll infogades 

i samma subgrupp vilket resulterade i 20 subgrupper. Utifrån frågeställningarna sorterades 

subgrupperna med tillhörande textenheter i ett separat dokument, en matris. De samband och 

mönster som återfanns här underlättade när resultatet sedan skulle formas (jmf. Whittemore & 

Knafl, 2005).  

 

Datajämförelse 
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Subgrupperna jämfördes och de med likartat innehåll sammanfördes till en större helhet. I denna 

litteraturöversikt benämns denna helhet som en huvudgrupp. Whittemore och Knafl (2005) 

menar vidare att kreativitet är en betydande del i analysprocessen, vilket ger utrymme för 

generalisering av innehållet. Dock förutsätter det att en kritisk analys genomförs för att på så sätt 

få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Datan bearbetades och uppdaterades kontinuerligt 

under processens gång, i syfte att inkludera så mycket data som möjligt under varje huvudgrupp 

(jmf. Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Slutsats och verifikation 

Whittemore och Knafl (2005) menar att genom att göra små generaliseringar av subgruppernas 

innehåll kan huvudgrupper formas. Resultatet i denna litteraturöversikt formades genom att 

subgrupper sammanfördes till huvudgrupper. En verifikation med grundkällan kunde göras vid 

oklarheter i sammanföringen, tack vare att textenheterna tidigare kodats. En brödtext skrevs för 

att sammanfatta de framkomna fynden. I denna litteraturöversikt formades slutligen en matris 

som visar huvudgrupper kopplat till frågeställningarna och vardera artikel, se bilaga 1.  

 

Resultat 

I denna litteraturstudie ingår 17 artiklar, tre med kvantitativ metod och 14 med kvalitativ metod, 

som beskriver sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att vårda patienter som nyligen 

vårdats på IVA. Analysen resulterade i sju huvudgrupper som svarade på frågeställningarna i 

studien, se tabell 3. 

Tabell 3. Översikt av huvudgrupper kopplat till frågeställningar 

Frågeställningar Huvudgrupper 

Vilka attityder och erfarenheter har 

sjuksköterskor inför och under vårdandet av 

patienter som nyligen vårdats på IVA?   

Osäkerhet och otillräcklighet  

Avsaknad av resurser 

Krav från patienter och 
närstående 

Bristande kommunikation 

Vilka förslag på förbättringsområden har 

sjuksköterskor för att kunna utföra vårdandet? 

Ökad delaktighet vid 

överflyttning 

Förbättrad kommunikation 

Bättre samarbete med IVA-

sjuksköterskor 

 

Attityder och erfarenheter av att vårda en patient som nyligen vårdats på IVA 
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Osäkerhet och otillräcklighet 

Sjuksköterskor kände många gånger krav och rädsla inför att ta emot en patient från IVA 

(Bunkenborg, Bitsch Hansen & Hølge-Hazelton, 2017; Whittaker & Ball, 2000). Orsaken var att 

sjuksköterskor var inställda på att de inte skulle klara av att ta emot patienter och att de kände 

press från IVA-personalen att klara av vårdandet. Sjuksköterskor kände i vissa fall att 

patienternas svåra sjukdomstillstånd gjorde att det blev mycket att göra. Om sjuksköterskor fick 

ytterligare en patient utöver de patienter de redan ansvarade för, kunde det skapa problem 

(Elliott, Crooker, Worrell-Carter & Page, 2011; Enger & Andershed, 2017). Patienterna krävde 

mycket tid och övervakning från sjuksköterskorna vilket gjorde att arbetet blev stressigt, kaotiskt 

och svårt att hantera (Enger & Andershed, 2017; Häggström, Asplund & Kristiansen, 2012; 

Kauppi, Proos & Olausson, 2018). 

Sjuksköterskor kände ofta obehag och rädsla inför att vårda dessa patienter då de inte hade 

tillräckligt med utbildning, både om nödvändig utrustning skulle finnas tillgänglig samt hur den 

behövande utrustningen skulle användas (Cox, James & Hunt, 2006; Enger & Andershed, 2017). 

Sjuksköterskor uttryckte en stor osäkerhet relaterat till bristande erfarenhet av att vårda patienter 

med avancerade vårdbehov, vilket ledde till att situationen blev svår att hantera (Elliott et al., 

2011; Kauppi et al., 2018). På grund av patienters ostabila tillstånd blev sjuksköterskor osäkra. 

Även negativa känslor såsom ångest, panik och förlorad kontroll över situationen framkom. 

Detta kunde bero på en rädsla att göra fel och att något skulle inträffa där hon eller han inte 

skulle bli lyssnad på eller få stöd i situationen (Cox et al., 2006; Enger & Andershed, 2017; 

Kauppi et al., 2018).  

Sjuksköterskor kände ofta att de inte var tillräckligt kompetenta för att hantera patienter som 

förflyttats från IVA (Enger & Andershed, 2017; Kauppi et al., 2018). Utifrån detta var det 

många sjuksköterskor som menade att de misslyckats i omhändertagandet av patienter och 

närstående. Dessutom uttryckte sjuksköterskor att de inte kunde bedriva en adekvat vård på lika 

villkor, vilket genererade i känslor som ökad osäkerhet, stress, frustration och skuld (a.a.). 

Maktlöshet och missnöje var även två känslor som framkom hos sjuksköterskor till följd av 

osäkerhet kring att vårda patientgruppen. Situationen och arbetet blev övermäktigt vilket 

resulterade i att sjuksköterskor många gånger försökte övertyga sig själva att de var tillräckligt 

kompetenta och duktiga. Sjuksköterskor uttryckte att det var svårt att känna sig stolt då de inte 

kunde bedriva en god och säker vård eller kunna be om hjälp (Cox et al., 2006; Enger & 

Andershed, 2017; Häggström et al., 2012; Kauppi et al., 2018). 

 

Avsaknad av resurser 
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Sjuksköterskor kände oro inför den fortsatta vården när patienter fortfarande hade kontinuerlig 

övervakning av vitalparametrar när de hämtades från IVA (Kauppi et al., 2018; Whittaker & 

Ball, 2000). Sjuksköterskor beskrev det som problematiskt att vårda en patient som kom från 

IVA relaterat till minskad bemanning och hög arbetsbelastning på vårdavdelningen. Patienter 

fick allt kortare vårdtid på IVA vilket ledde till mer vårdkrävande patienter på vårdavdelningen. 

Detta påverkade i sin tur sjuksköterskornas arbetsbelastning och att vårdavdelningen inte hade 

resurser eller kompetens för att tillgodose patientens komplexa vårdbehov (Chaboyer, Gillespie, 

Foster, & Kendall, 2005; Cognet & Coyer, 2014; Elliott et al., 2011; Enger & Andershed, 2017). 

På grund av personalbrist på vårdavdelningarna blev tidsbristen påtaglig för sjuksköterskorna. 

De patienter med störst vårdbehov krävde mer prioritering vilket ledde till att övriga patienter 

fick för lite tid. De övriga patienterna försummades och fick vad sjuksköterskorna ansåg vara 

minimal vård och omsorg (Athifa et al., 2011; Elliott et al., 2011; Häggström et al., 2012; 

Kauppi et al., 2018; Oerlemans et al., 2015).  

Att inte ha tillräckliga resurser i form av personal, teknisk utrustning, kunskap samt för hög 

arbetsbelastning orsakade stress och frustration hos sjuksköterskor (Enger & Andershed, 2017; 

Whittaker & Ball, 2000). Sjuksköterskor fick kompromissa för att hantera hinder som orsakades 

av bristande resurser. Detta resulterade i psykisk och mental stress hos sjuksköterskor som i 

slutändan påverkade patienterna och kvaliteten på vården (Enger & Andershed, 2017; 

Häggström et al., 2012; Häggström, Fjellner, Öhman & Rising Holmström, 2018). 

Sjuksköterskor spenderade lite tid med patienter samtidigt som de var överbelastade av ordinarie 

arbetsuppgifter. Detta gjorde det svårt för dem att bedriva en god vård som inte äventyrade 

patientsäkerheten. Brister i resurser, kunskap och utbildning resulterade i att sjuksköterskor inte 

kunde bedöma om patienters tillstånd försämrades (Cox et al., 2006; Enger & Andershed, 2017; 

Kauppi et al., 2018; Oerlemans, et al., 2015;). Skulle patienters tillstånd försämras uttryckte 

sjuksköterskor stor oro då de inte visste hur de skulle hantera situationen eftersom de beskrev att 

nödvändiga resurser och kunskap inte fanns (Cox et al., 2006; Kauppi et al., 2018; Whittaker & 

Ball, 2000). Relaterat till detta uppkom etiska dilemman och en känsla av orättvisa då de 

behövde åsidosätta övriga arbetsuppgifter och andra patienters vård för att kunna observera 

patienter som nyligen vårdats på IVA (Athifa et al., 2011; Kauppi et al., 2018). 

Eftersom patienterna hade ett ökat vårdbehov krävdes mer övervakning från personalen. Detta 

kunde bli ett problem eftersom antalet erfarna sjuksköterskor på vårdavdelningen var få (Cox et 

al., 2006; Elliott et al., 2011). Många unga eller nyexaminerade sjuksköterskor med lite klinisk 

erfarenhet, hade svårt att identifiera och känna igen tecken på försämring vilket kunde förvärra 

situationen för patienterna. Sjuksköterskorna som var nyexaminerade kände sig osäkra, 
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ensamma i sina beslut och hjälplösa (Enger & Andershed, 2017; Kauppi et al., 2018). Det 

visades dock att även mer erfarna sjuksköterskor hade svårt att identifiera en försämrad patient 

(Cox et al., 2006; Enger & Andershed, 2017). Att endast förlita sig på medicinteknisk utrustning 

försvårade för sjuksköterskor att lita på sin kliniska blick. Det kunde resultera i att patienten inte 

fick adekvat vård eller att vården blev fördröjd (Cox et al., 2006; Elliott et al., 2011; Kauppi et 

al., 2018).  

 

Krav från patienter och närstående 

I flera fall var patienter inte förberedda på förflyttningen från IVA till vårdavdelningar (Enger & 

Andershed, 2017). Patienter kunde därför behöva mer vård och tillsyn på grund av att 

förflyttningen orsakat förvirring. Förvirringen resulterade i större osäkerhet och misstro från 

såväl patienter som närstående, och när sjuksköterskor blev medvetna om detta, påverkades även 

den vård de gav (Cognet & Coyer, 2014; Häggström et al., 2012). De kände då ett starkt behov 

att bevisa sina kunskaper och få patienter och närstående att känna trygghet (Enger & 

Andershed, 2017; Häggström et al., 2012).  

Närstående hade ofta orealistiska förväntningar kring vilken vård som väntade på 

vårdavdelningen, vilket sjuksköterskor tyckte var svårt att bemöta (Cognet & Coyer, 2014; 

Enger & Andershed, 2017). Sjuksköterskor beskrev att detta berodde på att närstående hade 

svårt att anpassa sig till de olika miljöerna, vilket på avdelningen innebar mindre personal, 

teknologi och stöd (Cognet & Coyer, 2014). Att såväl närstående och patienter övervakade 

sjuksköterskorna och jämförde sjuksköterskornas kompetens med vården som bedrevs på IVA, 

resulterade i att sjuksköterskorna kände sig ännu mer osäkra (Cognet & Coyer, 2014; Enger & 

Andershed, 2017; Kauppi et al., 2018). 

 

Bristande kommunikation 

Oro kring information och kommunikation vid förflyttningen uppstod, då sjuksköterskors 

tidigare erfarenheter var att de fått ofullständig information om patientens status och tillstånd. 

De hade inte fått information om patienters förflyttning i tid samt att IVA-personalen inte hade 

redogjort för patienters fullständiga anamnes eller observandum vid överlämningen (Cognet & 

Coyer, 2014; de Grood et al., 2018). Tidsbrist samt känslor av att inte ha blivit lyssnad på vid 

tidigare överlämningar, framkallade negativa känslor när de fick höra att patienter skulle komma 

från IVA (Bunkenborg et al., 2017; James, Quirke & McBride-Henry, 2013).  

Arbetet kring patienten blev mer komplext och utmanande på grund av bristande 
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kommunikation och avsaknad av vårdplan (Bunkenborg et al., 2017; Cox et al., 2006; Enger & 

Andershed, 2017; Whittaker & Ball, 2000). Något som många sjuksköterskor ansåg, var att IVA 

tog upp alldeles för mycket irrelevant information på rapporterna som istället hade kunnat läsas i 

patientjournalen om intresse fanns (Bunkenborg et al., 2017; Enger & Andershed, 2017; 

Whittaker & Ball, 2000). Samarbete och kommunikation med IVA var avgörande för en god 

vård, vilket sjuksköterskorna uttryckte var otillräckligt. Ibland beskrevs patienters tillstånd som 

värre än vad det egentligen var och andra gånger förmildrade eller utelämnade IVA istället 

viktiga aspekter kring patientens tillstånd (Bunkenborg et al., 2017; Cognet & Coyer, 2014; 

Enger & Andershed, 2017). 

Den komplexa vårdsituationen innebar svårigheter när teamet inte samarbetade på och mellan 

vårdavdelningarna. Bristande kommunikation och samarbete kunde resultera i ytterligare ett 

hinder för sjuksköterskorna att bedriva en god vård och upprätthållande av patientsäkerheten. 

När sjuksköterskor kände sig otrygga och hade en patient som krävde vård som var utöver deras 

kompetens, var kommunikation med IVA-personalen avgörande för att utföra vårdandet (de 

Grood et al., 2018; Enger & Andershed, 2017; Häggström et al., 2018).  

 

Förslag på förbättringsområden för att kunna utföra vårdandet  

Ökad delaktighet vid överflyttning 

Sjuksköterskor föreslog att både dem själva och närstående skulle spendera tid på respektive 

avdelning innan förflyttningen. Detta för att få bättre förståelse och kunskap kring vården som 

bedrivs på de olika enheterna (Enger & Andershed, 2017; Häggström et al., 2018; Whittaker & 

Ball, 2000). Ett samarbete mellan organisationerna hade kunnat resultera i ett utbyte av kunskap 

för sjuksköterskorna som i sin tur kunde gynna patienter (Enger & Andershed, 2017; Häggström 

et al., 2018). Om patienter och närstående kände sig trygga och upplevde kontroll vid 

förflyttningen menade sjuksköterskor att förtroendet gentemot dem hade kunnat stärkas 

(Häggström et al., 2012; Whittaker & Ball, 2000).  

Många sjuksköterskor önskade att patienter hade fått stanna längre på IVA (Stelfox et al., 2017). 

Eftersom detta inte var möjligt uttryckte de en vilja av att en annan vårdnivå, mellan IVA och 

vårdavdelningarna skulle finnas. Dessa avdelningar skulle bedriva en vård som var mindre 

avancerad än IVA, men mer avancerad än en vårdavdelning (Chaboyer, Gillespie et al., 2005; 

Kauppi et al., 2018). Sjuksköterskorna uttryckte oro kring de stora skillnaderna mellan 

vårdavdelningarna och IVA och det hade varit önskvärt om patienter hade kunnat få komma till 

denna typ av vårdnivå innan de förflyttades till vårdavdelningen (Chaboyer, Gillespie et al., 

2005; Kauppi et al., 2018; Stelfox et al., 2017).  
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En annan möjlig förbättringsåtgärd som sjuksköterskor uttryckte var att IVA kontaktar 

vårdavdelningen i god tid innan utskrift för att ge sjuksköterskor möjlighet att förbereda, 

organisera och därmed förbättra såväl förflyttningen som eftervården (Chaboyer, Gillespie et al., 

2005; Enger & Andershed, 2017; James et al., 2013). Detta hade kunnat resultera i att 

sjuksköterskor hade kunnat säkerställa att bästa möjliga förberedelser var gjorda och att personal 

och utrustning fanns tillgängligt (de Grood et al., 2018; James et al., 2013; Kauppi et al., 2018).   

Om sjuksköterskor på vårdavdelningen fick göra en bedömning av patienters behov innan 

förflyttningen menade de att det skulle förbättra planeringen av eftervården (Enger & 

Andershed, 2017; Oerlemans, et al., 2015; Whittaker & Ball, 2000). Sjuksköterskor önskade att 

de fick vara mer delaktiga i planeringen och de beslut som fattades kring patienters vård och 

förflyttning. De menade att en bättre planerad förflyttning hade kunnat förbättra för såväl 

patienter och sjuksköterskor som för organisationen (Enger & Andershed, 2017; Oerlemans, et 

al., 2015; Whittaker & Ball, 2000). Avslutningsvis så fanns det önskemål och förslag från 

sjuksköterskor att det skulle finnas en individanpassad vårdplan eller riktlinjer som hade kunnat 

underlätta fortsatt vård på vårdavdelningarna. Detta för att säkerställa en god överflyttning till 

vårdavdelningar (Cox et al., 2006; Enger & Andershed, 2017; Häggström et al., 2012; James et 

al., 2013; Stelfox et al., 2017). 

 

Förbättrad kommunikation  

Sjuksköterskor önskade bättre rapportering av information eftersom en effektiv kommunikation 

beskrevs vara avgörande för en framgångsrik förflyttning och god eftervård (Enger & 

Andershed, 2017; Stelfox et al., 2017; Whittaker & Ball, 2000). 

Sjuksköterskor tyckte att både muntlig och skriftlig information var nödvändig vid rapportering 

och förflyttning för att möjliggöra en fortsatt god vård. Att på detta sätt använda sig av olika 

typer av kommunikation ansågs viktigt för sjuksköterskor för att kunna bedriva en god eftervård 

(Cognet & Coyer, 2014; de Grood et al., 2018; Whittaker & Ball, 2000). De bästa 

rapporteringarna beskrevs vara när IVA rapporterade över bredvid patienter så sjuksköterskor 

samtidigt gavs möjlighet att se de IVA-personalen pratade om och kunna ställa frågor (Cognet & 

Coyer, 2014). Att dessutom få en skriftlig vårdplan om vilken vård som är lämplig för patienten 

på vårdavdelningen var önskvärt av sjuksköterskor (Cognet & Coyer, 2014; de Grood et al., 

2018; James et al., 2013).  

För att underlätta arbetet belyste sjuksköterskor vikten av att IVA kontaktade vårdavdelningen 

för att ge sjuksköterskorna möjlighet att medverka i planeringen av förflyttningen (Bunkenborg 

et al., 2017; Cognet & Coyer, 2014; Enger & Andershed, 2017). Sjuksköterskor önskade att 
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informationen och kommunikationen vid rapporteringar från IVA skulle vara anpassad till 

vårdavdelningens specifika inriktning. Sjuksköterskor önskade mer tid till att kunna fråga IVA-

personalen om det fanns något de var osäkra på (Bunkenborg et al., 2017; Enger & Andershed, 

2017). Sjuksköterskor menade att en god dialog och kommunikation kunde bidra till ökad 

förståelse för patientens problematik relaterat till andra medicinska specialiteter utöver sin egen 

(Bunkenborg et al., 2017; Enger & Andershed, 2017). 

Sjuksköterskor ansåg att IVA-sjuksköterskor skulle göra sammanfattningar över patienters 

vårdtid på IVA för att på så sätt underlätta eftervården. Då skulle sjuksköterskor få en bättre 

helhetsbild av patienterna. Sjuksköterskor tyckte även att ett standardiserat 

kommunikationsverktyg, såsom en checklista, hade varit hjälpfullt för att inte missa relevant 

information i överrapporteringen (Cognet & Coyer, 2014; de Grood et al., 2018; Whittaker & 

Ball, 2000). Genom att få bättre information kring patientens familjehistoria hade sjuksköterskor 

på så sätt kunnat förbättra vården kring patienten och närstående. Till detta fanns även förslag 

om att behålla patienternas dagböcker som förts på IVA. Detta för att kunna besvara patienters 

frågor som framkommit efter tiden på IVA, men även för att fortsättningsvis dokumentera 

vårdförloppet så att patienter och närstående kan ta del av hela vårdtiden. (Chaboyer, Gillespie et 

al., 2005; Häggström et al., 2012). 

 

Bättre samarbete med IVA-sjuksköterskor 

Sjuksköterskor framförde att ett samarbete med IVA-sjuksköterskor skulle vara till stor hjälp för 

dem när de vårdade en patient som nyligen vårdats på IVA (Athifa et al., 2011; Enger & 

Andershed, 2017; Häggström et al., 2018; James et al., 2013; Kauppi et al., 2018; McIntyre et 

al., 2012; Wood, Pirret, Takerei & Harford, 2017). Det kunde handla om att sjuksköterskor 

kände att de behövde stöd och utbildning i vårdandet av patienter med stort vårdbehov och som 

krävde mycket medicinteknisk utrustning (Häggström et al., 2018; Kauppi et al., 2018; McIntyre 

et al., 2012). Att då kunna få hjälp av IVA-sjuksköterskor beskrevs som värdefullt eftersom de 

många gånger hade mer omfattande kunskaper (Athifa et al., 2011; Enger & Andershed, 2017; 

James et al., 2013; Wood et al., 2017). Sjuksköterskor som tyckte att vårdandet av denna 

patientgrupp var svårt relaterat till den redan tidigare höga arbetsbelastningen, ansåg att ett 

samarbete med IVA kunde vara till hjälp (Athifa et al., 2011; Enger & Andershed, 2017; 

McIntyre et al., 2012). Vissa sjuksköterskor beskrev även att ett samarbete mellan 

vårdavdelningen och IVA hade kunnat hjälpa patienter som då hade kunnat ställa frågor direkt 

till IVA-sjuksköterskorna (Enger & Andershed, 2017; Häggström et al., 2012; Häggström et al., 

2018). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors attityder 

och erfarenheter av att vårda patienter som nyligen vårdats på en intensivvårdsavdelning. 

Analysen av materialet resulterade i åtta huvudgrupper som ordnats efter frågeställningarna. 

Huvudgrupperna var: Kravfyllt och problematiskt, osäkerhet och otillräcklighet, avsaknad av 

resurser, krav från patienter och närstående, bristande kommunikation, ökad delaktighet vid 

överflyttning, förbättrad kommunikation samt bättre samarbete med IVA-sjuksköterskor. 

I litteraturöversiktens resultat framkom att sjuksköterskor i vissa fall var inställda på att de inte 

skulle bemästra vårdandet av patienter med stora vårdbehov. Att på förhand tänka att situationer 

är övermäktiga kan liknas med Jean Watson´s teori för omvårdnad (Watson 1993). Watson 

(1993, s. 87) menar att det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att deras känslor kan 

överföras till patienter i vårdsituationer och sedermera påverka omsorgsprocessen. Watson 

(1993) beskriver begreppet transpersonell omvårdnad som en ömsesidig förståelse av patienters 

och sjuksköterskors upplevelser och känslor. Sjuksköterskors inställning och värderingar kan ha 

betydelse för hur personer i omgivningen påverkas. Att sjuksköterskors känslor kan överföras 

till patienter understryks av Hammarström, Häggström, Andreassen Devik och Hellzen (2019) 

som menar att sjuksköterskors känslor kan påverka relationen till patienten. Watson (1993) 

menar vidare att personer emellan kan påverka varandra genom deras känslor. James, 

Andershed, Gustavsson och Ternestedt (2010) menar vidare att sjuksköterskans inställning och 

attityder inför en situation påverkar beslutsfattandet och vården som bedrivs. Kopplat till denna 

studies resultat visar detta att en sjuksköterskas attityder kan avspeglas och därmed påverka den 

vård som en patient får. 

Denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor uttryckte en otillräcklighet genom att de inte 

gav den vård de ansåg att de kunde ge med rätt förutsättningar. Att sjuksköterskor känner 

otillräcklighet kan bero på hur de väljer att prioritera eller hur de personligen klarar av olika 

situationer (Watson, 1993, s.83). Att inte kunna bedriva den optimala vården beskrevs av många 

sjuksköterskor i denna litteraturöversikt. Detta kan relateras till samvetsstress som kan uppstå 

vid en känsla av otillräcklighet (Austin, Goble, Leier & Byrne, 2009; Glasberg, Eriksson & 

Norberg 2007). Det dåliga, eller oroliga, samvetet uppkommer genom att sjuksköterskan känner 

att denne inte kan ge patienter den optimala vården (a.a.). Att sjuksköterskor är stressade och är 

oroliga relaterat till arbetsbördan beskrivs vara vanligt (Glasberg et al., 2007; Grönlund-Fischer, 

Dahlqvist & Söderberg, 2011; Upton, 2018). Denna studie visade att sjuksköterskor kunde 

känna sig otillräckliga relaterat till såväl personalbrist som kunskapsbrist. Enligt Ortega-Campos 



 

 

20 

 

 

et al. (2019) kan bristande resurser som leder till känslor av otillräcklighet leda till 

samvetsstress. Detta är i sin tur sammankopplat med utbrändhet och sjukskrivning (Glasberg et 

al., 2007; Mather, 2017).  

I litteraturöversiktens resultat framkom att teoretisk kunskap och klinisk erfarenhet var 

betydande faktorer i hur väl sjuksköterskor kunde utföra vårdandet. Att inte kunna hantera en 

främmande vårdsituation bidrog till svårigheter att kunna identifiera försämring av patienters 

tillstånd. Benner, Tanner och Chesla (1992) beskriver att sjuksköterskor som arbetade kliniskt, 

ständigt hade stora krav på deras handlingar. I många fall resulterade detta i en känslomässig 

påfrestning som gav en stark nervositet och oro hos sjuksköterskor som tvivlade på deras egen 

kunskap inför vårdandet av patienter med allvarlig sjukdom. Teoretisk kunskap är något 

sjuksköterskor besitter oavsett klinisk erfarenhet, svårigheten är däremot att känna igen och 

tolka tillstånd hos patienter i situationer man inte är bekant med sedan tidigare (a.a.). Lee och 

Sim (2020) belyser att det kan vara svårt för nyexaminerade sjuksköterskor att omsätta teori till 

praktik. Eftersom teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet skiljer sig avsevärt, kan detta skapa 

svårigheter för nyexaminerade sjuksköterskor då de ska hantera en främmande situation (a.a.). 

Sparring Björkstén, Bergqvist, Andersén-Karlsson, Benson och Ulfvarson (2016) visar även att 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet gjorde fler fel än de som är mer erfarna. Vidare visar 

McKinney och Deeny (2002) att bristande kunskaper hos vårdpersonalen kunde bidra till att 

patienter fick en vård som inte mötte deras behov. Benner et al. (1992) påpekar dock att även 

erfarna sjuksköterskor kunde känna oro i vårdandet av svårt sjuka patienter. Detta kan liknas 

med vårt resultat som visade att såväl erfarna som oerfarna sjuksköterskor kunde känna 

osäkerhet inför att vårda kritiskt sjuka patienter. 

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor hade svårt att tillgodose patienter och närståendes 

höga krav. Otillräckliga förberedelser inför förflyttningen kunde leda till förvirring hos patienter, 

vilket kunde bidra till att vårdsituationen blev krävande för sjuksköterskor. Närstående kunde 

förvänta sig mer avancerad vård än vad vårdavdelningarna kunde erbjuda. Forsberg, Lindgren 

och Engström (2011) visar att patienter som överflyttas från IVA till en vårdavdelning önskade 

mer information om sin vårdtid för att minska stress och oro. Även Herling et al. (2020) belyser 

att patienter önskade mer information vid förflyttning mellan vårdavdelningar för att uppleva en 

god överflyttning. Om personalen kunde vara mer tillgängliga och svara på såväl patienternas 

som närståendes frågor, kunde deras oro lindras. Vidare understryker Herling et al. (2020) att 

sjuksköterskorna påverkades av att inte patienterna fick information om överflyttningen. Det 

ledde till etiska dilemman hos sjuksköterskorna som funderade om det verkligen är patienternas 

bästa som prioriteras när central information missas att ges. Denna litteraturöversikt visade att 

sjuksköterskor kunde känna att patienter och närstående ställde krav och hade allt för höga 
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förväntningar på vården som kunde bedrivas. Dessa krav skulle troligen kunna minskas genom 

att patienter och närstående skulle ges mer information. 

Litteraturöversiktens resultat visade att en stor oro uppstod hos sjuksköterskor när patienter 

skulle förflyttas från IVA på grund av bristande kommunikation. Arbetet blev utmanande för 

sjuksköterskor när kommunikationen var bristfällig och när alldeles för lite relevant information 

om patientens tillstånd framfördes. Brister i kommunikation är den vanligaste orsaken till fel och 

brister uppstår inom hälso- och sjukvården (World Health Organization, 2007). Ofoma, Dong, 

Gajic och Pickering (2018) menar att medicinska fel på vårdavdelningarna hade kunnat 

förebyggas genom en effektiv och god kommunikation både på och mellan vårdavdelningarna. 

Ofoma et al. (2018) beskriver att bristande kommunikation kan vara en stor bidragande faktor 

till att patienter måste återinskrivas till IVA. Om vårdavdelningarna och IVA emellan hade en 

bättre kommunikation, hade kunnat främja beslutsfattande hos sjuksköterskor, samt att uppnå en 

högre kvalitet på vården då detta kan förebygga fel och brister (Ofoma et al., 2018).  

Denna litteraturöversikt visade även att sjuksköterskor upplevde att bristande kommunikation 

innebar ett hinder för att bedriva en god vård och att upprätthålla ett patientsäkert arbete. 

Kommunikation och samarbete, såväl mellan personalen på vårdavdelningen som med IVA-

personal, ansågs vara avgörande för sjuksköterskor, men att det i många fall var otillräckligt. 

Ofoma et al. (2018) beskriver kommunikation som avgörande för patientsäkerheten samtidigt 

som Burger et al. (2010) menar att det finns stora skillnader i hur sjuksköterskor kommunicerar 

med varandra beroende på deras kliniska erfarenhet. Taylor (2002) visar att det är skillnader 

kring vilken information sjuksköterskor önskar beroende på dennes erfarenhet. Den kliniska 

erfarenheten påverkar även vad som faktiskt förmedlas. Det är viktigt att sjuksköterskorna är 

medvetna om vilken information som bör framkomma för att säkerställa en säker 

patientförflyttning (Burger et al., 2010). Detta är utmaningar som sjuksköterskor på 

avdelningarna ständigt får arbeta med att försöka förbättra, men att detta även är utmaningar när 

det kommer till att kommunicera mellan vårdavdelningar samt kring överlämning av patienten 

(a.a.).  

I denna litteraturöversikt framkom att sjuksköterskorna önskade större delaktighet i 

överflyttningsprocessen. Sjuksköterskor föreslog att de skulle besöka IVA samt att närstående 

skulle besöka avdelningen innan förflyttningen. Häggström och Bäckström (2014) visar likaså 

att sjuksköterskor ansåg att det var fördelaktigt att besöka patienten på IVA innan 

överflyttningen. Både patienten och närstående kunde då lugnas och känna mer trygghet inför 

överflyttningen. Chaboyer (2006) belyser att sjuksköterskor kunde ge en bättre vård om de 

besökte och fick en inblick i vården som bedrevs innan överflyttningen. Bunn (2007) menar att 
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om sjuksköterskor besöker IVA innan överflyttningen kan patienten lära känna sjuksköterskorna 

som sedan kommer att vårda denne. På så sätt kan kontinuitet i vårdkedjan upprätthållas som i 

sin tur leder till ökad trygghet för patienten. Gustad, Chaboyer och Wallis (2008) beskriver 

begreppet transfer anxiety som är ett ångesttillstånd som kan uppstå vid överflyttning från IVA 

till vårdavdelning. Tillståndet uppstår när patienten lämnar den för patienten trygga miljön på 

IVA och kommer till vårdavdelningen som är okänd och därmed otrygg. Bunn (2007) menar att 

denna otrygghet kan lindras genom att sjuksköterskor besöker patienten på IVA innan 

överflyttningen. 

I denna litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskor beskrev kommunikationen som 

bristfällig och att det påverkade sjuksköterskors möjlighet att kunna bedriva en god vård. 

Sjuksköterskor beskrev även att ett kommunikationsverktyg samt anpassad information hade 

varit önskvärt för att inte missa relevant information. Kommunikation är avgörande för att kunna 

bedriva en god och säker vård (Toghian Chaharsoughi, Ahrari & Alikhah, 2014). En ineffektiv 

kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal är den största bidragande orsaken till att fel 

och brister uppstår kring patienters vård (Shahid & Thomas, 2018; Toghian Chaharsoughi et al., 

2014; Woodhall, Vertacnik & McLaughlin, 2008). Problem uppstår när viktig information kring 

patienter inte förmedlas på ett korrekt sätt eller att mottagaren missuppfattar informationen 

(Woodhall et al., 2008). Barbetti och Choate (2003) menar att det krävs bättre kommunikation 

mellan vårdavdelningar och IVA för att inte riskera att fel i överflyttningar uppstår. 

Att använda ett standardiserat kommunikationsverktyg möjliggör för sjuksköterskor att bedriva 

en säker och effektiv vård samt att kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

förbättras (Toghian Chaharsoughi et al., 2014). SBAR är ett kommunikationsverktyg som tillåter 

personal att kommunicera på ett effektivt och strukturerat sätt. Woodhall et al. (2008) samt 

Shahid och Thomas (2018) menar att om all hälso- och sjukvårdspersonal använder denna metod 

kan det, förutom att förbättra kommunikationen och därmed vårdkvaliteten, även förbättra 

samarbetet mellan olika yrkesgrupper. Både Toghian Chaharsoughi et al. (2014) och Woodhall 

et al. (2008) samt Shahid och Thomas (2018) beskriver SBAR-metodens (situation-bakgrund-

aktuellt tillstånd-rekommendation) fyra viktiga komponenter som bör presenteras vid en rapport. 

Under situation, presenteras patientens situation. Under bakgrund, ges en bakgrund kring 

patientens tidigare sjukdomshistoria. Vid aktuellt tillstånd, ges en presentation av patientens 

nuvarande tillstånd. Under rekommendation, ges sjuksköterskor möjlighet att rekommendera en 

lämplig åtgärd för hur personalen bör gå vidare i vårdförloppet. Shahid och Thomas (2018) 

beskriver att vid användande av denna metod, kan sjuksköterskor med lätthet informera kollegor 

kring korrekt medicinsk information som tillhör patienters vårdsituation. Toghian Chaharsoughi 

et al. (2014) menar dock att denna teknik kräver att såväl sjuksköterskor, liksom all annan hälso- 
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och sjukvårdspersonal, har fått utbildning för hur metod bör användas på ett korrekt sätt. 

Författarna av denna litteraturöversikt föreslår därför att SBAR införs som ett standardiserat 

kommunikationsverktyg i syfte att förbättra kommunikationen. Detta kan medföra ett bättre 

samarbete samt att minska risken för att fel och brister uppstår inom vården.  

Denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskor önskade ett ökat samarbete med IVA-

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna belyste att patienterna då kunde ställa frågor direkt till IVA-

sjuksköterskorna samt att sjuksköterskorna kunde få hjälp och stöd från dem. Tabanejad, 

Pazokian och Ebadi (2014) visar att en liaison nurse, en sjuksköterska som arbetar med att 

minska gapet mellan IVA och vårdavdelningarna, hade en positiv effekt på patienters vård i 

överflyttningen. En sådan sjuksköterska kan bidra med stöd och hjälp, kunskap, utvärdera 

åtgärder samt att sjuksköterskor på vårdavdelningar kan rådgöra med dessa. Massey, Chaboyer 

och Anderson (2016) beskriver att sjuksköterskor kände att de kunde behöva hjälp av en IVA-

sjuksköterska i vårdandet av en svårt sjuk patient. Sjuksköterskorna fick undervisning och hjälp i 

komplexa situationer tack vare ökat samarbete. Baker-Mcclearn och Carmel (2008) menar att ett 

ökat samarbete kan bidra med att tillföra nya kunskaper till sjuksköterskor. Genom samarbete 

kan vården förbättras för patienter och ge sjuksköterskorna underlag för att bedriva god vård.  

Metoddiskussion 

För att diskutera litteraturöversiktens trovärdighet kommer begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet att diskuteras nedan enligt Polit och Becks (2004) 

beskrivning. 

En faktor som stärkte tillförlitligheten för denna litteraturöversikt var att artiklarna som 

genomgått analys lästs i sin helhet och oberoende av författarna, detta för att inte missa relevant 

data och för att minimera risken att resultatet tolkas (jmf. Holloway & Wheeler, 2010, s.303).  

Forskare litar generellt på vad en deltagare framför (Holloway & Wheeler, 2010, s.299). Dock 

kan forskaren aldrig vara helt säker på att inte felaktigheter påverkat det som framkommit. 

Författarna av denna litteraturöversikt kan därmed inte vara helt säkra på att resultatet av en 

studie är sanningsenligt. Willman et al (2016, s.108) menar att tillförlitligheten ökar om flera 

studiers resultat visar på liknande fynd. Då författarna kunnat påvisa likartade fynd från flera 

olika studier kan detta stärka den sammantagna trovärdigheten i denna litteraturöversikt.  

I en studie ska en noggrann litteratursökning sammanställas så att det för läsaren blir tydligt hur 

sökprocessen gått till (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Författarna av denna litteraturöversikt 

har valt att presentera den systematiska litteratursökningen i en tabell för att läsaren ska få en 

överblick. Författarna har även noggrant och individuellt kvalitetsgranskat de ingående 
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artiklarna för att trovärdigheten ska stärkas (jmf. Willman et al. 2016, s.91). Polit och Beck 

(2004, s.36-40) beskriver vikten av att forskaren är uppmärksam på att rätt population studeras 

för att minska risken för bias. Om studier behandlar en population som inte avses att studeras, 

förvrängs resultatet. Vid urvalet av artiklar till denna litteraturöversikt har stor noggrannhet 

vidtagits för att kunna säkerställa att det är rätt population, en sjuksköterska på en 

vårdavdelning, som studeras. Vid analysen har författarna varit uppmärksamma på att vald 

textenhet är framförd av rätt population, vilket kan anses som en styrka.  

Polit och Beck (2004 s.432-433) understryker att tillförlitlighet i en studie kan stärkas genom att 

andra personer läser igenom och kommer med synpunkter. Författarna till denna 

litteraturöversikt har deltagit på flera seminarier där feedback från studiekamrater har getts, samt 

ett flertal möten med en handledare som har resulterat i att författarna fått perspektiv på såväl 

studiens utformning samt kring studiens innehåll.  

Henricson (2012, s.474) samt Holloway och Wheeler (2010, s.302-303) beskriver att en studies 

pålitlighet stärks med ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt för att läsaren ska kunna följa 

forskarens arbete. Vidare bidrar en tydlig beskrivning till att risken för att resultatet förvrängts 

minskas, samt att studien kan upprepas. Författarna av denna litteraturöversikt har beskrivit 

metoden ingående för att läsaren ska kunna följa processen, vilket kan anses stärka pålitligheten. 

Författarna till denna litteraturöversikt valde att exkludera artiklar som inte fanns att tillgå i 

fulltext. I litteratursökningen användes begränsningarna engelskt språk samt att de inte skulle 

vara äldre än år 2000. Dessa begränsningar av möjliga fynd av artiklar kan ha påverkat resultatet 

genom att då eventuellt missat artiklar som hade kunnat vara relevanta. Dock kan 

litteratursökningen anses som en styrka eftersom den genomförts i tre databaser som även 

kompletterats med manuell sökning. Henricsson (2012, s.473) understryker att sökning i flera 

databaser stärker en studies pålitlighet. Whittemore och Knafl (2005) samt Willman et al. (2016, 

s.79) menar likaså att flera databaser, kompletterat med manuell sökning är en styrka och ökar 

pålitligheten. 

Holloway och Wheeler (2010, s.303) menar att resultatet med enkelhet ska kunna spåras tillbaka 

till originalkällan för att stärka bekräftelsebarheten i en studie. I denna litteraturöversikt har en 

tydlig referensteknik använts för att läsaren ska kunna spåra fynden till originalkällan. För att 

stärka bekräftelsebarheten i en studie ska en pilotsökning samt en systematisk litteratursökning 

genomföras (Holloway & Wheeler, 2010, s.299-300). Författarna av denna litteraturöversikt har 

genomfört såväl pilotsökning som en systematisk litteratursökning.  

Författarna till denna litteraturöversikt menar dock att det finns risk för feltolkning i översättning 

då de inkluderade artiklarna i studien enbart är på engelska. På grund av detta har författarna 
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varit noggrann med att översätta texten så textnära som möjligt för att på så sätt inte förvränga 

resultatet och för att minimera risken att egna tolkningar påverkar översättningen. Polit och Beck 

(2004, s.435) menar även att forskarnas tidigare kunskap inom området och hur väl forskarna 

hanterar sin egen förförståelse har stor betydelse när studiens resultat framställs. Risken finns då 

att innehållet tolkas och förvrängs. Författarna av denna litteraturöversikt har inga egna 

erfarenheter av att vårda en patient som nyligen vårdats på IVA och därför anses resultatet inte 

kunna påverkas av författarnas förförståelse. 

Willman et al (2016, s.108) påpekar att om studier är utförda i olika länder och visar samma 

resultat kan dessa anses som trovärdiga och överförbara. Anell och Willis (2000) visar att vården 

skiljer sig mellan vissa länder. Författarna av denna litteraturöversikt menar vidare att även 

vården globalt skiljer sig åt. Däremot är det svårt att säga vilka skillnader, och hur stora 

skillnaderna är. Dock menar författarna att det i varje land kommer att finnas skillnader mellan 

intensivvården och den vård som bedrivs på vårdavdelningar genom att det generellt bedrivs mer 

avancerad vård på IVA jämfört med på en vårdavdelning. Resultatet i denna litteraturöversikt 

anses därav vara överförbart till länder och sjukhus där både IVA och vårdavdelning finns. 

 

Slutsats 

I denna litteraturöversikt sammanställs sjuksköterskors attityder och erfarenheter av att vårda en 

patient som nyligen vårdats på IVA. Det visade sig att sjuksköterskor kunde känna oro inför att 

en patient skulle förflyttas från IVA. Sjuksköterskor uttryckte en känsla av otillräcklighet, 

avsaknad av resurser och bristande kommunikation som påverkade deras möjligheter att bedriva 

god vård. Avsaknad av resurser bidrog till att sjuksköterskor fick omprioritera dagen och många 

gånger bortprioritera andra patienter. Det visade sig även att närstående och patienter ställde 

höga krav på sjuksköterskor och förväntade sig en mer avancerad vård, vilket kunde ses som ett 

resultat av att varken patienter eller närstående fått tillräckliga förberedelser inför förflyttningen 

från IVA. Om sjuksköterskor behöver vårda patienter med alltmer komplexa vårdbehov på 

vårdavdelningarna är det av betydelse att få ökad förståelse kring sjuksköterskors attityder och 

erfarenheter. Genom att synliggöra sjuksköterskors erfarenheter kring vården av denna 

patientgrupp kan även förbättringsområden visas. Dessa förbättringar, som sedan kan 

implementeras i vården, ger en bättre situation för sjuksköterskor som därmed kan bedriva en 

vård av bättre kvalitet. Sjuksköterskor utryckte ofta brister i kommunikationen som resulterade i 

bristande vårdkvalitet. Om all hälso- och sjukvårdspersonal arbetar för en gemensam struktur vid 

kommunikationen kan fel undvikas. SBAR är ett effektivt kommunikationsverktyg att använda 

för att underlätta kommunikation och samarbete vårdavdelningar emellan. Mer forskning om 
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sjuksköterskors erfarenheter och hur deras problemområden kan åtgärdas är nödvändigt. 

Eftersom det i denna litteraturöversikt framkom att många sjuksköterskor upplevde resursbrist, 

skulle forskning för att finna lösningar på detta vara betydelsefullt. Forskning kring vilken och 

hur omfattande kunskap en sjuksköterska faktiskt bör ha, skulle kunna hjälpa sjuksköterskor 

som uttrycker att de har för lite kunskap. 
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Bilaga 1. Översikt av huvudgrupper under respektive frågeställning, kopplat till artikel. 
Artiklar Attityder och erfarenheter inför och under 

vårdandet av patienter som nyligen vårdats på 

IVA 
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