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Introduktion: Antalet vårdplatser för inneliggande patienter har minskat vid de flesta sjukhusen i Sverige 

de senaste åren. I dagens sjukvård förflyttas patienterna från intensivvårdsavdelning till allmän 

vårdavdelning i ett tidigare skede och sjukare än någonsin, vilket kan äventyra vårdkvalitén. Syfte: Syftet 

med denna studie var att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av patientbedömning och 
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Introduction: The number of beds for hospitalized patients has been reduced at most hospitals in Sweden 

in the recent years. Patients are transferred at an earlier stage from intensive care unit to general ward and 

in more severe condition than before, which can jeopardize the quality of health care. Aim: The aim of 

this study was to bring forth the experience of intensive care nurse’s with respect to assessment of patients 

and patient safety at dismissal to general care units. Method: Qualitative methodology was used with 

semi-structured interviews of 12 intensive care nurses. The data collected was subjected to qualitative 

analysis. Results: Two main categories with three respectively four subcategories were identified in the 

assessment of patients and patient safety: Assessment from a nursing perspective with the subcategories 

1) Variations in criteria for dismissal depending on situation, 2) Collective assessment of patients, 3) 

Safety in the transfer; The importance of the healthcare organization  with subcategories 1) Lack of 

hospital beds and staff causes lack of safety, 2) Transfer at night jeopardizes patient safety, 3) Transfer to 

lower level care units places significant demands on staff, and 4) Need for additional level of care. 

Conclusion: Specific criteria should preferably be fulfilled before the patient is dismissed to general care, 

but that is not always the case that it is. The teamwork between the intensive care nurse, responsible doctor 

and the assistant nurse generally works well. Reporting is an important factor in increasing patient safety 

at transfer to general care unit. The intensive care nurses experience insecurity in that the patients 

are transferred to lower level care prematurely, related to lack of resources and that transfer at night 

jeopardizes patient safety. A mobile intensive care group is considered beneficial and an intermediate care 

unit would be a good option to ensure patient safety. 
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INTRODUKTION  
 

Avancerad omvårdnad   
Effekterna av ökande vårdkostnader, personalbrist och längre vårdköer är 

väldokumenterade (Angus, Kelley, Aschmitz, White & Popovich, 2000; Brooks, Lapsley 

& Butt, 2003). Krav ställs på alla vårdenheter att effektivisera och tydliggöra 

vårdpersonalens roller. I dagens sjukvård har sjuksköterskor blivit kompetenta och 

skickliga på att självständigt hantera patienter med olika komplexa vårdbehov. 

Utveckling av de traditionella omvårdnadsrollerna har blivit ett sätt att optimera vården 

och effekten har blivit att sjuksköterskans kompetens har ökats och specialiserats 

(Coombs, Chaboyer & Sole, 2007). Avancerad omvårdnad förändras och förbättras 

ständigt för att möta kraven på den snabba utvecklingen i sjukvården (Wilson-Barnett, 

Barriball, Reynolds, Jowett & Ryrie, 2000). Den globala utvecklingen av avancerade 

praktiska roller inom omvårdnad har påverkats av ökade krav och kostnader för hälso- 

och sjukvård (McDonnell, Goodwin, Kennedy, Hawley, Gerrish & Smith, 2014).   

 

Intensivvård  
Intensivvårdsavdelningar introducerades 1950 utifrån grundtanken att patienter med 

akuta, livshotande tillstånd skulle kunna räddas om de vårdades på mindre, välbemannade 

enheter med tillgång till den mest högteknologiska utrustningen (West, Barron, Harrison, 

Rafferty, Rowan & Sanderson, 2014). Intensivvård innefattar diagnos, monitorering, 

behandling och vård av patienter med potentiell reversibel svikt i ett eller flera 

organsystem (Larsson & Rubertsson, 2012; Smith & Nielsen, 1999; Svensk förening för 

anestesi och intensivvård [SFAI], 2015). På en intensivvårdsavdelning vårdas de allra 

sjukaste och svårast skadade patienterna som inte kan vårdas på andra vårdavdelningar. 

Intensivvård är ett brett område som innefattar patienter i alla åldrar med både kirurgiska 

och medicinska diagnoser (Riksförening för anestesi och intensivvård [ANIVA] & 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012; Smith & Nielsen, 1999; Stubberud, 2009). 

Det akuta tillståndet tillsammans med beaktande av patientens medicinska bakgrund och 

fysiologiska förutsättningar avgör om patienten är en kandidat för intensivvård (Baruch 

& Messer, 2015).   

Svenska intensivvårdsregistret (SIR, 2015) definierar intensivvård enligt följande:  
 

Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. Intensivvård definieras som avancerad 

övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Om 

detta kriterium inte är uppfyllt skall patienten ej klassas som intensivvårdspatient. Postoperativ 

vård som på grund av platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ 

avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård. Däremot ska även vård på 

postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård klassas som intensivvård.  

  
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § ska det finnas den personal, 

de lokaler och den utrustning som behövs för att ge god vård där det bedrivs hälso- och 

sjukvård. För att intensivvården skall fungera optimalt krävs att den bedrivs dygnet runt 

med välutbildad personal som arbetar med intensivvårdspatienten (Bennett, 2009; 

Larsson & Rubertsson, 2012). Enligt SFAI (2015) bör en intensivvårdsavdelning ha minst 

sex vårdplatser för att vara organisatoriskt effektiv. Internationellt anses att ett optimalt 

antal platser på en intensivvårdsavdelning är åtta till 12 (Soini & Stiernström, 2012). Flera 

studier har visat att intensivvårdsavdelningar med specialistutbildad personal dygnet runt 
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har signifikant lägre mortalitet och vårdtid än avdelningar utan denna kompetens och att 

färre intensivvårdssjuksköterskor per patient är förenat med ökad risk att patienten ska 

drabbas av komplikationer (Pronovost, et al., 2001; Soini & Stiernström, 2012; West, et 

al., 2014). I en studie av Tarnow-Mordi, Hau, Warden och Shearer (2000) framgår det att 

mortaliteten på inneliggande intensivvårdspatienter är två gånger högre när belastningen 

på intensivvårdssjuksköterskorna är hög.  
  

Personcentrerad vård på intensivvårdsavdelning  
Enligt Kelleher (2006) är personcentrerad vård ett begrepp som ofta används inom 

omvårdnad. Konceptet kommer från en teori utformad av Karl Rogers år 1951 och syftar 

till att yrkesutövare ska ha förståelse för att dess klient är formad av just dennes 

biologiska, psykologiska och sociala miljö och ska behandlas som en unik individ utifrån 

detta. Stewart (1995) har i en review-studie kunnat påvisa att personcentrerad vård med 

hög kvalité på kommunikationen mellan vårdpersonal och patient har fördelaktiga 

effekter på patientens tillfrisknande och får också patienten mer engagerad i sin egen 

behandling. Kelleher (2006) skriver i sin artikel att det är svårt att applicera 

personcentrerad vård i verkligheten, speciellt på intensivvårdsavdelningar där stort fokus 

ligger på teknisk utrustning och komplexa, direkt livsavgörande åtgärder. Patientens 

livshotande tillstånd försvårar för sjuksköterskan att etablera en relation och detta kan 

göra att intensivvårdssjuksköterskan får svårt att sätta sig in i patientens upplevelse av 

intensivvård och därför kanske inte helt adekvat kan förstå deras behov (Stein-Parbury & 

McKinley, 2000).  

  
Intensivvårdssjuksköterskan   
Intensivvårdssjuksköterskan är en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning 

inom intensivvård.  Det är intensivvårdssjuksköterskans ansvar att bedöma, analysera, 

planera, genomföra och utvärdera avancerad omvårdnad till patienten på 

intensivvårdsavdelningen (American Association of Critical-Care Nurses [AACN], 2015; 

ANIVA & SSF, 2012). Behandlingsresultatet är inte bara beroende av kvaliteten på den 

medicinska behandlingen utan också av kvaliteten på omvårdnaden vilket ställer krav på 

intensivvårdssjuksköterskans kompetens. Flera studier påvisar sambandet mellan ökad 

patientsäkerhet ju högre utbildning sjuksköterskan har (Aiken, Cimiotti, Sloane, Smith, 

Flynn & Neff, 2011; Aiken, Clarke, Cheung, Sloane & Silber, 2003; Estabrooks, 

Midodzi, Cummings, Ricker & Giovanetti, 2005).  Intensivvårdssjuksköterskan arbetar i 

olika komplexa situationer och det är viktigt att handla rätt i förhållande till situationen 

och de behov som patienten har (Stubberud, 2009; Wilkin & Slevin, 2003).   

  

Skillnad mellan vårdnivåer  
Enligt Häggström, Asplund och Kristiansen (2009) är det stora skillnader mellan den 

högteknologiska miljön på intensivvårdsavdelningen jämfört med miljön på den allmänna 

vårdavdelningen.  The Intensive Care Society (ICS, 2015) klassificerar all sjukvård i olika 

vårdnivåer utifrån vårdbehov och risker för patienten. Vårdnivåerna på 

intensivvårdsavdelning och allmän vårdavdelning skiljer sig betydligt (Wu & Coyer, 

2007). SIR (2015) betonar att intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. 

Intensivvård har den högst klassificerade vårdnivån och vårdavdelning den lägsta. 

Allmänna vårdavdelningar har andra rutiner än intensivvårdsavdelningen och är inte lika 

tätt bemannad (ICS, 2015). Vidare påtalar ICS (2015) att på intensivvårdsavdelningen är 

patienten van vid personal som ständigt finns där då intensivvårdssjuksköterskan oftast 



 

7 
 

har hand om en patient. På den allmänna vårdavdelningen kan det vara två eller tre 

sjuksköterskor som har hand om samtliga patienter. Särskilt nattetid är det få 

sjuksköterskor i tjänst. Personalen på den allmänna vårdavdelningen har sällan erfarenhet 

och kompetens inom intensivvård. Ytterligare en skillnad är att det inte finns den tekniska 

övervakning som patienten har haft under tiden med intensivvård (ICS, 2015).   

I stora delar av världen finns intermediärvård som vårdnivå (Beard, 2005). Vårdnivån på 

en intermediäravdelning ligger mellan allmän vårdavdelning och intensivvård (ICS, 

2015). Där kan patienten vårdas då den egentliga intensivvårdsfasen är över men det 

fortfarande krävs mer övervakning än vad en allmän vårdavdelning har att erbjuda (Beard, 

2005). Intermediärvårdsavdelning finns på några sjukhus i Sverige (Prin & Wunsch, 

2014; Soini & Stiernström, 2012).   

 

Förflyttning av patienter   
När patienten inte längre är i behov av intensivvård görs oftast en överflyttning till allmän 

vårdavdelning för fortsatt vård (Perren, Conte, De Bitonti, Limoni & Merlani, 2008). 

Under de senaste åren har antalet vårdplatser för inneliggande patienter minskat vid de 

flesta sjukhus i Skandinavien, vilket har medfört att allt sjukare patienter vårdas på färre 

vårdplatser (Konrad, 2006; Larsson & Rubertsson, 2012). Det är inte ovanligt att stora 

operationer blir framflyttade på grund av att det inte finns tillgång till en säng på 

intensivvårdsavdelning för patienten efter operationen (Baruch & Messer, 2015). Enligt 

HSL (SFS 1982:763), 2 § ska den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges 

företräde till vården. Chaboyer (2006) påtalar att förflyttning av patienter från 

intensivvårdsavdelning till allmän vårdavdelning är vanligt förekommande inom 

intensivvården. I dagens sjukvård förflyttas patienterna snabbt i ett tidigare skede och 

sjukare än någonsin (Azevedo, Souza, Zygun, Stelfox & Bagshaw, 2015; Choi et al., 

2015). Oftast sker förflyttningen planerat men det uppkommer även då och då behov av 

akut överflyttning på grund av den stora brist på intensivvårdsplatser som råder (Pilcher, 

Duke, George, Bailey & Hart, 2007; Priestap & Martin, 2006).   

  
Risker för patienten   

Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659, 4 §, 

kap 6) skyldiga att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Det är vårdorganisationens 

gemensamma ansvar att upprätthålla god patientsäkerhet (Nieva & Sorra, 2003). Enligt 

HSL (SFS 1982:763), 2 § ska sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på god 

vård. Det innefattar bland annat att patientens behov av kontinuitet och säkerhet ska 

tillgodoses. Flera studier visar att förflyttningen från intensivvårdsavdelningen noggrant 

behöver planeras och organiseras (Chaboyer, James & Kendall, 2005; Odell, 2000; 

Russell, 1999). Görs inte detta kan det leda till allvarliga komplikationer för patienten 

eller att återinläggning på intensivvårdsavdelning krävs (Durbin & Kopel, 1993; Russell, 

1999). Enligt Baruch och Messer (2015) innebär återinläggning en ökad mortalitetsrisk 

för patienten. Intensivvårdspatienten är både emotionellt och fysiologiskt sårbar 

(Chaboyer, 2006). Intensivvårdssjuksköterskan har en betydelsefull roll vid förflyttning 

av patient och i den nedtrappning av vård som krävs för att patienten skall kunna vårdas 

på en allmän vårdavdelning (Huber & McClelland, 2003). Vidare ingår det även i 

intensivvårdssjuksköterskans uppgift att göra förflyttningsprocessen till en positiv 

upplevelse för patienten (McKinney & Melby, 2002). Få intensivvårdsplatser medför att 



 

8 
 

intensivvårdspatienter ibland får flyttas över till vårdavdelning även nattetid (Lin, 

Chaboyer & Wallis, 2009; Soini & Stiernström, 2012). Då bemanningen på en allmän 

vårdavdelning ofta är begränsad nattetid måste patienten klara sig själv i större 

utsträckning än på dagtid (Socialstyrelsen, 2014).   
  

Patienten och anhörigas perspektiv på överflyttning 

Det är väldokumenterat att patienter som har vårdats i intensivvårdsmiljön kan lida av 

både psykologiska och fysiska åkommor orsakade av den stress som intensivvård innebär 

(Coyle, 2001; Cutler & Garner, 1995; Gustad, Chaboyer & Wallis, 2008). Stressen kan 

förvärras av förflyttningen till allmän vårdavdelning. Oro är vanligt hos både patienter 

och dess anhöriga (Coyle, 2001). Studier visar att anhöriga känner både positiva känslor 

och oro när patienten förflyttas till allmän vårdavdelning. Positiva känslor för att det anses 

att patienten är på bättringsvägen och kan lämna intensivvårdsavdelningen men oro för 

att de är rädda att förflyttningen kanske sker för tidigt. I studierna påvisas även att både 

patienter och anhöriga känner av skillnaden i de olika vårdnivåerna på 

intensivvårdsavdelningen jämfört med den allmänna vårdavdelningen vad gäller den 

stora minskningen av den tekniska övervakningen och personalbemanningen på den 

allmänna vårdavdelningen (Chaboyer, Kendall, Kendall & Foster, 2005; Leith, 1999; 

McKinney & Deeny, 2003; Odell, 2000; Strahan & Brown, 2005).   

 

Vårdavdelningssjuksköterskans perspektiv på överflyttning  
Häggström, Asplund och Kristansen (2012) har genomfört en studie med grundad teori 

av vårdavdelningssjuksköterskans och intensivvårdssjuksköterskans vård av patienter 

under förflyttningsprocessen från intensivvårdsavdelning till allmän vårdavdelning.  I 

studien beskriver sjuksköterskan på den allmänna vårdavdelningen att de inte alltid är 

tillgängliga vilket är ett problem för vissa patienter och anhöriga. 

Vårdavdelningssjuksköterskan är ansvarig för flera patienter och måste hela tiden 

prioritera hur de ska förvalta sin tid. Sjuksköterskorna i studien kände att deras resurser 

är begränsade och att de ofta har för lite tid för den enskilde patienten (Häggström et al., 

2012). Tidigare studier visar att vårdavdelningssjuksköterskor känner sig stressade av att 

vårda nyligen utskrivna intensivvårdspatienter (Hall-Smith, Ball & Coakley, 1997). I en 

studie bland sjuksköterskor på en vårdavdelning i England uttrycker sjuksköterskorna att 

de har svårt att möta det komplexa vårdbehov som intensivvårdspatienten har. De ansåg 

det vara viktigt att de är väl förberedda när de ska ta emot dessa patienter genom att få 

god information om vårdbehovet (Whittaker & Ball, 2000).   

 

Bedömning och överrapportering vid utskrivning från 

intensivvårdsavdelning   
För att intensivvårdsplatserna ska användas av de patienter som har störst behov av dem 

är det av stor vikt att det finns en tydlighet i vilka patienter som skall vårdas på 

intensivvårdsavdelningen och när denna specialistvård inte längre krävs (Smith & 

Nielsen, 1999; Soini & Stiernström, 2012). Idealet är att beslutet att patienten ska skrivas 

ut från intensivvårdsavdelningen inte ska vara avhängt av att sängplatsen behövs till 

någon annan patient. Målsättningen är att patienten ska kunna skrivas ut till en avdelning 

med fortsatt tryggt omhändertagande och inte behöva återinläggas på 

intensivvårdsavdelningen. Att bedöma när patienten är utskrivningsklar är ofta ett 

komplext och svårt beslut (Baruch & Messer, 2015). Ett kriterium är att patienten inte 
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längre ska vara i behov av vård som endast kan ges på intensivvårdsavdelning. I vissa fall 

är det självklart att patienten ska vårdas på intensivvårdsavdelning, exempelvis när 

patienten vårdas i respirator medan det också finns fall då det är svårare att avgöra om 

patienten är i behov av intensivvård eller om vården skulle kunna ges på annan 

vårdavdelning (Garland & Connors, 2013). Det multidisciplinära teamet kring patienten 

på intensivvårdsavdelningen bestämmer när utskrivningen kan ske och hänsyn tas till 

patientens fysiska förmåga, normala hälsotillstånd, förmåga att klara sig själv samt vilken 

fortsatt behandling som planeras (Baruch & Messer, 2015). Utskrivningskriterier enligt 

SFAI (2015) lyder att patienten vid utskrivning till vårdavdelning ska vara medicinskt 

stabil i vitala parametrar om inte aktuell sjukdom/skada, bakomliggande sjukdom eller 

prognos leder till en annan bedömning och att utskrivningen ska göras till en avdelning 

med resurser som motsvarar patientens vårdbehov. Bedömning av patientens vitala 

parametrar och överrapportering av patienten kan underlättas av olika instrument som 

Modified Early Warning Score (MEWS), Mobil Intensivvårds Grupp (MIG) och SBAR.  

  

Modified Early Warning Score - MEWS 
En artikel av Robertson och Al-Haddad (2013) visar att observationer och god kunskap 

om patientens vitala parametrar minskar inläggningar på intensivvårdsavdelningar. Flera 

studier visar att förändringar i patientens vitalparametrar kan indikera på en akut 

försämring i patientens allmäntillstånd (Buist, Bernard, Nguyen, Moore & Andersson, 

2004; Hodgetts et al., 2002; Mitchell et al., 2010). MEWS är ett bedömningsformulär där 

patienten skattas beroende på sina vitalparametrar: andningsfrekvens, puls, blodtryck, 

saturation, diures, kroppstemperatur samt medvetandegrad (Andersson, Olsson, 

Engström & Hvarfner, 2006; Konrad, 2006; Petersen, Bunkenborg & Lund, 2008).   
  

Mobil Intensivvårds Grupp – MIG  

Australien var först med införandet av MIG på 1990-talet (Lagerdahl, 2007). Dess syfte 

är att undvika inläggning på intensivvårdsavdelning genom att tidigt upptäcka försämrade 

patienter på vårdavdelning (Considine & Botti, 2004). Enligt Pittard (2003) syftar MIG 

även till att underlätta utskrivandet från intensivvårdsavdelning till allmän vårdavdelning. 

MIG-teamen består oftast av en anestesiolog och en sjuksköterska med vidareutbildning 

inom intensivvård (Konrad, 2006). Teamet utgår från intensivvårdsavdelningen och 

kommer till den allmänna vårdavdelningen för att i samråd med avdelningsläkare och 

vårdavdelningssjuksköterska föreslå stabiliserande åtgärder som kan genomföras på 

allmän vårdavdelning för att undvika att patienten ska behöva läggas in på 

intensivvårdsavdelning. MIG-teamet kan även vara behjälpligt i diskussionen om vilken 

vårdnivå som är lämplig för den aktuella patienten (Andersson et al., 2006).  

  

SBAR  
SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation och är ett passande 

kommunikationsverktyg vid överrapportering av patienter (Nilsson Bågenholm & 

Stensmyren, 2010). Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande 

förutsättning för en säker vård. SBAR är framför allt användbart mellan medarbetare av 

olika professioner samt vid brådska och när ovana situationer uppstår (Nilsson 

Bågenholm & Stensmyren, 2010). 
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Problemformulering   
Antalet vårdplatser för inneliggande patienter har minskat vid de flesta sjukhusen i landet. 

I dagens sjukvård förflyttas patienterna från intensivvårdsavdelning till allmän 

vårdavdelning snabbt i ett tidigare skede och sjukare än någonsin. Patienterna som vårdats 

på intensivvårdsavdelning och överflyttas tidigt riskerar att behöva återinläggas eller att 

det uppstår komplikationer i eftervården. Belastningen och krav på kompetens hos 

sjukvårdspersonalen är hög. Sjuksköterskan på den allmänna vårdavdelningen har inte 

någon specialistutbildning inom intensivvård och det finns inte samma tillgänglighet till 

övervakning som på en intensivvårdsavdelning. Vårdavdelningssjuksköterskor är 

ansvariga för fler patienter och känner att de har svårt få tiden att räcka till för den enskilde 

patienten. Det är läkarens ansvar att avgöra när patienten är redo att skrivas ut från 

intensivvårdsavdelningen, men vilken bedömning gör intensivvårdssjuksköterskan? Hur 

går överflyttningen till för att säkerställa patientsäkerheten? Genom att uppmärksamma 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av patientbedömningar och patientsäkerhet vid 

utskrivning kan svårigheter och problem identifieras och relevanta åtgärder vidtas för att 

inte patientsäkerheten ska äventyras.    

  

Syfte  

Syftet med denna studie var att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av 

patientbedömning och patientsäkerhet vid utskrivning till allmän vårdavdelning.   

 
 

METOD  
 

Design  
För att besvara syftet till denna studie har kvalitativ metod används, vilken syftar till att 

studera personers levda erfarenheter av ett fenomen. Forskaren intar en flexibel hållning 

(Henricsson & Billhult, 2012) med en medvetenhet om sin egen uppgift i skapandet och 

genomförandet av studien (Polit & Beck, 2012; Rossman & Rallis, 2003). Data som 

samlas in om intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av ett fenomen blir föremål för 

analys för att skapa förståelse och insikt av fenomenet (Henricson & Billhult, 2012).   

  

Undersökningsgrupp 

Deltagarna i studien utgörs av 12 strategiskt utvalda intensivvårdssjuksköterskor. 

Strategiskt urval syftar till att välja personer som kan ge god variation i sina beskrivningar 

av fenomenet (Henricsson & Billhult, 2012).  
 

Inklusionskriterier var att intensivvårdssjuksköterskorna skulle ha varit yrkesverksamma 

i minst två år på intensivvårdsavdelning och att de skulle förstå och tala det svenska 

språket. Ingen hänsyn har tagits till kön, var de har genomfört sin utbildning eller vilken 

typ av anställningsform och tjänstgöringsgrad de har.    
 

Informanterna kom att utgöras av både män och kvinnor i åldersspannet 33-62 år som 

hade varit yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor 7-40 år.  

   

 

Datainsamling 
Studien genomfördes på en intensivvårdsavdelning utan tillgång till 

intermediärvårdsavdelning i Mellansverige. Ett informationsbrev om studien och dess 
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syfte (Bilaga 1) skickades via e-post till avdelningschef och verksamhetschef för 

avdelningen med förfrågan om önskemål fanns från dem att delta i studien och om 

avdelningschefen i sådana fall kunde vara behjälplig med att etablera kontakt mellan 

författarna och deltagarna. När påskrift för godkännande fanns från cheferna (Bilaga 2) 

efterfrågades avdelningschefen av författarna att få en lista på de anställda som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Urvalet gjordes sedan genom att var tredje person valdes ut från 

listan tills antalet 12 var uppfyllt. I en kvalitativ studie önskas hellre färre personer med 

rikliga beskrivningar av fenomenet än ett större antal med mindre erfarenhet (Aveyard, 

2010; Marshall & Rossman, 2011). Avdelningschefen lämnade ut informationsbrev om 

studien och dess syfte (Bilaga 3) samt blankett för informerat samtyckte till att delta i 

intervjuer (Bilaga 4) till de utvalda informanterna. Samtliga ville delta och chefen ordnade 

datum och tider för intervjuerna som kunde genomföras på intensivvårdsavdelningen på 

deltagarnas arbetstid. Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. En semistrukturerad 

intervju användes, vilket innebär att den är flexibel genom öppna frågor som formulerats 

i en intervjuguide. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning utan forskaren kan 

anpassa sig till vad som kommer upp under intervjun (Danielson, 2012). Intervjuguiden 

(Bilaga 5) som innehöll både öppna frågor och uppföljande stödfrågor utformades av 

författarna och diskuterades och godkändes av handledaren innan 

intervjuerna påbörjades. Under våren 2015 genomförde författarna en pilotintervju 

vardera för att säkerställa att frågorna svarade mot syftet. Intervjuguiden justerades något 

efter pilotintervjuerna för att förtydliga frågorna. Under september 2015 genomförde 

författarna de 12 intervjuerna som spelades in och ligger till grund för resultatet. 

Intervjuerna delades upp mellan författarna och utfördes enskilt. Samtliga intervjuer 

kunde ostört genomföras på avsatt plats på intensivvårdsavdelningen.  
  

Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera data. Det är en metod som 

används inom flera olika forskningsområden och fokuserar på tolkning av olika slags 

texter. Tolkningen kan ske på olika nivåer. Databearbetningen gjordes från ett induktivt 

förhållningssätt vilket innebär att forskaren förutsättningslöst analyserar texter (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012) och gör en beskrivning av det manifesta och det latenta 

innehållet. Med det manifesta menas det textnära, uppenbara innehållet som utformas till 

beskrivande kategorier. Det latenta budskapet är forskarens tolkning av vad som sägs 

mellan raderna vilket utformas till teman (Graneheim & Lundman, 2004).   
 

Analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och teman är 

centrala begrepp som används för att beskriva analysprocessen vid kvalitativ 

innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna påbörjade 

dataanalysen genom att de inspelade intervjuerna avlyssnades, transkriberades ordagrant 

och skrevs ut. Samtliga intervjuer och observationsprotokoll som ingår i en analys 

betraktas som en analysenhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Utskrifterna 

utgjorde analysenheter som sedan lästes igenom av båda författarna samtidigt som 

anteckningar gjordes för att få en bild av det huvudsakliga innehållet. Intervjuerna lästes 

därefter igenom mer noggrant upprepade gånger och författarna markerade den text som 

motsvarade syftet. Dessa textmassor kom att utgöra meningsbärande enheter. Dessa 

enheter innehåller ett antal ord som har ett gemensamt budskap (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Text som inte svarade mot syftet uteslöts. De meningsbärande 

enheterna kondenserades sedan vilket innebär att med mindre antal ord beskriva det 
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centrala innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades och benämndes med en kod som kortfattat beskriver 

enhetens innehåll. Koderna blir ett stöd för forskaren att förstå sammanhang och för att 

kunna se på data på ett nytt sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Koderna 

sorterades in i underkategorier och slutligen skapades huvudkategorierna. Kategorierna 

ska vara uteslutande mot varandra, liknande data får inte finnas i två kategorier 

(Danielsson, 2012). För att tydliggöra analysen visas ett exempel i Figur 1.   

  

Meningsenhet  Kondensering  Kod  Underkategori  Huvudkategori  

”Tyvärr, alltså hade man 

någon step-down, 

intermediäravdelning så 

skulle det vara väldigt bra. 

Så att de ändå, de 

kommer ju till ett ensamt 

rum från där någon står 

och tittar på dig dygnets 

alla timmar så det måste 

vara en otrolig kontrast.”  

Intermediärvårds-

avdelning vore bra. 

Kontrast mellan att 

komma till ensamt 

rum från att ha haft 

någon hos dig hela 

tiden.   

Stor 

skillnad 

på 

vårdnivå  

Behov av 

ytterligare 

vårdnivå.  

Vårdorganisationens 

betydelse  

 ------------------------------------------------- 

 Figur 1. Översikt av analysprocess  

  
 

Forskningsetiska överväganden  

Omvårdnadsforskning har ofta humanistiskt fokus där olika aspekter av mänsklig 

sårbarhet ingår. Författarna till studien skall förutsättas ha god kunskap och god förståelse 

om de grundläggande etiska principerna. Under hela studiens gång har därför de etiska 

principerna om autonomi, att göra gott, rättvisa samt att inte skada beaktats (Northern 

nurses’ federation [NNF], 2003).  

Autonomi; självbestämmanderätt, har beaktats genom att deltagarna lämnat skriftligt 

samtycke till deltagande i studien och fått muntlig och skriftlig information om att när 

som helst under studiens gång kunna välja att dra sig ur sitt deltagande utan att redogöra 

orsak (NNF, 2003). Deltagarna informerades skriftligt om studien innan de själva tog 

ställning till om de ville medverka. Enligt Kjellström (2012) kräver ett informerat 

samtycke minst tre saker av deltagarna: de ska få information om arbetet, ha förmåga att 

förstå informationen och fatta beslut samt att valet att delta skall vara frivilligt.  

Deltagarna har behandlats konfidentiellt genom att personuppgifter och identitet har 

skyddats genom avidentifiering av inspelat material och att resultaten inte presenterats på 

individnivå. Citat har redovisats på så sätt att risken för igenkännande minimerats. Det 

transkriberade materialet förvarades inlåst och har endast använts av författarna och 

handledare under datainsamling och kodning (NNF, 2003).  

Principen att göra gott har tillgodosetts genom att resultatet jämförts med annan forskning 

och kan på så sätt bidra till ny kunskap. Den nya kunskapen kommer förhoppningsvis 

gynna vårdkedjan vilket även kan leda till en förbättrad vård för patienten. Studien 

kommer att publiceras elektroniskt i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) så att 

deltagarna kan ta del av den.  
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Rättviseprincipen har följts genom att deltagarna behandlats lika oavsett ålder, kön, 

arbetade år och ursprung. Som forskare är man skyldig att ifrågasätta sina resultat och 

rapportera på ett regelrätt sätt. Alla delar av resultatet har redovisats, även de som skiljer 

sig från forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2013; Forsman, 1997). 
 

Principen att inte skada innebär att studien inte skall ha en skadlig inverkan på deltagarna 

som ingår (NNF, 2003). Författarna till studien har lagt mycket tid till att reflektera över 

hur intervjufrågorna kan påverka deltagarna och säkerställt att nyttan ska vara 

övervägande de eventuella riskerna. Intervjuguiden har även granskats och godkänts av 

handledare innan intervjuerna påbörjats. Författarna har även erbjudit deltagarna att 

kontakta dem vid frågor, funderingar eller reflektioner.  
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RESULTAT   

Resultatet bygger på intervjuer med 12 sjuksköterskor vidareutbildade inom intensivvård 

och med minst två års erfarenhet av arbete på intensivvårdsavdelning. Redovisningen 

utgår ifrån intensivvårdssjuksköterskornas information. Resultatet av databearbetningen 

presenteras i löpande text. Citat från intervjuerna används för att förtydliga resultatet.  

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av patientbedömning och patientsäkerhet 

resulterade i två huvudkategorier; Bedömning ur ett omvårdnadsperspektiv och 

Vårdorganisationens betydelse. Inom kategorin Bedömning ur ett 

omvårdnadsperspektiv framkom tre underkategorier och under Vårdorganisationens 

betydelse fyra underkategorier (Figur 2).   

 

 

 
 

 Figur 2. Resultatöversikt 

  

Bedömning ur ett omvårdnadsperspektiv  

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna såg på utskrivningen ur ett 

omvårdnadsperspektiv vilket beskrivs i de tre underkategorierna; Varierande 

utskrivningskriterier beroende av situation, Gemensam patientbedömning och Trygghet 

i överlämnandet.   

  

Varierande utskrivningskriterier beroende av situation   

Alla intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att patienterna ska uppfylla stabila vitala 

parametrar innan de förflyttas till allmän vårdavdelning. Flertalet deltagare påtalade även 

att det är viktigt att patienten är optimalt smärtlindrad innan förflyttning. Flera 

intensivvårdssjuksköterskor tyckte också att MEWS är ett bra instrument att använda för 

att bedöma patientens tillstånd.  

Bedömning ur ett 
omvårdnadsperspektiv

Varierande utskrivningskriterier 
beroende av situation

Gemensam patientbedömning

Trygghet i överlämnandet

Vårdorganisationens 
betydelse

Brist på vårdplatser och personal 
skapar otrygghet

Överflyttning nattetid påverkar 
patientsäkerheten

Överflyttning till lägre vårdnivå 
ställer stora krav på 

vårdavdelningspersonalen

Behov av ytterligare vårdnivå
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Patienten är klar till avdelning när han kan ha 1-2 l på grimma, normal AF, bra hostkraft. Bra 

blodtryck, bra hjärtrytm. Bra diures. Då har vi andningen, cirkulationen och eliminationen och 

har du koll på det så har du klarat mycket. Bra smärtlindrad också. (4)  

 

Vidare påtalade deltagarna att det finns en vårdrutin med utskrivningskriterier som 

vårdpersonalen kan använda sig av vid utskrivning av patienter. Det går dock inte att 

uppfylla dessa kriterier i alla lägen. Detta kan vara på grund av att patientens 

grundsjukdom gör att denne har ett habitualtillstånd med avvikande parametrar. Det kan 

även vara så att patienten måste flyttas på grund av platsbrist trots att denne inte fullt ut 

uppfyller utskrivningskriterierna.  
 

Det finns utskrivningskriterier men jag ska villigt erkänna att jag använder inte det här för jag 

har dom i huvudet. Men är väldigt bra som ny att titta på. Vad är kriterierna för att skriva ut en 

patient? Men det är ju skillnad från fall till fall. Du kan inte åberopa det pappret i alla lägen, att 

det gäller för alla patienter. För alla patienter är unika. (4)  

 
 

Gemensam patientbedömning  

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de arbetar i ett team tillsammans med 

patientansvarig läkare och undersköterska. De flesta av deltagarna ansåg även att de har 

stor möjlighet att påverka utskrivningsbeslutet såvida det inte handlar om att patienten 

måste skrivas ut på grund av platsbrist. Få deltagare upplevde att de har liten eller ingen 

påverkan på utskrivningsbeslutet. Ett fåtal intensivvårdssjuksköterskor diskuterar 

utskrivningsbeslutet med sina sjuksköterskekollegor, de flesta beskrev dock att de främst 

diskuterar utskrivningsbeslutet tillsammans med patientansvarig läkare och 

undersköterska.  

Jag tycker nog att samarbetet med doktorn är väldigt bra. Jag tycker att man lyssnar in 

sjuksköterskan mycket. Alltså det är ett jättesamarbete, med både undersköterskan, 

sjuksköterskan och doktorn att man tillsammans sitter ner och diskuterar patienten och ser vad 

kan vi göra för att få dem optimala till avdelningen. (1)  

  

 

Trygghet i överlämnandet  

Det var varierande hur deltagarna ansåg att överrapporteringen till vårdavdelning 

fungerar. Hälften av intensivvårdssjuksköterskorna var av den åsikten att det fungerar 

bra. De övriga beskrev en känsla av att vårdavdelningssjuksköterskan inte alltid förstår 

vad rapporten handlar om. I dessa fall ansåg informanterna att det är extra viktigt att ge 

en tydlig rapport och att upplysa om att vårdavdelningssjuksköterskan kan ringa till 

intensivvårdsavdelningen vid funderingar.  
 

Jag försöker vara extra tydlig i de fallen för man hör ju oftast när en person inte förstår vad man 

säger och då brukar jag försöka att upprepa på slutet att det här är viktigt, och det är viktigt och 

det är viktigt, att man gör som en liten sammanfattning när man har rapporterat. (6)  

 

Flera intensivvårdssjuksköterskor lyfte även problemet med oplanerade förflyttningar 

samt förflyttningar där informationen om patienten är väldigt omfattande. De beskrev att 

de blir mer noggranna och trycker extra på de punkter som är viktiga att ha koll på i dessa 

situationer.   
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Ja, då blir man extra tydlig på vad som är viktigt. Där det liksom sviktar, det man känner att det 

här är ju inte riktigt optimalt att skicka den här på grund av, någonting med cirkulationen eller 

någonting med andningen eller sådär. (7)  
 

Deltagarna uppgav att faktorer som främjar en god överrapportering är bedside-rapport, 

ge väsentlig information vid rapporten, ha förståelse för varandras arbete samt att göra en 

omfattande och tydlig omvårdnadsepikris som vårdavdelningssköterskan kan luta sig 

tillbaka mot om det är något denne är osäker på.   
 

Mycket handlar ju om att ha förståelse för varandras jobb. Alltså i den bästa av världar så skulle 

ju avdelningspersonalen komma hit och hospitera och bara se hur vi jobbar och vice versa, att vi 

skulle vara på en avdelning och hospitera. Men som läget ser ut nu så är det ju ingen av ställena 

som har personal tillräckligt. (6)  

 

Flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde att en barriär för god överrapportering är att 

vårdavdelningssjuksköterskan har ett annat fokus på vad som är väsentlig 

information.  Nyligen har ett gemensamt rapportsystem (SBAR) införts på aktuellt 

sjukhus vilket flera av intensivvårdssjuksköterskorna tror kan optimera 

överrapporteringen.  
 

SBAR, att vi alla gör det på samma sätt… att man följer samma tråd… då kanske man håller fokus 

mer. (11)  
 

[...]då kan jag uppleva ibland att dom inte alls är intresserade eller inte har nytta av det all den 

informationen som jag sitter och rabblar upp… vad det är man ska rapportera och vad man kan 

förvänta sig att den berättar och sådär, att alla ska använda samma system, det är väl 

kvalitetssäkring antar jag… (5)  

  

                                                                                                                                            

Vårdorganisationens betydelse   

Det framkom att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det är betydelsefullt för 

patientbedömning och patientsäkerhet hur vårdorganisationen ser ut. På vilket sätt det har 

betydelse presenteras i fyra underkategorier; Brist på vårdplatser och personal skapar 

otrygghet, Överflyttning nattetid påverkar patientsäkerheten, Överflyttning till lägre 

vårdnivå ställer stora krav på vårdavdelningspersonalen och Behov av ytterligare 

vårdnivå.   

  

Brist på vårdplatser och personal skapar otrygghet    

Samtliga deltagare ansåg att det skulle behövas mer platser och personal, både på 

intensivvårdsavdelningen och på den allmänna vårdavdelningen. De allra flesta 

intensivvårdssjuksköterskor uppgav att de flera gånger erfarit att patienter skrivits ut på 

grund av platsbrist trots att de ansett att patienterna inte varit färdigbehandlade.  

 

Ja många gånger. Nu kan jag inte ge något rakt… men det sker ju ganska ofta att egentligen som 

patienten inte är riktigt färdigbehandlad men på grund av platsbrist så är vi tvungna att skicka 

iväg tidigare. (5)   

 

Intensivvårdssjuksköterskorna påpekade att risken att patienten ska behöva återinläggas 

på intensivvårdsavdelningen ökar om patienten skrivs ut i ett för tidigt skede. Flera av 

intensivvårdssjuksköterskorna påtalade dock att inte vilka patienter som helst kan skrivas 

ut. Tillexempel patienter som kräver respiratorvård kan aldrig skrivas ut till allmän 

vårdavdelning. Om de av någon anledning skulle vara tvungna att skrivas ut så förflyttas 

de i sådana fall till intensivvårdsavdelning på annat sjukhus.  
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I några intervjuer uppkom ett önskemål från intensivvårdssjuksköterskorna att läkarna 

ska vara bättre på att skapa en prioriteringsordning för vilken patient som står på tur att 

skrivas ut om det skulle komma in någon som är sämre. På så vis skulle de kunna planera 

arbetet bättre och förbereda vårdavdelningen på att patienten eventuellt kommer att 

överflyttas inom det närmaste. Två deltagare tyckte att det vore önskvärt om de kunde 

följa upp instabila patienter som har skrivits ut till allmän vårdavdelning med MIG men 

att de är för få intensivvårdssjuksköterskor för att det ska fungera. De allra flesta 

intensivvårdssjuksköterskor ansåg även att sköterskorna på den allmänna 

vårdavdelningen är för få och att de har för få platser. Detta märks då det ibland tar flera 

timmar för vårdavdelningen att kunna ta emot patienter som skrivits ut vilket resulterar i 

att intensivvårdsavdelningen har överbeläggning under den tiden.   

 
Sen är det väl ibland att de inte kan ta emot när vi tycker att de är färdiga. Att det tar timmar, 

men det måste man ju ha förståelse för, för de ska ju skicka patienter och de ska också hinna städa 

och göra i ordning och kunna ta emot. (2)   

 

Flera intensivvårdssjuksköterskor påtalade att de kan känna en känsla av otrygghet när de 

skriver ut patienter som inte längre kräver intensivvård men som har ett stort 

omvårdnadsbehov. De beskrev en rädsla för att det inte ska finnas tid och resurser nog på 

den allmänna vårdavdelningen för att klara av de här patienterna.  
 

Ibland är det inte alltid övervakningen det handlar om utan det är tiden. Det som gör att en ganska 

överviktig patient som legat i ganska många dagar, som är opererad i buken får en 

lunginflammation och sådär det har ju att göra med att den blir liggande i en säng, ganska så 

plant, att ingen har tid. (9)  

 

   

Överflyttning nattetid påverkar patientsäkerheten  

När intensivvårdsavdelningen blir överbelagd förekommer det att patienter skrivs ut 

nattetid. Alla intensivvårdssjuksköterskorna tror att nattliga utskrivningar hotar 

patientsäkerheten på grund av flera faktorer.  

Nattarbetet gör koncentrationsförmågan sämre hos personalen.   

Jag tycker nog att det känns tryggare att flytta över patienten dagtid, gör det. Ja man är ju färre 

på natten och man är mer okoncentrerad, man är liksom tröttare, mer ofokuserad. Planerad 

utskrivning är ju alltid att föredra. (7)  
 

De allmänna vårdavdelningarna är lägre bemannade än dagtid och läkare finns inte lika 

tillgängligt. Flera intensivvårdssjuksköterskor var rädda att det kan dröja ganska länge 

innan patienten får träffa en läkare vid utskrivning på jourtid.   
 

Det är ju helt klart bättre dagtid förstås för då är det ju, avdelningspersonalen är ju fler på dagtid. 

(6)  
 

   

Överflyttning till lägre vårdnivå ställer stora krav på vårdavdelningspersonalen  

Vårdnivåerna skiljer sig betydligt mellan intensivvårdsavdelningen och den allmänna 

vårdavdelningen. De flesta av intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att detta ställer höga 

krav på sjuksköterskorna på den allmänna vårdavdelningen. Flera av deltagarna befarade 

att de inte riktigt har den kompetens som krävs för att ta hand om de patienter som skrivs 

ut från intensivvårdsavdelning. Några intensivvårdssjuksköterskor berättade att det kan 



 

18 
 

få förödande konsekvenser att skicka mycket svårt sjuka patienter till allmänna 

vårdavdelningar. 

 
Vi har ju haft patienter som vi har skickat till avdelning och sen har de kommit tillbaka kanske 

två-tre timmar senare och varit mycket sämre och till och med dött. (6)  
 

De flesta av deltagarna beskrev en känsla av otrygghet särskilt inför att skriva ut patienter 

till allmän vårdavdelning i ett vad de ansåg för tidigt skede.   
 

Ja, det känner man ju… att man känner att det här är en patient som kommer komma i retur 

ganska snart. För att ja… det är ju lite mer än vad avdelningen mäktar med. Man kan ha den 

känslan. Det kan tillexempel vara andning då, att de är lite för mycket syrgaskrävande kanske och 

de kräver mycket andningsgymnastik för att klara detta och då känner man att har de möjligheten 

att fixa det här på avdelningen? (7)  
 

Några intensivvårdssjuksköterskor upplevde att sjuksköterskor på den allmänna 

vårdavdelningen tycker att det känns svårt att ta emot patienter som skrivs ut från 

intensivvårdsavdelningen. Flera intensivvårdssjuksköterskor nämner att det inte känns 

lika otryggt om sjuksköterskan på den allmänna vårdavdelningen är erfaren.   
 

Ibland blir de ju ganska så rädda när det kommer en patient från IVA, att det är så mycket med 

patienten och man liksom hör ett motstånd redan från början att de vill egentligen inte ta emot 

patienten. (6)  

 

Skillnad i vårdnivå visar sig mycket i vilken övervakning patienten har. 

Intensivvårdssjuksköterskorna förklarade att på intensivvårdsavdelningen är patienten 

övervakad dygnet runt och så ser det inte ut på den allmänna vårdavdelningen.    
 

Det är väl klart att patientsäkerheten är hotad för att man går ner en vårdnivå även om man är 

utskrivningsklar för det är ju klart att det är ett annat, det är en annan aktivitet här kring patienten. 

(9)  

 

De allra flesta intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att MIG är en bra funktion. MIG-

teamet hjälper sjuksköterskorna på den allmänna vårdavdelningen med vad som är viktigt 

att tänka på när de ska vårda svårt sjuka patienter.   

 

Behov av ytterligare vårdnivå     

Flera intensivvårdssjuksköterskor uttryckte oro för att skicka iväg patienter med alltför 

stort omvårdnadsbehov till allmän vårdavdelning då de ansåg att risken var stor att 

patienten skulle återinläggas på intensivvårdsavdelningen. Enligt deltagarna skulle en 

intermediärvårdsavdelning vara en lösning. De patienter som inte längre är i behov av 

intensivvård men ändå är mycket resurskrävande skulle då kunna skrivas ut till 

intermediärvårdsavdelningen innan de överflyttas till allmän vårdavdelning för att öka 

patientsäkerheten. En intermediärvårdsavdelning ansågs också kunna bli en bra 

utslussningsfunktion från intensivvårdsavdelning till allmän vårdavdelning för de 

patienter som fortfarande behövde mycket övervakning på grund av sitt instabila fysiska 

tillstånd.  
 

Ja, sen är det här med intermediärvård om vi fick till det så vore det ju fantastiskt bra. Några 

intermediärvårdsplatser som en utslussning till avdelning och som ett dragspel blir det då också. 

Ja, som det är nu har vi ju inget dragspel. Har vi sju stycken jättedåliga IVA-patienter, kommer 

det en åttonde så har vi egentligen ingen plats utan då blir ju en av dom... har vi en intermediär 
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så kan vi ju lägga ut patienter dit allteftersom men där får dom ändå övervakningen. Dom får den 

dygnet-runt-övervakningen som man inte kan ha på en vårdavdelning eller step-down eller 

intermediär är det väl man ska kalla det här och då behöver man inte känna den oron att: nej, 

den här patienten kanske inte va så bra att skicka. (11)  

 

 

DISKUSSION  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet 

av patientbedömning och patientsäkerhet vid utskrivning till allmän vårdavdelning. I 

resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att vissa kriterier borde vara 

uppfyllda innan patienten skrivs ut till allmän vårdavdelning men att de av olika 

anledningar inte alltid är det. Samtliga deltagare beskrev att de arbetar i team och har en 

bra dialog med patientansvarig läkare och undersköterska. Många ville lyfta fram att 

bedside-rapport och en väl genomförd omvårdnadsepikris är viktiga faktorer för en 

optimal överrapportering. Alla deltagare ansåg att det fanns brist på resurser både inom 

intensivvården och på den allmänna vårdavdelningen. Flera ville lyfta fram att det gav en 

känsla av otrygghet när patienter på grund av platsbrist förflyttades för tidigt från 

intensivvårdsavdelning till allmän vårdavdelning. Detta resulterade enligt deltagarna i allt 

för sjuka patienter på den allmänna vårdavdelningen som avdelningspersonalen inte 

klarade av att hantera, dels på grund av att de inte har den kompetens som krävs och dels 

på grund av tidsbrist. Samtliga intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det är ett hot mot 

patientsäkerheten att skriva ut patienter nattetid. De allra flesta 

intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att MIG är en bra funktion. MIG-teamet hjälper 

sjuksköterskorna på den allmänna vårdavdelningen med vad som är viktigt att tänka på 

när de ska vårda svårt sjuka patienter. Flera av deltagarna tyckte även att en 

intermediärvårdsavdelning skulle vara ett bra alternativ för att inte patienterna direkt ska 

skrivas ut till en så mycket lägre vårdnivå som den allmänna vårdavdelningen är jämfört 

med intensivvårdsavdelningen. 

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom att intensivvårdssjuksköterskorna kände till att det finns 

utskrivningskriterier som en vårdrutin men de beskrev att de inte åberopade den i alla 

lägen då det kan se olika ut från fall till fall. Lin, Chaboyer, Wallis och Miller (2013) har 

utfört en studie i Australien där syftet var att hitta faktorer som påverkar utskrivning från 

intensivvårdsavdelning. Där framkom att användandet av utskrivningsriktlinjer var oklart 

och behöver undersökas vidare. SFAI (2015) uttrycker i sina riktlinjer att patienten ska 

vara stabil i sina vitala parametrar vid utskrivning till allmän vårdavdelning. Om 

exempelvis bakomliggande sjukdom leder till annan bedömning skall resurser finnas på 

aktuell vårdavdelning som motsvarar patientens vårdbehov (SFAI, 2015). McKinney och 

Deeny (2003) har i en studie med syftet att studera patienters upplevelser av förflyttning 

från intensivvård till allmän vårdavdelning kunnat konstatera att det inte bara beror på 

patientens tillstånd när utskrivning blir aktuellt utan även behovet av sängplatser styr. 

Detta överensstämmer med resultatet i föreliggande studie där 

intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att de har som ambition att patienten ska uppfylla 

vissa kriterier innan utskrivning men att det inte alltid är möjligt. Att de inte uppfylls kan 

bero på patientens grundsjukdom eller att patienten måste förflyttas på grund av platsbrist.  
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Nedtrappning av intensivvård och förflyttning till allmän vårdavdelning är en risk för 

patienten. Finns ett välfungerat och etablerat teamarbete kring patienten kan denna 

process underlättas och gynna patienten. Detta leder i sin tur till reducerade 

komplikationer och ökar patientsäkerheten (Lin et al., 2013). Under kategorin 

"Gemensam patientbedömning" beskrev samtliga intensivvårdssjuksköterskor att de 

arbetar i team med patientansvarig läkare och undersköterska. Enligt Reeves, Lewin, 

Espin och Zwarenstein (2010) innebär interprofessionellt teamarbete inom sjukvården att 

olika yrkesgrupper har en gemensam identitet i teamet, samarbetar på ett integrerat sätt 

där problemen löses på ett ömsesidigt sätt av de olika professionerna. Under kategorin 

"Gemensam patientbedömning" framkom även att de flesta intensivvårdssjuksköterskor 

ansåg sig ha en stor påverkansmöjlighet gällande utskrivningsbeslutet även om det är 

läkaren som tar det slutgiltiga beslutet. Lin et al. (2013) påvisade dock i sin studie att det 

är läkaren som helt fattar beslutet och att det sällan ifrågasätts av de resterande 

medlemmarna i teamet vilket kan leda till en minskad patientsäkerhet.  

Lin et al. (2013) visar även att "face to face"- rapportering är underutnyttjat. Dessa fynd 

stödjer tidigare forskning som säger att bristen på en standardiserad struktur över hur 

överlämningen ska gå till och att inte ge tillräckligt med information vid rapporteringen 

är vanliga problem när patienter skrivs ut från intensivvårdsavdelning till akutavdelning 

(Cognet & Coyer, 2014; Häggström et al., 2009; McFetridge, Gillespie, Goode & Melby, 

2007). Det bekräftas även av resultatet i föreliggande studie där det framkom att flera av 

intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att rapportering till den allmänna vårdavdelningen 

fungerar bra men att de ibland kunde känna att fokus på vad som är betydelsefull 

information kunde skilja sig mellan dem och vårdavdelningssjuksköterskan. Deltagarna 

ansåg att viktiga faktorer att ha i beaktande vid överflyttning är en tydlig och väsentlig 

rapport, bedside-rapport, en välskriven epikris och att ha förståelse för varandras arbete. 

Enligt en studie utförd på Nya Zeeland av James, Quirk och McBride-Henry (2013) med 

syftet att undersöka sjuksköterskornas syn på förflyttning från intensivvårdsavdelning till 

allmän vårdavdelning ansåg intensivvårdssjuksköterskorna att en omfattande epikris runt 

cirkulation och respiration var den viktigaste informationen vid överrapportering. På den 

allmänna vårdavdelningen tyckte sjuksköterskorna att denna information var 

betydelsefull fast de ville hellre ha en kort sammanfattning angående hur de fortsatt skulle 

vårda patienterna. En studie av Boutilier (2007) med syfte att studera hur förflyttningen 

mellan intensivvårdsavdelning och allmänna vårdavdelningar kan förbättras visade att det 

viktigaste i processen för att inte hota patientsäkerheten och säkerställa god kontinuitet är 

att ge en systematisk rapport med nödvändig information till den som ska ta emot 

patienten. Flera studier har visat att den viktigaste faktorn vid planering och överflyttning 

av patienter är kommunikation (Watts, Pierson & Gardner, 2005; Watts, Pierson & 

Gardner, 2006). I en studie av Randmaa, Mårtensson, Swenne och Engström (2014) 

framkom bland annat att användningen av SBAR vid överrapportering resulterar i 

förbättrad kommunikation mellan sjukvårdpersonal och att färre kommunikationsfel 

uppkom. Detta kan jämföras med föreliggande studies resultat där flera av deltagarna 

ansåg att SBAR är ett bra kommunikationsverktyg och kan optimera överrapporteringen.  

En rad tidigare studier visar att platsbrist på intensivvårdsavdelningen kan leda till att 

patienter som egentligen skulle ha behövt en något längre vårdtid på 

intensivvårdsavdelningen skrivs ut för tidigt (Chrusch, Olafson, McMillan, Roberts & 

Gray, 2009; Watts et al., 2005). Resultatet under kategorin "Brist på vårdplatser och 

personal skapar otrygghet" bekräftar detta då samtliga intensivvårdssjuksköterskor i 
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studien ansåg att det behövs mer vårdpersonal och mer vårdplatser och de har erfarit att 

på grund av platsbrist behövt skriva ut patienter från intensivvårdsavdelningen som de 

inte har ansett varit färdigbehandlade. Enligt HLS (SFS 1982:763), 2 § ska det finnas den 

personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att ge god vård där det bedrivs 

hälso- och sjukvård. Town et al. (2014) har i en studie kunnat påvisa att bristen på 

sängplatser på intensivvårdsavdelningen har ett samband med större antal 

återinläggningar och flera antal hjärtstopp på vårdavdelning. Flera studier visar att för 

tidiga utskrivningar är förenat med högre mortalitetsrisk (Chrusch et al., 2009; Häggström 

et al., 2009; Vasilevskis et al., 2011).    

Renton et al. (2011) har i en studie utförd i Australien kunnat konstatera att risken för 

återinläggning är större om patienten skrivs ut nattetid. Flera studier har visat att det 

påverkar patientsäkerheten negativt att skriva ut patienter på jour- och nattetid eftersom 

vårdavdelningarna är lägre bemannande då (Forsberg, Lindgren & Engström, 2011; 

Häggström et al., 2009). Detta överensstämmer med det faktum att samtliga 

intensivvårdssjuksköterskor i föreliggande studie upplevde att det var ett hot mot 

patientsäkerheten att skriva ut patienter nattetid.  Flertalet studier har givit resultatet att 

det är en risk att överflytta patienter på jourtid och förflyttning nattetid innebär ökad risk 

för mortalitet (Baruch & Messer, 2015; Golfrad & Rowan, 2000; Pilcher et al., 2007; 

Priestap & Martin, 2006). Då detta varit känt under de senaste åren har flera 

intensivvårdsavdelningar i Sverige vidtagit särskilda åtgärder när patienter trots allt har 

behövts förflyttas nattetid vilket har resulterat i att SIR (2015) inte kunnat påvisa någon 

ökad dödlighet efter nattlig utskrivning vare sig 2012 eller 2013 (Socialstyrelsen, 2014).  

Det framkom under kategorin "Överflyttning till lägre vårdnivå ställer stora krav på 

vårdavdelningspersonalen" att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att sjuksköterskorna 

på den allmänna vårdavdelningen får stora krav på sig när de ska ta hand om patienter 

som skrivs ut från intensivvårdsavdelningen. Detta på grund av att de enligt 

intensivvårdssjuksköterskorna inte alltid har den kompetens som krävs och heller inte 

tiden som behövs eftersom den allmänna vårdavdelningen inte är lika tätt bemannad. 

Detta leder även många gånger till återinläggning på intensivvårdsavdelningen. Detta kan 

styrkas av Whittaker och Ball (2000) som i en studie gjord ur avdelningspersonalens 

perspektiv visat att de känner stress och otillräcklighet när de ska ta emot en patient från 

intensivvårdsavdelningen. Detta både på grund av bristande tid och kompetens. En studie 

gjord av Rosenberg och Watts (2000) påvisar att återinläggning anses bero på att 

personalen på vårdavdelning för sent upptäcker försämringar i patientens allmäntillstånd 

på grund av otillräcklig kompetens.  Även en studie av Field, Prinjha & Rowan (2008) 

har beskrivit att personalen på vårdavdelning har bristande kunskaper när det gäller vilka 

faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta vården av den multisjuka patienten. 

Elliot, Crookes, Worrall-Carter & Page (2011) har liksom i föreliggande studie kunnat 

påvisa att intensivvårdssjuksköterskor kan känna sig oroliga inför att skriva ut patienter 

till allmän vårdavdelning av rädsla för att sjuksköterskorna på vårdavdelningen har 

bristande kompetens.  

Deltagarna i denna studie uttryckte önskemål om att med MIG-team från 

intensivvårdsavdelningen bättre följa upp patienterna som har skrivits ut. MIG-team 

används som ett bra stöd till personalen på den allmänna vårdavdelningen (Coombs & 

Dillon, 2002; Esmonde et al., 2006). Stödet från intensivvårdspersonal förbättrar kvalitén 

på vården (Galhotra et al., 2006). Enligt PSL (SFS 2010:659, 4 §, kap 6) är hälso- och 
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sjukvårdspersonal skyldiga att upprätthålla en hög patientsäkerhet. En rad forskare 

indikerar att en intermediärvårdsavdelning skulle kunna gynna patientsäkerheten, dels på 

grund av att övervakningen är bättre än på allmän vårdavdelning och dels för att 

personalen har högre kompetens och tros snabbare kunna se och åtgärda eventuella 

försämringar hos patienten (Rosenberg & Watts, 2000; Santamaria, 2007; Vasilevskis et 

al., 2011). De flesta intensivvårdssjuksköterskor i denna studie uttryckte oro för att skicka 

iväg alltför vårdtunga patienter till allmän vårdavdelning då de ansåg att risken var stor 

att patienten skulle behöva återinläggas. Flera av deltagarna föreslog 

intermediärvårdsavdelning som ett alternativ för de patienter som är i gränslandet mellan 

intensivvårdsavdelning och allmän vårdavdelning.   

 

Metoddiskussion   

Då syftet till föreliggande studie var att studera människors erfarenheter av ett fenomen 

var kvalitativ forskningsdesign att föredra. Metoden ger en möjlighet att tolka, beskriva 

och förstå (Polit & Beck, 2012). Vid utförande av kvalitativa studier utgår forskaren från 

att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det inte finns en absolut och 

objektiv sanning (Malterud, 2009). Kvalitativ metod omfattar oftast ett mindre antal 

personer än kvantitativ metod och resultaten kan i regel därför inte generaliseras utan 

syftar istället till att kunna ge djupare förståelse av det studerade fenomenet (McCracken, 

1988).    
 

Lincoln och Guba (1985) beskriver fyra kriterier för att diskutera en kvalitativ studies 

trovärdighet. Tillförlitlighet syftar till att ge läsaren förtroende för sanningshalten i 

resultatet. Att värdera pålitligheten är att reflektera över hur stabilt studiens resultat 

kommer att vara över tid och i olika situationer. Bekräftelsebarhet påvisas genom att 

objektivera för att visa att resultaten reflekterar deltagarnas åsikter och inte författarens. 

Med överförbarhet menas hur data kan generaliseras - i vilken utsträckning resultaten är 

tillämpbara i andra sammanhang.    
 

Den kvalitativa forskningsintervjun utförs lämpligen av en liten grupp deltagare med 

fokus på mötet mellan intervjuaren och deltagaren (Henricson & Billhult, 2012). 

Resultatet från föreliggande studie utgörs av 12 informanter och författarna till studien 

anser att materialet från intervjuerna har givit en bred variation med hänsyn till studiens 

syfte och att antalet deltagare var fullt tillräckligt. Enligt Polit & Beck (2012) finns inga 

bestämda regler på antalet deltagare men ett för lågt antal kan påverka resultatet genom 

att det blir färre skildringar av fenomenet. Deltagarna valdes strategiskt utifrån 

inklusionskriterier för att få informationsrika beskrivningar av ett fenomen. Deltagare 

med olika bakgrund och erfarenheter som kan ge variation av data stärker en studies 

giltighet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Författarna valde var tredje 

deltagare från en lista med samtliga intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på 

den avdelning där studien genomfördes som uppfyllde inklusionskriterierna. Författarna 

tror att det stärker studiens tillförlitlighet att urvalet inte lämpades över på exempelvis 

avdelningschefen då det skulle kunna finnas en risk att resultatet kunde ha påverkats av 

att deltagare som kunde antas ge en viss bild av verkligheten kunde ha valts ut (Polit & 

Beck, 2012). För att få arbeta som intensivvårdssjuksköterska på 

intensivvårdsavdelningen på det sjukhus där studien genomförts krävs vidareutbildning 

inom intensivvård vilket gör att samtliga deltagare är specialistsjuksköterskor. Av den 

anledningen anser författarna till studien att det inte har någon betydelse om 
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specialistutbildningen är utförd i något annat land än Sverige då 

intensivvårdssjuksköterskan i vilket fall uppfyller kriterierna för att få arbeta på 

intensivvårdsavdelningen.   
 

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom författarna visste vilka ämnen de ville skulle 

beröras men inte visste vilka svar de förväntades få. En semistrukturerad intervju där 

forskaren ställer följdfrågor ger informanten möjlighet att ge uttömmande, detaljrika svar 

(Polit & Beck, 2012). Användande av intervjuguide säkerställde att alla fick samma 

frågor. För att få till en bra intervjuguide som helt säkert svarade mot syftet utfördes två 

pilotintervjuer som sedan diskuterades med handledaren. Enligt Polit & Beck (2012) ger 

en provintervju möjlighet att justera intervjuguiden. Guiden genomgick några justeringar 

innan de intervjuer som skulle inkluderas i studien ägde rum. Att först genomföra 

pilotintervjuer för att få en tydlig helhetsbild av frågeguiden samt att bedöma upplägget 

kring intervjuerna styrker en studies trovärdighet (Gillham, 2008). Även att intervjuerna 

genomfördes enskilt tros styrka resultatet då det enligt Kvale & Brinkman (2009) kan 

vara stressande för informanterna att intervjuas av fler än en person i taget, vilket skulle 

kunna påverka resultatet. Författarna har ingen tidigare erfarenhet av att genomföra 

intervjuer vilket kan anses som en svaghet för resultatets tillförlitlighet. Det skulle kunna 

vara så att det med mer erfarenhet och bättre intervjuteknik hade kunnat ställas bättre 

följdfrågor, tolkats in mer av det latenta budskapet samt funnits mer lyhördhet för 

kroppsspråk. En fördel kan dock vara att författarna försökt att sätta sig in i ämnet innan 

intervjuerna för att kunna genomföra så bra intervjuer som möjligt. Författarna beskrev 

sin tolkning av informantens svar under intervjuernas gång för att få en bekräftelse på att 

dess uppfattning av fenomenet hade tolkats rätt vilket tros stärka resultatets trovärdighet. 

Intervjuerna spelades in och för att författarna skulle kunna vara närvarande i samtalet så 

fördes inga anteckningar under tiden. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan det vara 

distraherande att föra anteckningar. Samtliga intervjuer kunde genomföras ostört vilket 

anses vara en styrka då informanten kunde svara utförligt på frågorna utan att bli avbruten 

i sina svar. Danielson (2012) förespråkar att intervjuer helst ska äga rum på samma plats 

i avskild miljö för att minska risken för avbrott. Intervjuerna utfördes på deltagarnas 

arbetsplats vilket antogs för dem vara en trygg miljö där de kände sig bekväma och 

tillfreds med att tala öppet om sin åsikt.  Författarna till studien har även reflekterat över 

tidpunkten då intervjuerna ägde rum. Samtliga intervjuer genomfördes i skiftbytet vilket 

författarna anses minska risken för avbrott då det vid intervjutillfället finns mer personal 

på plats. Deltagarna fick innan intervjuerna skriftlig information om vad det skulle handla 

om. Detta kan anses öka resultatets tillförlitlighet då deltagarna fick möjlighet att tänka 

över sina erfarenheter av fenomenet och kanske kunde ge mer uttömmande svar (Forsberg 

& Wengström, 2013). Samtliga intervjuer genomfördes inom tidsramen en månad vilket 

författarna tror är en lagom lång tid för att upprätthålla samma fokus vid varje intervju 

vilket stärker studiens pålitlighet. Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter 

att de var utförda. Enligt Polit & Beck (2012) bör det göras direkt efter intervjuerna för 

att säkerställa att kvalitén på inspelningen är god. Det kan även vara så att forskaren 

kommer på följdfrågor genom att lyssna på intervjun och då är det önskvärt att ställa dem 

till respondenten ganska omgående. Transkriberingen gjordes noggrant för att inte 

omedvetet råka ändra innebörden av data genom exempelvis stavfel (Polit & Beck, 

2012).   
 

För att analysera data valdes kvalitativ innehållsanalys. Det är en flexibel metod som 

syftar till att identifiera likheter och skillnader samt att upptäcka variationer i upplevelser 
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av ett fenomen (Hsieh & Shannon, 2005). Författarna har under databearbetningen utgått 

från ett induktivt förhållningssätt, vilket innebär att forskaren förutsättningslöst 

analyserar texter för att identifiera allt som svarar på studiens syfte (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Båda författarna läste först igenom samtliga transkriberade intervjuer 

var för sig för att få en helhet av materialet och ta del av den andra författarens intervjuer. 

Därefter lästes de igenom noggrannare och författarna markerade det som svarade mot 

syftet. Vidare jämfördes och diskuterades materialet gemensamt, hela tiden med syftet i 

åtanke för att säkerställa att all relevant data kom med i resultatet och att det rådde 

samstämmighet om det som exkluderades. Författarna var noga med att meningsbärande 

enheter inte fick vara vare sig för långa eller för korta. Enligt Graneheim & Lundman 

(2004) finns risk att för stora enheter innehåller mer än en företeelse och vid för små 

enheter finns risk att materialet fragmenteras. Att intervjuerna analyserades både var för 

sig och sedan gemensamt stärker tillförlitligheten (Polit & Beck, 2012). Resultatet utgörs 

av en beskrivning av det manifesta och det latenta innehållet i texten enligt kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Då författarna inte har tidigare 

erfarenhet av att analysera data har det varit svårt att veta om det latenta budskapet har 

tolkats helt rätt vilket kan ses som en svaghet. För att tillgodose studiens bekräftelsebarhet 

har författarna varit mycket försiktiga och noggranna med att hela tiden diskutera med 

varandra och medvetandegöra eventuell förförståelse för att säkerställa enighet i vad som 

egentligen menas. För att ytterligare stärka bekräftelsebarheten har handledaren haft 

tillgång till de transkriberade intervjuerna och tillfrågats om uppfattningen om resultatet 

var det samma som hos författarna efter att ha läst dem. Citat användes i studien för att 

tydliggöra för läsaren att författarnas observationer representerar deltagarnas upplevelser 

vilket även det stärker bekräftelsebarheten (Polit & Beck, 2012).   
 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) är det läsaren som avgör om resultatet är 

överförbart. För att öka möjligheten till överförbarhet har författarna redovisat en 

beskrivning av hur urval, datainsamling och analys har utförts (Polit & Beck, 2012). Även 

en analystabell har upprättats för att läsaren lättare ska kunna se hur analysen har gått 

tillväga. Att det är frivilligt att delta i studien kan minska möjligheten till överförbarhet 

(Olsson & Sörensen, 2011). Urvalet av deltagare utgick endast från en 

intensivvårdsavdelning vilket kan ses som en svaghet. Dock finns bland deltagarna både 

män och kvinnor samt en variation av åldrar och erfarenheter som 

intensivvårdssjuksköterskor vilket kan antas ha resulterat i variationer av det upplevda 

fenomenet och skulle kunna gynna möjlighet till överförbarhet. För att påvisa resultatets 

pålitlighet har det jämförts med resultat från en rad tidigare studier under 

resultatdiskussionen.   
 

Under allt arbete som utförts under processen har författarna försökt sätta sin egen 

förförståelse åt sidan. Det är av stor vikt att ett förutsättningslöst sökande görs i texten 

efter fenomenet utan att på förhand anta vissa "saker" (Henricson & Billhult, 2012). En 

intervjustudies resultat kan dock inte ses som helt oberoende av forskaren då samspelet i 

intervjun är en förutsättning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Även de delar av 

resultatet som inte överensstämmer med författarnas egna värderingar är redovisade.  
 

  

Förslag till fortsatt forskning 
Studiens resultat visar att intensivvårdssjuksköterskan anser att patienter på grund av 

plats- och personalbrist ibland skrivs ut för tidigt från intensivvårdsavdelningen. Det vore 
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av intresse att göra kvantitativa studier som kan ge ett mer generaliserbart resultat 

gällande i hur stor utsträckning patienter skrivs ut för tidigt och av den anledningen får 

återinläggas på intensivvårdsavdelningen. Det vore även av intresse att undersöka om 

läkarens åsikt skiljer sig från intensivvårdssjuksköterskans. Studier för att hitta faktorer 

som skulle få fler sjuksköterskor att specialistutbilda sig vore önskvärt. Resultatet i 

föreliggande studie pekar också på att intensivvårdssjuksköterskan tror att det kan bero 

på brist på resurser och brist på kompetens hos sjuksköterskorna på den allmänna 

vårdavdelningen att patienter återinläggs på intensivvårdsavdelningen. Därför kan det 

tänkas vara gynnsamt med studier på vad som skulle behövas för att optimalt kunna 

omhänderta dessa svårt sjuka patienter utifrån vårdavdelningssjuksköterskans synvinkel. 

Flera intensivvårdssjuksköterskor påtalade att intermediärvårdsavdelning vore ett bra 

alternativ. Jämförande studier med sjukhus som har dessa avdelningar skulle kunna 

genomföras för att se om det har en positiv effekt för patientsäkerheten och för 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av utskrivning till allmän vårdavdelning. 

 

Resultatets betydelse för omvårdnaden 
Studiens resultat ska belysa intensivvårdssjuksköterskans bedömning av när patienten är 

klar att skrivas ut från intensivvårdsavdelning till allmän vårdavdelning och hur 

patientsäkerheten upprätthålls vid förflyttningen. Förhoppningen är att resultatet ska 

kunna ha klinisk betydelse genom att det synliggör vilka åtgärder som behöver vidtas för 

att inte patientsäkerheten ska äventyras och att förflyttningsprocessen ska kännas och vara 

trygg för alla parter.   

 

KONKLUSION 
Sammanfattningsvis framkom att vissa kriterier borde vara uppfyllda innan patienten 

skrivs ut till allmän vårdavdelning men att de inte alltid är det. Teamarbetet sjuksköterska, 

patientansvarig läkare och undersköterska fungerar ofta bra kring patienten och en 

optimal överrapportering är en viktig faktor för att öka patientsäkerheten vid förflyttning 

till allmän vårdavdelning. Det framkom även att samtliga deltagare i studien ansåg att det 

är brist på vårdplatser och personal. Detta föranleder att patienterna förflyttas för tidigt 

till en lägre vårdnivå vilket skapar otrygghet hos intensivvårdssjuksköterskorna och 

ställer stora krav på sjuksköterskan på den allmänna vårdavdelningen. Det identifierades 

även att överflyttning nattetid tros hota patientsäkerheten. Det lyfts också fram att MIG 

är en bra funktion samt att en intermediärvårdsavdelning skulle vara ett bra alternativ för 

att höja patientsäkerheten.   
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