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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sjuksköterskor bär ansvaret för omvårdnadsarbetet med patienterna och förväntas 

agera adekvat i såväl vardagliga som komplexa situationer. För att klara av dessa situationer 

har de olika verktyg att använda sig av för att exempelvis kontrollera vitalparametrar samt 

underlätta kommunikationen. Studier visar att sjuksköterskor upplever att det är viktigt med 

god kommunikation och bra samarbete när patienter ska flyttas över från 

intensivvårdsavdelningar till vårdavdelningar.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av övertagandet och omvårdnaden 

av patienter från intensivvårdsavdelningar samt att undersöka om sjuksköterskorna upplever 

att något skulle kunna förbättras. 

Metod: Studien genomfördes via en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. 

Intervjuerna bestod av semi-strukturerade frågor och insamlad data analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Deltagarnas upplevelser kring övertagandet och omvårdnaden av patienterna skiljde 

sig och påverkades bland annat av erfarenhet. En känsla av osäkerhet, främst hos de mindre 

erfarna, förekom ofta inför övertagandet. Deltagarna upplevde inte omvårdnaden av dessa 

patienter som särskilt problematisk men det kunde ibland uppstå ovana eller komplicerade 

moment. Detta gjorde att de blev mer skärpta och tittade till patienten oftare. Tydligare 

riktlinjer för vården, korrekta ordinationer och ytterligare utbildning lyftes fram som förslag 

på förbättring. 

Slutsats: Deltagarna i studien hade varierande upplevelser kring övertagandet och 

omvårdnaden av patienter från olika intensivvårdsavdelningar. Patienterna från 

intensivvårdsavdelningarna upplevdes ofta som mera komplicerade och omvårdnadskrävande 

vilket ställde högre krav på deltagarnas kompetens samt att de var mer fokuserade i sitt 

yrkesutövande. Övertagandet och omvårdnaden gick ofta bra men hade kunnat förbättras 

ytterligare med avdelningsanpassade ordinationer och riktlinjer. 

 

 

 

 

Nyckelord: patientomflyttning, intensivvårdsavdelning, vårdavdelning sjuksköterska, 

upplevelse 



ABSTRACT 

Background: Nurses are responsible for the nursing care of patients and are expected to act 

adequately in both everyday and complex situations. To cope with these situations, the nurses 

have different tools that they can use when checking patients’ vital signs and when 

communicating with other nurses. Studies show that nurses feel that it is important with good 

communication and cooperation when patients are being transferred from intensive care to 

hospital wards.  

Aim: The aim was to describe nurses' experiences of the takeover and care of patients from an 

intensive care unit and also to investigate if the nurses felt that something could be improved.  

Method: The study was conducted as a qualitative interview study with a descriptive design. 

The interviews consisted of semi-structured questions and the data was analyzed using 

qualitative content analysis. 

Results: The participants experienced differences in the takeover and care of the patients and 

these differences were affected by the participants’ experience. A sense of insecurity, 

particularly among the less experienced participants, often occurred before the takeover. The 

participants did not experience that the care of these patients was particularly problematic but 

unfamiliar or difficult moments sometimes appeared. In these moments the participants were 

more alert and they also observed these patients more frequently. More explicit guidelines for 

the care, accurate prescriptions and further training were highlighted as suggestions for 

improvement. 

Conclusion: The participants of the study had varying experiences of taking over and caring 

for the patients from ICU. The former ICU patients were often experienced as more complex. 

They also demanded more care, which required more knowledge and focus from the nurses in 

their daily work. The takeover and the care was often good but could have been further 

improved with more accurate prescriptions and guidelines. 
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BAKGRUND 

1.1 Sjuksköterskans yrkesroll 

Att vara legitimerad sjuksköterska medför en rad olika befogenheter och förpliktelser. 

Sjuksköterskorna ansvarar för det dagliga omvårdnadsarbetet med patienterna på avdelningen 

och förutsätts klara av att prioritera, fördela och leda detta arbete. Sjuksköterskorna förväntas 

även kunna hantera både komplexa och akuta situationer (Socialstyrelsen, 2005) och detta 

gäller såväl helt nyutbildade sjuksköterskor som sjuksköterskor med flera års yrkeserfarenhet 

(Kristoffersen & Jensen, 2006). Sjuksköterskornas förmåga att bemästra olika fenomen och 

omvårdnadsproblem i vårdarbetet är central för en god omvårdnad. För att klara av detta och 

agera korrekt i olika situationer krävs att sjuksköterskorna lär sig att förstå situationerna och 

vilket agerande som är lämpligt. För att öva upp dessa färdigheter är upprepade efterenheter 

av liknande händelser samt förmågan att ta lärdom av dessa väldigt viktig (Kristoffersen, 

2005). 

 

1.2 Kims omvårdnadsteori 

Enligt Kristoffersen (1998) menar Kim att omvårdnaden består av fyra hörnstenar: 

klientområdet, klient-sjuksköterskeområdet, praktikområdet och omgivningsområdet. 

Klientområdet berör klientens, det vill säga patientens, personliga utveckling. Denna 

utveckling kan bestå av kunskap om patientens egen hälsa samt om beteendet och 

reaktionerna som uppstår vid sjukdom eller vid behov av omvårdnad. Klient-

sjuksköterskeområdet handlar om interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan och är en 

vital del för god omvårdnad. Det är i samspelet mellan patienten och sjuksköterskan som 

omvårdnaden sker och den påverkas av sjuksköterskans förmåga att vara empatisk, främja 

patientens autonomi och ge det existentiella stöd som behövs. Kunskapsutveckling inom de 

områden som påverkar omvårdnaden är viktigt för att utveckla och förbättra omvårdnaden av 

patienterna. Praktikområdet fokuserar på hur sjuksköterskan tänker och fattar beslut eller löser 

problem i omvårdnaden. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs god kunskap inom 

omvårdnad och att denna kunskap ständigt utvecklas hos varje enskild sjuksköterska. Inom 

omgivningsområdet är det viktigt att upptäcka faktorer inom omgivningen som påverkar 

omvårdnaden positivt eller negativt. Omvårdnaden kan bland annat påverkas av stämningen i 

rummet eller på avdelningen eller av den psykosociala stämningen bland anhöriga eller 

personal (Kristoffersen, 1998).      
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1.3 Omvårdnadsprocessen 

Omvårdnadprocessen definieras som en problemlösande metod och bygger på principerna om 

vetenskaplig metodik. Omvårdnadsprocessen består vanligtvis av fem olika faser: 

datainsamling, diagnostisering, planering, genomförande och utvärdering (Björvell, Wredling 

& Thorell-Ekstrand, 2002).  

 

Syftet med omvårdnadsprocessen är att utifrån patientens individuella behov skräddarsy 

omvårdnaden för att maximera patientens välbefinnande. Denna process är resultatinriktad 

och omvårdnadsåtgärderna syftar till att förbättra patientens hälsotillstånd. För att kunna 

planera och utföra omvårdnadsåtgärderna genomförs en datainsamling där information om 

patienten hämtas in. Informationen från datainsamlingen ligger sedan till grund för att 

sjuksköterskan ska kunna jämföra hälsotillståndet över tid och därefter utvärdera effekten av 

valda omvårdnadsåtgärder (Florin, 2009). 

 

1.4 Beslutsfattande och utveckling av den kliniska blicken 

Beslutsfattande är en viktig del av sjuksköterskans arbete och något som utvecklas och 

förbättras med tiden (Standing, 2007). Benner, Tanner och Chesla (1999) menar att 

sjuksköterskor har teoretisk kunskap om hur omvårdnad ska utföras men att de även samlar på 

sig praktisk erfarenhet om hur olika beslut ska fattas.  

 

Utvecklingen av denna praktiska erfarenhet, den kliniska blicken, delas in i fem stadier. 

Stadium ett motsvarar en helt nyutbildad sjuksköterska (novis) som under utbildning och 

inskolning får teoretiska regler och riktlinjer för hur olika beslut kring omvårdnaden ska fattas 

på ett mera övergripande sätt. Nästa stadium (avancerad nybörjare) når sjuksköterskan efter 

att ha stött på verkliga situationer på avdelningen och fått erfarenhet av och lärt sig bemästra 

dessa. Sjuksköterskan kan komma att stöta på situationer som är svåra att hantera med enbart 

teoretisk kunskap. Då krävs att sjuksköterskan börjar kombinera den införskaffade förmågan 

att bemästra en viss situation med sin teoretiska kunskap i omvårdnad, för att förbättra 

förmågan att hantera de svåra situationerna. I det tredje stadiet (kompetent) ökar ansvaret på 

sjuksköterskan ytterligare. Inom sjukvården uppkommer en mängd olika situationer och det är 

omöjligt att ha en regel för hur varje situation ska hanteras. Sjuksköterskor som nått det tredje 
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stadiet tar sig även an situationer som saknar tydlig regel genom att själva avgöra hur de ska 

gå tillväga, utan att veta exakt vad som är rätt i just den situationen. De förlitar sig alltså 

alltmer på sin intuition. Detta ökar risken för att något blir fel och lägger större ansvar på 

sjuksköterskan. I det fjärde stadiet (skicklig) har sjuksköterskan samlat på sig mycket 

erfarenhet och kan genom att kombinera teori med erfarenhet se vad som behöver göras i de 

olika situationerna och har därför tillräckligt med kunskap för att utföra det. I det femte och 

sista stadiet (expert) gör erfarenheten och mognaden att sjuksköterskan kan identifiera vad 

varje specifik situation kräver för åtgärd och intuitivt utföra den på ett effektivt sätt (Benner et 

al., 1999). 

 

1.5 Upptäcka förändringar i patientens tillstånd 

Omvårdnad är ett teoretiskt ämne och det kan ibland uppstå situationer där inte enbart 

sjuksköterkans intuition, eller kliniska blick, räcker till för fatta olika beslut eller för att ge 

patienten den vård den behöver (Benner et al., 1999). 

  

Sjuksköterskor har ofta en stressig arbetssituation, inte minst om det föreligger personalbrist 

och tung arbetsbörda på avdelningen. Att ta hand om svårt sjuka patienter är ytterligare en 

faktor som ökar känslan av stress (McVicar, 2003). Denna yrkesrelaterade stress leder till att 

sjuksköterskan gör fler misstag med läkemedel, inte hinner informera eller trösta patienter 

tillräckligt och inte hinner dokumentera det som behövs. En stressig arbetssituation kan även 

göra att det tar längre tid för sjuksköterskan att upptäcka något avvikande i patientens tillstånd 

och att åtgärda detta (Duffield et al., 2011). 

 

En viktig del i sjuksköterskans arbete är att upptäcka förändringar eller försämringar i 

patientens tillstånd. För att upptäcka dessa brukar patientens vitalparametrar kontrolleras. 

Vitalparametrar är ett uttryck som ofta används och brukar innebära kontroll av patientens 

andningsfrekvens, puls, blodtryck, kroppstemperatur, medvetandegrad och syremättnad i 

blodet (Bunkenborg et al., 2014).  

 

Genom kontroll av patientens vitalparametrar ges sjuksköterskan en bild av patientens 

vitalstatus. För att denna kontroll av vitalparametrar ska utföras i tillräcklig utsträckning och 

på ett tillförlitligt sätt är det viktigt med riktlinjer (Kyriacos, Jelsma & Jordan, 2014). 
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Modified early warning score (MEWS) är ett instrument som används till just detta. Via 

kontroll av utvalda fysiologiska parametrar (andningsfrekvens, puls, blodtryck, 

kroppstemperatur, medvetandegrad och urinproduktion) bedöms hur patienten mår samt om 

den är i behov av åtgärder som läkemedelsbehandling eller intensivvård. MEWS är ett 

poängsystem som ger en bild över hur patienten mår rent fysiologiskt. Efter insamling av 

patientens MEWS-värde finns tydliga riktlinjer för vilken typ av åtgärder som bör genomföras 

(Subbe, C.P., Kruger, M., Rutherford, P., & Gemmel, L. 2001; Kyriacos et al., 2014).  

 

Ett högt MEWS-värde ökar risken att bli svårt sjuk eller att avlida (De Meester, Das, 

Hellemans, Verbrugghe, Jorens, Verpooten & VanBogaert, 2012). De patienter som tidigare 

vårdats inom intensivvård löper ytterligare risk för detta. Då är MEWS ett bra instrument för 

sjuksköterskorna att ta till för att upptäcka avvikelser i tid innan patienten blir kritiskt sjuk och 

för att på så sätt kunna sätta in adekvata åtgärder (De Meester et al., 2012; Goldhill & 

McNarry, 2004). 

 

1.6 Kommunikation mellan sjuksköterskor 

En av de främsta orsakerna till vårdskador på vårdavdelningar är brister i kommunikation 

mellan personal. För att minska risken för vårdskador har SBAR implementerats (Situation, 

Bakgrund, Aktuell bedömning och Rekommendation) på många vårdavdelningar (Randmaa, 

Mårtensson, Leo Swenne & Engström, 2014).  

 

SBAR utvecklades till en början för militärt bruk och har efter hand även börjat användas 

inom sjukvården för att bland annat underlätta kommunikationen mellan sjuksköterskor. 

SBAR underlättar för sjuksköterskor att rapportera på ett tydligt och strukturerat sätt vilket 

minskar risken för förvirring och missförstånd vid överapporteringen av patienterna 

(Boutilier, 2007). SBAR är utformat så att rapporten sker i fyra steg. Under situation ska den 

som rapporterar berätta sitt namn och sin titel och patientens identitet. Bakgrund innehåller en 

kort sammanfattning av patientens medicinska historia. Endast information som är relevant 

för det aktuella fallet ska meddelas för att göra rapporten snabb och konkret. Aktuell 

bedömning utgår ifrån att beskriva den aktuella situationen just nu. Här beskrivs patientens 

vitalstatus utifrån ABCDE (luftvägar, andning, cirkulation, medvetandegrad och exponering). 

Information om eventuella åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa bör också ingå här. 



5 
 

Under Rekommendation ska informatören ge rekommendationer och råd för den fortsatta 

vården samt säkerställa att mottagaren uppfattat rapportens innehåll (Woodhall, Vertacnik & 

McLaughlin, 2008). 

 

1.7 Från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning 

Intensivvård innebär att förebygga och behandla svikt i ett eller flera av patientens 

organsystem så att patienten kan fortsätta ha ett meningsfyllt liv. Inom intensivvård ingår 

övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra och ibland 

livshotande sjukdomar och skador. Intensivvårdsarbetet utförs av personal med 

specialistutbildning inom intensivvård. Arbetet sker ständigt i närheten av patienten och leds 

och övervakas av läkare med specialistkunskap inom anestesi och intensivvård.  

För att kunna benämnas som en intensivvårdsavdelning (IVA) ska avdelningen kunna 

behandla uppenbar svikt i mer än ett vitalt organsystem hos patienten. Förutom 

specialistutbildad personal krävs även hög bemanning, anpassade lokaler och resurser som 

möjliggör den typ av vård som krävs på IVA (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 

[SFAI], 2009). 

 

Vid utskrivning från IVA finns följande kriterier: 

 ”Vid utskrivning till vårdavdelning ska patienten vara medicinskt stabil 

avseende vitalparametrar mot bakgrund av aktuell sjukdom/skada, 

bakomliggande sjukdom och prognos. 

 Utskrivning ska ske till avdelning med behandlings- och övervakningsresurser 

som motsvarar patientens vårdbehov.  

 Patienten bör inte skrivas ut till avdelning nattetid. 

 Döende patient bör inte skrivas ut om döden bedöms vara nära förestående” 

(SFAI, 2009, s 6). 

 

1.8 Tidigare forskning inom ämnet 

God kommunikation är viktigt vid förflyttning av patienter från IVA till vårdavdelningar och 

brister i kommunikationen kan påverka patienterna. Om intensivvårdssjuksköterskan (IVA-

sjuksköterskan) rapporterar över till vårdavdelningen att patienten är cirkulatoriskt stabil kan 

denne syfta på att puls och blodtryck inte längre behöver kontrolleras konstant, medan 
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sjuksköterskan på vårdavdelningen kan tolka det som att puls och blodtryck inte behöver 

kontrolleras överhuvudtaget (Whittaker & Ball, 2000). 

 

Samordningen vid överflyttningen av patienter från IVA är viktig eftersom brister i denna kan 

orsaka att patientens tillstånd försämras och att denne åter blir i behov av intensivvård. För 

patientens bästa är det därför viktigt med tidig planering för utskrivning, en god 

överrapportering och att samtliga instanser i vårdkedjan har den utbildning som krävs för att 

klara av att ge den omvårdnad som patienten behöver (Whittaker & Ball, 2000).  

 

 Sjuksköterskor på vårdavdelningar tycker att det är viktigare att få information om den 

fortsatta vården av patienten på vårdavdelningen än hur patienten tidigare omhändertagits på 

IVA. De vill veta vad de ska vara uppmärksamma på i patientens tillstånd och hur de ska 

fortsätta med omvårdnaden på vårdavdelningen (James, Quirke & McBride-Henry, 2013). 

 

Det förekommer skillnader i åsikter mellan sjuksköterskor på vårdavdelningar och på IVA. 

IVA-sjuksköterskorna tycker att det tar för lång tid att överföra informationen om patienten 

till de dokument som används på vårdavdelningarna. Samtidigt upplever sjuksköterskorna på 

vårdavdelningarna att det är väldigt svårt att förstå de dokument som brukar medfölja från 

IVA och tycker därför att det är viktigt att informationen överförs till deras dokument (James, 

et al., 2013). 

 

Överflyttning av patienter från IVA till vårdavdelningar under jourtid riskerar att äventyra 

patientsäkerheten. Detta beror på att vårdavdelningarna då har begränsat med personal. 

Sjuksköterskor upplever därför att det är viktigt att patienterna överflyttas under dagtid och att 

det sker under planerade förhållanden (Mollberg, 2008).   

 

För patientens eget bästa bör dennes vårdbehov inte överskrida den vård som kan erbjudas på 

vårdavdelningen sett till övervakningsmöjligheter och medicinsk utrustning. Sjuksköterskorna 

på vårdavdelningarna upplever att det är en stor nivåskillnad mellan IVA och vårdavdelning 

och att personalen på IVA har bättre förutsättningar att ta hand om de svårt sjuka patienterna. 

Sjuksköterskornas upplevelser kring övertagandet av patienter från IVA varierar från person 

till person och påverkas bland annat av sjuksköterskornas erfarenhet (Mollberg, 2008).  
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1.9 Problemformulering 

För att effektivisera omvårdnaden av patienterna krävs kunskap om hur sjuksköterskorna 

tänker, fattar beslut och använder sin kunskap för att utföra det praktiska arbetet 

(Kristoffersen, 1998). Övertagandet av patienter från IVA till vårdavdelningar påverkas av 

många faktorer. För att uppmärksamma dessa faktorer krävs enligt tidigare forskning 

(Whittaker & Ball, 2000; James et al., 2013) ytterligare studier inom ämnet och då främst i 

form av kvalitativa intervjustudier vilket bildar utgångspunkt för detta examensarbete.  

 

1.10 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av övertagandet och omvårdnaden av 

patienter från intensivvårdsavdelningar samt att undersöka om sjuksköterskorna upplever att 

något skulle kunna förbättras. 

 

METOD 

2.1 Design 

Studien är en kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie med deskriptiv design där insamlad 

data analyserats med induktiv ansats. Detta anses vara en lämplig metod för att beskriva hur 

sjuksköterskor upplever övertagandet och omvårdnaden av patienter från IVA (Polit & Beck, 

2009).  

 

2.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval tillämpades för att hitta deltagare till studien. Att deltagande 

sjuksköterskor skulle vara verksamma vid olika avdelningar var önskvärt för att kunna ge ett 

mera varierat och innehållsrikt resultat. Sex avdelningar vid ett sjukhus i Mellansverige 

tillfrågades. Tre av dessa sex avdelningar inkluderades slutligen i studien eftersom de visade 

störst intresse och godkände genomförandet. Sjuksköterskor verksamma vid dessa tre 

avdelningar tillfrågades om deltagande.  

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara grundutbildade sjuksköterskor, ha jobbat 

minst två månader på den specifika avdelningen, varit ansvariga för minst en patient som 

tidigare vårdats på IVA samt att de ville delta i intervjustudien. 
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Inledningsvis visade 11 personer intresse för att delta och alla uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. Tre deltagare valde att dra sig ur innan intervjuerna påbörjades. Av de åtta 

som deltog i intervjuerna var fem kvinnor och tre män. Medelåldern var 29 år och varierande 

mellan 23 år och 42 år. Yrkeserfarenheten hos deltagarna varierade mellan nio månader och 

14 år med ett genomsnitt på tre år och sju månader.  

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Intervjuguide  

Efter en genomgång av befintlig litteratur (Whittaker & Ball., 2000; James et al., 2013) 

utformades en intervjuguide (Bilaga 1) bestående av fem rubriker med totalt 13 frågor med 

tillhörande följdfrågor för att besvara studiens syfte. De fem rubrikerna var allmänna frågor, 

övertagandet, känslor, omvårdnad och förbättringar. De semi-strukturerade frågorna 

utformades i syfte att fånga upp varje sjuksköterskas individuella upplevelser, samtidigt som 

frågorna skulle styra intervjuerna så att deras innehåll blev relevant för studiens syfte. 

2.3.2 Pilotintervju för intervjuguide 

En pilotintervju utfördes för att säkerställa att frågorna i intervjuguiden besvarade 

syftet (Danielson, 2012). Deltagaren som tillfrågades uppfyllde studiens inklusionskriterier 

och blev informerad om examensarbetets syfte. Efter att pilotintervjun hade genomförts 

reviderades intervjuguiden. Rubriken känslor placerades längre bak i intervjuguiden då den 

upplevdes passa bättre senare under intervjun. Frågan “Vad anser du är viktigast för dig att 

veta av rapporten?” lades till för att den ansågs relevant till syftet. Följdfrågan till fråga åtta 

omformulerades till “Tycker du att det är någon skillnad mellan att ta emot en patient från 

intensivvårdsavdelningen och en patient från en annan vårdavdelning?” då det var mer 

relevant att fråga om skillnader mellan IVA och vårdavdelning än IVA och akutmottagning. 

Rubriken förändringar ändrades till förbättringar för att kunna besvara syftet med studien. 

Eftersom pilotintervjun resulterade i ändringar av intervjuguiden exkluderades den ifrån 

studien. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Besök hos avdelningschefer på sex avdelningar vid ett sjukhus i Mellansverige gjordes under 

januari månad i syfte att hitta deltagare till studien. Muntlig och skriftlig information om 

studien gavs till avdelningscheferna (Bilaga 2). Avdelningschefer på tre av dessa avdelningar 
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visade intresse för studien och deras avdelningar inkluderades därför i studien. Ett preliminärt 

godkännande erhölls från de tre avdelningscheferna och därefter vidarebefordrades en 

elektronisk blankett till varje verksamhetschef för godkännande av studien. De erhöll även ett 

utkast på studiens projektplan. Avdelningschefen på en avdelning samt verksamhetschefer 

inom två andra verksamheter fyllde i dessa blanketter (Bilaga 3, 4 och 5) och godkände 

därmed genomförandet av studien. På en av avdelningarna gavs sjuksköterskorna information 

om studien via avdelningschefen och avdelningschefen bifogade sedan de intresserade 

sjuksköterskorna kontaktuppgifter till författarna via e-mail. Författarna besökte sedan 

avdelningen för att dela ut ett informationsbrev till de intresserade sjuksköterskorna. 

Informationsbrevet innehöll studiens syfte, tillvägagångssätt och en blankett för godkännande 

(Bilaga 6). De andra två avdelningarna besöktes av författarna och sjuksköterskorna på 

avdelningarna informerades om studien och de som visade intresse fick skriva sina 

kontaktuppgifter på en lista. I samband med besöken fick även dessa sjuksköterskor varsitt 

informationsbrev om studien. Samtliga deltagare som beslutade sig för att delta i studien 

kontaktades sedan av författarna antingen via e-mail eller via personligt möte och en tid för 

intervju bokades in. Alla intervjuer förutom en genomfördes i ett grupprum på en neutral plats 

på sjukhuset. En av intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på den avdelning där 

sjuksköterskan var verksam eftersom det inte fanns några lediga grupprum att tillgå. Båda 

författarna deltog vid samtliga intervjuer där en intervjuade och den andra observerade. Denna 

turordning varierades och författarna agerade intervjuare vid varannan intervju. Den som 

observerade förde anteckningar för att i slutet återberätta respondentens svar. Syftet med 

återberättandet var att upptäcka saker som missförståtts eller att fånga upp saker som 

respondenten ville lägga till. Intervjuerna spelades in med två olika mobiltelefoner och 

transkriberades direkt efter intervjuerna av den som fört anteckningar. Tiden för intervjuerna 

varierade mellan 17 minuter och 29 minuter.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna erhöll skriftlig information innehållande studiens syfte, upplägg och villkor 

(Bilaga 6). Deltagarna informerades om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst 

under studiens gång. Det deltagande berättade i intervjuerna skulle varken kunna härledas till 

dem eller till avdelningarna de jobbade på. För att minska risken för detta och på så sätt stärka 

studiens konfidentialitet valdes att inte fråga efter deltagarnas namn under den inspelade 

intervjun. Vid transkriberingarna tilldelades varje intervju istället en siffra (Codex, 2013). 
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Tillstånd för genomförande av intervjustudien söktes via verksamhetsanvarig på respektive 

vårdavdelning. Enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 

2003:460) behöver detta arbete inte genomgå forskningsprövning då det utfördes inom ramen 

för högskoleutbildning på grundnivå. 

 

2.6 Bearbetning och analys  

Det transkriberade materialet analyserades med manifest innehållsanalys enligt det arbetssätt 

som beskrivits av Graneheim och Lundman (2004). Transkriberingarna lästes igenom 

noggrant av båda författarna och därefter togs meningsbärande enheter ut. De 

meningsbärande enheterna skrevs sedan om till kondenserade enheter och tilldelades en kod 

för att förtydliga den kondenserade enhetens innehåll. De koder som beskrev samma saker 

samlades ihop och bildade tillsammans underkategorier. Underkategorierna delades upp 

utefter deras innehåll och bildade därefter kategorier. Exempel på bearbetningen och analys 

av intervjumaterialet visas i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

Ja det är ju egentligen 

allting… om patienten 

är cirkulatoriskt stabil, 

om patienten är 

adekvat, om dom kan 

tala för sig… hur 

patienten har mått 

framför allt. Hur kan 

man förvänta sig att 

han kommer må sen 

när han kommer till 

oss… vilket skick 

patienten är helt enkelt 

Jag vill veta om 

patienten är 

cirkulatoriskt stabil, 

patienten är adekvat, 

kan de tala för sig, 

hur patienten har 

mått framför allt. 

Helt enkelt i vilket 

skick patienten är 

när han kommer till 

oss. 

Patientens 

tillstånd 

Viktigt att få veta 

i rapporten 

Rapporten 
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Och sen så får man ju 

gå ner och hämta 

patienten helt enkelt. 

Och då får man även 

en rapport där, man går 

igenom… 

medicinlistor. 

Vätskemängd… in och 

ut, hur balansen har 

legat och vilka 

läkemedel dom har fått 

o ja allt som hänt under 

vårdtiden på CIVA helt 

enkelt. 

Man går ner och 

hämtar patienten och 

får då en mera 

detaljerad rapport. 

Detaljerad 

muntlig 

rapport 

Upplevelse av 

rapporten 

Rapporten 

 

 

RESULTAT 

Via innehållsanalysen utkristalliserades sex kategorier och sjutton underkategorier (Tabell 2).  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Förberedelser Information om ny patient 

från IVA 

Praktiska förberedelser på 

avdelningen 

Upplevelser inför 

övertagandet 

Första känslan inför 

övertagandet 

Mindre oro med mer 

erfarenhet 

Rapporten Upplevelser av hur rapporten 
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gick till 

Viktigt att få veta i rapporten 

Skillnad mellan patient från 

IVA och patient från 

vårdavdelning 

 

Skillnader i vårdtyngd 

Ökad koncentration 

Tittar till IVA-patienterna 

oftare 

Faktorer som påverkar 

omvårdnaden 

Patientens tillstånd 

Stöd från kollegor underlättar 

Rapportens påverkan på 

omvårdnaden 

Sjuksköterskans kompetens 

Förslag på förbättringar Ordinationer 

Riktlinjer 

Utbildning och utökad 

information 

Läkaren bedömer patienten 

 

3.1 Förberedelser 

 

3.1.1 Information om ny patient från IVA 

Deltagarna upplevde att de i god tid fick information om att de skulle ta emot en patient från 

IVA. Deltagarna upplevde att informationen om att avdelningen skulle få ta emot en patient 

från IVA kunde komma från flera olika håll. Antingen kunde informationen komma från 

avdelningsläkaren, avdelningschefen, koordinatorn på avdelningen eller från en IVA-

sjuksköterska.  

 

”Oftast brukar IVA ringa och meddela eller doktorerna som varit och rondat… 

meddela att vi ha en patient på CIVA eller IVA som vi måste ta tillbaka för han 

har blivit lite bättre.” (Deltagare 4) 

3.1.2 Praktiska förberedelser på avdelningen 
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Deltagarna upplevde att det var viktigt att bli informerade i tid. De hade då god tid på sig att 

förbereda sig själva och sina arbetskollegor. Deltagarna fick också tid på sig att förbereda 

avdelningen inför patientens ankomst. När de tidigt under arbetspasset fick reda på att de 

skulle få ta emot en patient från IVA upplevde de det som lättare att planera sin dag. När de 

istället fick informationen senare under dagen kunde det leda till att de var tvungna att 

prioritera om sin dag och sina arbetsuppgifter.  

 

”Då får vi veta vilken tid vi får gå och hämta och då har vi tid också, förbereda 

oss med rum, om den behöver inte vet jag, antibiotika… behöver den enkelsal, 

lite såna praktiska saker.” (Deltagare 4) 

 

“Vet man det i början på sitt pass att en ska komma då kan man ju ta med det 

in, räkna med det på en gång. Kommer det någon gång under mitten av passet 

då, då får man ju helt enkelt prioritera om.” (Deltagare 5)  

 

3.2 Upplevelser inför övertagandet 

 

3.2.1 Första känslan inför övertagandet 

Inför övertagandet var det olika känslor som dök upp hos deltagarna. Flera av de deltagarna 

upplevde det som nervöst och oroligt att ta över en patient från IVA. Det berodde ofta på att 

de ännu inte visste vilket skick denna patient var i, en rädsla för att patienten inte skulle vara 

stabil. En deltagare upplevde det som nervöst att ta över en patient som varit svårt sjuk och 

vårdats på IVA med konstant övervakning till att bli en av deltagarens tio patienter på en 

vårdavdelning. För vissa deltagare så medförde denna nervositet att de blev nyfikna och mer 

exalterade av att hämta patienten. En annan upplevelse som framkom under intervjuerna var 

att nervositeten kunde komma av att det var ovant att hämta patienter från IVA. Ofta kunde 

det handla om en rädsla för olika moment som deltagarna inte vara vana vid på 

vårdavdelningen. 

 

”Sen tror jag också att det är när man är relativt ny när man inte gjort det förut 

så kan man också bli lite uppskrämt av det dära att den har legat på en 
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intensivvårdsavdelning, uppkopplad med personal som bara har koll på den 

dära patienten. Här ska den vara en av mina tio patienter direkt.” (Deltagare 2) 

 

 

 

”Jag var jättenervös, det ska inte stickas under stol med… jag blev väldigt 

exalterad över det här också att jag fick den, att jag var den som skulle hämta 

patienten.” (Deltagare 3) 

 

3.2.2 Mindre oro med mer erfarenhet 

Några av de mer erfarna deltagarna upplevde dock att de med tiden blev mer bekväma med att 

överta vården av patienter från intensivvården. Dessa deltagare upplevde att deras första 

känslor inför övertagandet inte präglades av nervositet eller oro. Deltagarna blev istället mer 

skärpta med tanke på att patienten tidigare varit kritiskt sjuk och vårdats på IVA. De upplevde 

att rädslan som fanns inför att ta över en patient från IVA minskande när de blev mer erfarna 

inom yrket.  

 

”Man blir lite mer skärpt, såklart. Det är ändå en patient som varit väldigt sjuk 

och behövt intensivvård. Man vet, innan man fått se och höra patienten så vet 

man ju inte riktigt vad det är man får eller om patienten är avdelningsmässig.” 

(Deltagare 7) 

 

“Ofta är det så att nu har jag jobbat ett tag att jag kanske inte blir lika rädd 

som när jag var för två år sen.” (Deltagare 4) 

 

3.3 Rapporten 

 

3.3.1 Upplevelse av hur rapporten gick till 

Deltagarna upplevde att rapporten gavs i två omgångar, dels på telefon men också på IVA när 

patienten skulle hämtas. Några deltagare upplevde att de först fick en väldigt kort inledande 

rapport på telefon för att få en bild av patienten. När patienten senare skulle hämtas på IVA 

gavs en mer fördjupad rapport av patientens hälsotillstånd. Deltagarna upplevde när de 

samtidigt fick se patienten under rapporten att de då fick en bättre bild av rapporten. En annan 
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upplevelse av rapporten var att huvudelen av informationen från IVA-sjuksköterskan gavs 

över telefon och senare endast en kort uppdatering, om något ytterligare hade hänt sedan 

telefonsamtalet, vid övertagandet av patienten på IVA. 

                      

”Det som var först på telefonen var väldigt snabb så man skulle förstå verkligen 

bakgrunden… inte så detaljerat… sen så när vi var nere [på IVA] då fick vi mer 

detaljerat.” (Deltagare 3) 

 

”Efter att man tagit emot den här fullständiga rapporten på telefon så får man 

bara en lite kort rapport igen där nere [på CIVA].” (Deltagare 4) 

 

Deltagarna upplevde rapporten från IVA-sjuksköterskorna som strukturerad och mycket 

noggrann. IVA-sjuksköterskorna rapporterade ofta enligt SBAR och använde sig av ABCDE 

vilket gjorde att deltagarna upplevde det som enkelt att följa med i informationsutbytet. Detta 

upplevdes som positivt då det var mycket information som skulle tas in under 

överrapporteringen. Deltagarna upplevde också att sjuksköterskorna på IVA var mycket 

duktiga på att rapportera och hade lätt för att rapportera på en bra nivå. 

En deltagare förklarade för IVA-sjuksköterkan att det var deltagarens första övertagande av 

en patient från IVA vilket gjorde att deltagaren upplevde att IVA-sjuksköterskan anpassade 

rapporten så att den gavs på ett enkelt och förståeligt sätt. 

 

”Den följer dokumentationsverktyget SBAR och sen kan den sväva ut, men 

själva rapporten går in så att man följer SBAR… varför patienten varit där… 

tidigare sjukdomar… och vad man gjort på CIVA… ordinationer och vad de 

tycker jag ska fortsätta med uppe på avdelningen.” (Deltagare 8) 

 

”Men överlag så tycker jag dom, tycker jag att dom är duktiga på att 

rapportera, dom vet vad vi vill veta i rapporten… jag har aldrig känt mig otrygg 

att ta tillbaka en patient.” (Deltagare 5) 

 

Trots att rapporten upplevdes som mycket positiv så fanns det även vissa delar som upplevdes 

som negativa. En sak som i många fall upplevdes som problematisk var att IVA-

sjuksköterskorna dokumenterade mycket i pappersjournaler. Det gjorde att det vid rapporten 

var mycket papper som skulle gås igenom. En deltagare upplevde en känsla av rädsla inför att 
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missa något viktigt på grund av att det var mycket information att ta in. Rapporten kunde 

också i vissa fall upplevas som för djup och ingående och deltagarna fick därför sålla bort 

sådan information som de ansåg irrelevant för den fortsatta vården på vårdavdelningen. 

 

”Det luriga är ju att dom använder papperslistor och vi journalför i Cosmic allt 

vi gör. Så det gäller ju att man får hela rapporten på en gång för sen kan det va 

svårt o rodda i alla papper.” (Deltagare 7) 

 

”Det är mycket information och man är rädd att man ska missa nånting.” 

(Deltagare 3) 

 

3.3.2 Viktigt att få veta i rapporten 

Under intervjuerna framkom att det var tre olika huvudpunkter som av deltagarna upplevdes 

vara det viktigaste att få veta i rapporten. Dessa tre huvudpunkter var varför patienten hade 

kommit till IVA, vilken behandling patienten hade fått på IVA och hur patientens status var 

just nu. Deltagarna upplevde att det var viktigt att få en kort bakgrund om vad som hade hänt 

patienten och därefter vilken behandling som hade getts. Vilken typ av läkemedel, 

vätskebehandling och andra åtgärder var av vikt att få veta för deltagarna. De ansåg också att 

aktuell status utifrån MEWS var viktigt att få veta innan de tog över vården av patienten. 

 

”Allt är ju viktigt. Men få en bra bakgrund på patienten. Vad som har hänt och 

hur patienten kom in och vad dom [IVA] gjort under tiden… hur patienten är 

just nu. Jag vill veta vitalparametrarna och om det är något som avviker så är 

det ju jätteviktigt… om patienten är låg i Hb… läkemedel är också viktigt… om 

dom står på någon speciell antibiotika.” (Deltagare 7) 

 

3.4 Skillnader mellan patient från IVA och vårdavdelning 

 

3.4.1 Skillnader i vårdtyngd 

Deltagarna upplevde att patienterna som kom från IVA ofta var mera omvårdnadskrävande 

eftersom de hade varit kritiskt sjuka och därför behövde mer hjälp än patienterna som kom 
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från andra vårdavdelningar. Patienterna från IVA var även mera hospitaliserade vilket 

försvårade mobiliseringen av patienterna och gjorde att omvårdnadsarbetet tog längre tid. 

 

”Generellt så är de [IVA-patienterna] väl tyngre än genomsnittet av patienter 

som är på vår avdelning. Eh det är ju, en del är ju helskötningar och så där. Så 

de är väl lite mer vårdtunga”. (Deltagare 6) 

 

“Det kan va lite knöligt i början. Har dom legat länge på intensivvård så är 

dom ju oftast lite hospitaliserade. Dom kan vart sängliggande länge, dom kan ju 

vart under respiratorvård. Det kan va svårt att få upp en sån patient… dom kan 

va lite motvilliga själva för att dom, dom, dom har varit stillasittande ett tag.” 

(Deltagare 7) 

 

En av deltagarna upplevde att det ibland kunde vara enklare att ge omvårdnad till patienter 

som tidigare hade vårdats på IVA eftersom dessa patienter hade blivit väldigt noggrant 

övervakade, utredda och omhändertagna där. Detta gjorde att det upplevdes som enklare att 

veta vilka omvårdnadsproblem som förelåg och hur omvårdnadsarbetet skulle utföras för att 

motarbeta dessa. 

 

”Här var ju nån som redan var undersökt, som redan va jättestabil eh och där 

målet var väldigt tydligt… CIVA, det är ju egentligen att få den levererad på ett 

silverfat, där är allting redan gjort” (Deltagare 3) 

 

3.4.2 Ökad koncentration 

Deltagarna upplevde att de blev mera koncentrerade och skärpta när de skulle ta hand om 

patienter som tidigare hade vårdats på IVA. Dels för att patienterna hade varit kritiskt sjuka, 

dels för att det var fler saker att kontrollera hos dessa patienter. Deltagarna upplevde att det 

var extra viktigt att de var uppmärksamma på förändringar och försämringar i de före detta 

IVA-patienternas tillstånd så att inget missades som kunde orsaka att patienterna blev kritiskt 

sjuka igen. 

 

“Från en annan vårdavdelning så är det ju en mindre sjuk person känns det ju 

som i alla fall. Det är väl just att den kommer ifrån intensivvårdsavdelning så är 
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det ju en patient som varit jäkligt dålig… så man blir, det blir lite extra skärpa i 

det… Man tänker väl att man måste koncentrera sig lite extra så man inte 

missar nånting. Man vill ju inte att patienten ska bli dålig igen.” (Deltagare 7) 

 

“En CIVA-patient har mycket mera… har haft eller har mycket in och utfarter 

och sådär, så det är mycket mer att tänka på, det är mycket mer att hålla koll 

på.” (Deltagare 3) 

 

3.4.3 Tittar till IVA-patienterna oftare 

Deltagarna upplevde att patienterna hade varit under konstant övervakning på IVA av både 

personal och teknisk utrustning. Deltagarna upplevde att detta påverkade patienterna och att 

det blev ett stort steg för patienterna att från ena stunden vara konstant övervakade till att 

sedan ligga på en vårdavdelning utan tekniskt utrustning med vårdpersonal som bara tittade 

till en några gånger per arbetspass. För att minska detta glapp för patienterna valde några av 

deltagarna att titta till de före detta IVA-patienterna oftare och ägna mer tid åt dessa patienter 

jämfört med de andra patienterna på vårdavdelningen. 

 

”Det märks att patienterna tycker att det är stor skillnad på att flyttas från en 

välbemannad intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning där personalen inte 

tittar till en lika ofta. Därför anpassar jag mig nog till det och tittar till 

patienten lite oftare i början och försöker ge mer information och stöttning.” 

(Deltagare 2) 

 

3.5 Faktorer som påverkar omvårdnaden 

 

3.5.1 Patientens tillstånd 

Upplevelserna kring att ge omvårdnad till patienter som tidigare hade vårdats på IVA skiljde 

sig mellan deltagarna beroende på vad patienterna hade drabbats av. Om det som orsakade att 

patienterna tidigare hade behövt intensivvård var bekant för deltagarna upplevdes det som 

enklare att utföra omvårdnaden eftersom de då upplevde att de visste vad som skulle göras 

och vad som var viktigt att kontrollera samt vara observanta på. Hade patienterna drabbats av 

komplicerade tillstånd som deltagarna inte hade lika god kunskap om blev det svårare att 
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vårda patienten, inte minst eftersom deltagarna då upplevde att det blev svårare att veta vad de 

skulle vara observanta på. 

 

”Det är ganska olika. Vissa klarar man ju av och med andra så är det ju mycket 

att tänka på och okända områden som man kanske inte berört tidigare…” 

(Deltagare 6) 

 

“Eh ja man vart ju liksom mer koncentrerad och mer uppmärksam på eh hur 

patienten mådde och om någonting förändrades just när han hade det hära 

dränaget... det var ju väldigt speciellt med inför mobilisering och patienten själv 

var livrädd, ville inte röra på sig alls.” (Deltagare 2) 

 

3.5.2 Stöd från kollegor underlättar 

När patienterna övertogs från IVA hade de ibland olika dränage eller andra komplicerade 

saker som deltagarna inte var särskilt vana att handskas med. Då upplevdes det vara viktigt att 

kunna rådfråga kollegor och att dessa kollegor vid behov kunde hjälpa deltagarna med de 

svåra eller ovana momenten. Det upplevdes som underlättade att ha mera rutinerade kollegor 

att luta sig mot och att ha en läkare som kunde förklara hur de komplicerade sakerna 

fungerade. Deltagarna upplevde också att undersköterskorna spelade en stor roll i 

omvårdnadsarbetet. Undersköterskorna hjälpte till med mycket av omvårdnaden vilket 

upplevdes som en underlättande faktor för deltagarna. 

 

”Ja det tycker jag i och med att man vet att jag är inte själv. Man har alltid en 

kollega att fråga, jag har mina doktorer som jag kan dubbelkolla med…” 

(Deltagare 2) 

 

”Jag har turen att vara på en avdelning där omvårdnaden är mycket 

undersköterskornas arbete. Så jag vet inte om jag som person, jag gjorde inte så 

jättemycket.” (Deltagare 3) 

 

3.5.3 Rapportens påverkan på omvårdnaden 
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Deltagarna upplevde att rapporten var väldigt viktig för att kunna ge god omvårdnad till de 

före detta IVA-patienterna. En tydlig rapport där det framgick vad som var viktigt att 

observera hos just den patienten upplevdes underlätta för omvårdnadsarbetet. Rapporten var 

viktig vid vården av alla patienter men eftersom patienterna från IVA ofta hade varit mera 

kritiskt sjuka ansågs det av några deltagare som extra viktigt med en bra rapport med 

patientspecifika riktlinjer för hur vården skulle fortsätta gällande dessa patienter. Om det 

saknades riktlinjer för den fortsatta vården blev det svårare för deltagarna att veta vad de 

skulle göra vilket ofta ledde till en mer standardiserad vård. Deltagarna använde sig då av 

standardiserade vårdplaner för just den patienttypen istället för riktlinjer anpassade till just 

den specifika patienten. En av deltagarna upplevde även rapporten från IVA som mera 

tillförlitlig eftersom IVA-sjuksköterskorna ansvarade för färre patienter och därmed hade 

bättre kontroll över dessa och då kunde ge deltagarna en rapport som upplevdes vara mera 

detaljerad och korrekt. 

 

 

”Den [rapporten] påverkar nog inte mitt sätt att bemöta patienten eller ta hand 

om patienten. Men på det sättet den kan påverka är om man får bra riktlinjer på 

hur vi ska fortgå med behandlingen.” (Deltagare 6) 

 

”Den är ju lika viktigt, den är ju, men jag lägger mer vikt i den med tanke på att 

dom [IVA-patienterna] oftast har mycket mer grejer bakom. Så vill man ju veta 

mer om vad, vilka saker som skulle kunna ske.” (Deltagare 3) 

 

”Och, men jag tror att jag, man hyser större tilltro till intensivvårdssköterskor… 

det handlar om att de har en eller två patienter och har fullständig koll på de. ” 

(Deltagare 8) 

 

3.5.4 Sjuksköterskornas kompetens 

Deltagarnas upplevelser kring sin egen kompetens gällande omvårdnaden av patienter från 

IVA varierade i stor utsträckning. En viktig faktor var deltagarnas erfarenhet. De deltagare 

som hade jobbat länge på vårdavdelningarna upplevde att de hade tagit hand om många 

patienter från IVA, de hade sett många olika sjukdomstillstånd och upplevde därför att de 

hade god kompetens gällande omvårdnaden av de före detta IVA-patienterna. 
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”Jag tycker att min medicinska kompetens har blivit mycket bättre för att nu har 

jag jobbat länge. Man har träffat på patienter med många olika åkommor och 

sådär.” (Deltagare 4) 

 

De deltagare som hade mindre erfarenhet upplevde att deras kompetens oftast räckte till så 

länge patienten var tillräckligt stabil för att vårdas på avdelningen. Det kunde dock finnas 

luckor i kompetensen exempelvis om patienten hade något dränage som deltagarna inte hade 

stött på tidigare eller om patienten hade ett sjukdomstillstånd som var ovant eller komplicerat. 

Deltagarna upplevde även att de hade blivit väldigt inriktade inom det område de arbetade. De 

upplevde sig ha väldigt bra kontroll på de patienter som vanligtvis vårdades på deras 

avdelning men när det kom en annan typ av patient med ett annat sjukdomstillstånd än de var 

vana vid blev det genast mera komplicerat. 

 

”Min patient hade vart med om ett jättestort trauma. Och då var det ju mycket 

delar som var med i det här, i den här patienten som jag inte kände att jag hade 

kompetens för… man blir så otroligt insnöad på det man har på sin avdelning 

att man glömmer bort nästan resten.” (Deltagare 3) 

 

“Det som varit problematiskt för den [IVA-patienten] kan ju vara ganska okänt 

för just vår avdelning då… Och det är väl det som är läskigt när man kommer 

utanför sin bekvämlighetszon som sjuksköterska”. (Deltagare 6) 

 

3.6 Förslag på förbättringar 

 

3.6.1 Ordinationer 

Deltagarna upplevde att det ofta saknades aktuella ordinationer på läkemedel när den före 

detta IVA-patienten kom till vårdavdelningen. Vissa läkemedel som patienten hade fått på 

IVA fick inte ges på vårdavdelningen men fanns ibland ändå kvar i läkemedelslistan. Ett 

förslag till lösning på detta problem var att läkaren på vårdavdelningen skulle gå igenom och 

uppdatera patientens läkemedelslista innan patienten kom till vårdavdelningen. Detta hade 

minskat risken för att felaktiga läkemedelsordinationer följde med patienten upp till 

vårdavdelningen och hade underlättat för det fortsatta arbetet med patienten på 

vårdavdelningen. 
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”Om dom [våra läkare] vet om att dom varit ner och rondat en patient som ska 

komma upp så skulle dom kunna sätta sig och gå igenom, lägga upp en 

ordinationslista och förbereda lite så slapp det bli väldigt mycket när patienten 

väl kommer.” (Deltagare 7). 

 

Deltagarna upplevde att ordinationer för hur ofta personalen på vårdavdelningen skulle 

kontrollera patientens vitalparametrar ofta saknades. På IVA kontrollerades patientens 

vitalparametrar en gång i timmen. Eftersom detta inte var möjligt att fortsätta med på 

vårdavdelningen ansåg deltagarna att avdelningsanpassade ordinationer av vitalparametrar 

skulle kunna förbättra vården av patienterna. Deltagarna upplevde också att det ofta saknades 

ordinationer för om patienten skulle fasta och upplevde att en tydlig läkarordination för detta 

skulle bidra till mindre otydligheter och förbättra vården till patienten. 

 

”Det är blankt papper, det är inte ordinerat kontroller, om patienten ska fasta 

och mediciner. För det som gäller på CIVA gäller ju inte hos oss.” (Deltagare 

7) 

 

“Om det ska tas kontroller en gång i timmen då kanske den inte ska vara hos 

oss för det har vi inte personal till”. (Deltagare 2) 

 

3.6.2 Riktlinjer 

Deltagarna upplevde att det kunde uppstå problem med de riktlinjer som skulle gälla för 

omvårdnaden av de före detta IVA-patienterna på vårdavdelningen. Ibland kunde patienterna 

komma till vårdavdelningen med medicinskteknisk utrustning som skulle kontrolleras väldigt 

ofta. Deltagarna upplevde att det ibland kunde vara svårt att hinna med dessa kontroller och 

tyckte att det var viktigt att riktlinjerna för den fortsatta vården av patienterna var anpassade 

för just deras vårdavdelning. Då skulle de i större utsträckning hinna med att utföra de viktiga 

momenten och omvårdnaden av patienterna skulle på så vis både förenklas och förbättras. 

 

“Ska de ligga hos oss med ett sånt dränage måste vi ha andra riktlinjer som 

funkar får våran avdelning.” (Deltagare 2) 
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3.6.3 Utbildning och utökad information 

En av deltagarna upplevde att patienterna som tagits över från IVA ofta hade genomgått 

samma typ av operation. Därför hade det varit bra att få mera kunskap kring denna operation, 

exempelvis genom föreläsningar i ämnet och att det utarbetats tydligare riktlinjer på 

avdelningen. 

 

”Det är ofta samma typ av patient som vi hämtar upp, samma typ av operation 

och då skulle man kunna ja… liksom specifikt föreläsa mer om det… utbilda 

personalen i det, ha lokala PM”. (Deltagare 2) 

 

En deltagare fastslog att det ibland kunde vara väldigt svårt att hitta information om ovana 

och komplicerade moment. Det kunde vara svårt att hitta informationen, förstå informationen 

samt att urskilja vad som verkligen var viktigt i informationen. Deltagaren upplevde att det 

hade varit bra att få information om dessa komplicerade moment från IVA-personalen 

eftersom de hade mera kunskap i många moment samt även hade bättre förståelse för vad som 

är viktigt att tänka på. IVA-personalen hade därför kunnat skicka med papper med riktlinjer 

där det stod vad som skulle observeras och på vilket sätt detta skulle göras. Papprena hade 

sedan kunnat förvaras lättillgängligt för all personal bland patientens övriga journalpapper. 

 

”Om det nu är nånting annat [än man är van]… hur funkar det... att då bara få 

lite såhär papper… vad man ska ha för observationer under första dygnet… som 

man då sen skulle kunna sätta i kardex… det är ju inte för att man inte ska orka 

googla. Det är för att man inte, att man inte har kompetensen själv att se det.” 

(Deltagare 3) 

 

3.6.4 Läkaren bedömer patienten 

Flera av deltagarna upplevde en känsla av osäkerhet över att patienten från IVA inte skulle 

vara i tillräckligt bra skick för att kunna vårdas på vårdavdelningen. För att minska risken för 

detta framkom förslag på att avdelningsläkaren skulle träffa patienten när denne anlände till 
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avdelningen för att göra en bedömning om patienten var redo att komma till vårdavdelningen 

eller inte.  

 

”Ja alltså jag försöker vara noggrann, det jag ändå försöker vara noggrann 

med då jag hämtar en patient från en intensivvårdsavdelning är att jag vill att 

de ska vara rondade av min läkare. Och det är inte alltid att de är det.” 

(Deltagare 8) 

 

DISKUSSION 

Deltagarnas upplevelser kring att ta över och ge omvårdnad till patienterna skilde sig åt och 

påverkades bland annat av erfarenhet. En känsla av osäkerhet, främst hos de mindre erfarna, 

förekom ofta inför övertagandet. Deltagarna upplevde inte omvårdnaden av dessa patienter 

som särskilt problematisk men det kunde ibland uppstå ovana eller komplicerade moment. 

Detta gjorde att de blev mer skärpta och tittade till patienten oftare. Tydligare riktlinjer för 

vården, korrekta ordinationer och ytterligare utbildning lyftes fram som förslag på förbättring. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Övertagandet 

I studien framkom att deltagarna upplevde olika känslor när de fick veta att de skulle ta över 

en patient från IVA. Deltagarna upplevde bland annat oro och osäkerhet inför detta. Oron och 

osäkerheten uppkom främst för att deltagarna inte visste hur patientens tillstånd var och om 

patienten var tillräckligt stabil i sina vitalparametrar. De uttryckte även oro över att de inte 

visste om avdelningen verkligen skulle kunna ge patienten den vård den var i behov av. För 

att minska risken att patienter som inte är tillräckligt stabila i sina vitalparametrar ska flyttas 

över till en vårdavdelning som inte kan ge denna patient den vård den behöver finns 

utarbetade riktlinjer (SFAI, 2009). Dessa riktlinjer innehåller bland annat att patienterna ska 

vara tillräckligt stabila innan de flyttas över till vårdavdelningen och att vårdavdelningen ska 

ha tillräckliga resurser för att tillgodose patientens vårdbehov. 

 

Deltagarna i studien upplevde att det var väldigt viktigt att få en tydlig och innehållsrik 

rapport. Det var viktigt att de i rapporten skulle få veta vad som var viktigt att tänka på och att 
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vara uppmärksam på för att kunna ge patienten den vård den behövde när den kom till 

vårdavdelningen. Detta stämmer överens med Florin (2009) som menar att insamling av data 

om patienten utgör den grund som sjuksköterskorna använder sig av för att kunna ge patienten 

en individuellt anpassad och god vård. 

 

Deltagarna upplevde att rapporten från IVA oftast var väldigt bra och att den var både 

strukturerad och innehållsrik. Den strukturerade rapporten berodde till stor del på att 

personalen på IVA använde sig av SBAR vid rapporten. Deltagarna upplevde detta som 

väldigt bra vilket också stöds av Woodhall et al. (2008) som förklarar att SBAR är ett bra 

verktyg att använda för att underlätta i kommunikationen mellan sjuksköterskor på olika 

vårdavdelningar.  

 

I studien framkom att det viktigaste att få veta vid rapporten var en kort bakgrund till varför 

patienten hade behövt intensivvård, vilken behandling patienten hade fått på IVA och hur 

patientens tillstånd var i nuläget. Eftersom många ordinationer slutade gälla när patienten kom 

till vårdavdelningen krävdes nya ordinationer för detta. Därför lade inte alla deltagare så stor 

vikt vid att få veta hur de skulle fortsätta med vården av patienten eftersom de ändå var 

tvungna att bilda sig en egen bild över detta och få nya ordinationer. Detta skiljer sig något 

från Quirke och McBride-Henry (2013) som menar att det är viktigare att få veta hur den 

fortsatta vården ska gå tillväga än hur vården av patienten har bedrivits tidigare.  

 

4.1.2 Omvårdnaden 

Deltagarna i studien upplevde att det kunde uppstå moment som de inte hade tillräcklig 

kunskap om för att kunna utföra. Det kunde exempelvis vara att patienten hade ett 

thoraxdränage eller en tracheostomi, moment som deltagarna var ovana att handskas med. 

Dessa ovana moment drabbade främst de mindre rutinerade deltagarna och för att klara av 

situationerna såg de till att vara förberedda rent teoretiskt men då det inte alltid var tillräckligt 

bad de gärna någon mer rutinerad kollega om hjälp. Detta stämmer överens med Benner et al. 

(1999) som menar att sjuksköterskor ställs inför situationer som inte går att lära sig allt om 

genom teorin. Nyutexaminerade sjuksköterskor har främst teoretisk kunskap och har inte 

hunnit samla på sig särskilt mycket praktisk erfarenhet. Rutinerade sjuksköterskor har lärt sig 

att kombinera det teoretiska med deras praktiska erfarenheter och kan därför med sin utökade 
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förmåga att lösa de olika situationerna hjälpa de mindre rutinerade sjuksköterskorna. Att 

sjuksköterskors upplevelser varierar från person till person styrks även av Mollberg (2008) 

som fastslår att dessa upplevelser påverkas av sjuksköterskans erfarenhet. 

 

Deltagarna i studien upplevde att patienter som tidigare vårdats på IVA kunde vara i större 

behov av stöd och information än de andra patienterna på avdelningen. Detta upplevde 

deltagarna mestadels bero på att det var ett stort steg för patienterna att först bli vårdade på 

IVA och sedan komma till en vårdavdelning där vården inte var lika intensiv och avancerad. 

Då behövde patienterna mer information och stöd och en del av sjuksköterskorna ägnade 

därför mer tid åt dessa patienter för att de skulle känna sig lugna och trygga. Denna förmåga 

att identifiera patienternas ökade behov av information och stöd är viktigt för att patienten ska 

få god omvårdnad. Enligt Kristoffersen (1998) menar Kim att omvårdnaden sker i samspel 

mellan patienten och sjuksköterskan. Kim menar också att god omvårdnad är beroende av 

sjuksköterskans förmåga att se patientens omvårdnadsbehov, exempelvis ett behov av 

information, och se till att detta behov blir tillgodosett. 

 

Tidigare studier har inte undersökt sjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden av före detta 

IVA-patienter i särskilt stor utsträckning. Befintlig forskning inom ämnet berör oftast 

sjuksköterskornas upplevelser av rapporten och själva övertagandet av patienten och inte hur 

de upplever att ge omvårdnad till patienten på vårdavdelningen. Ett exempel på detta är 

Mollberg (2008) som har undersökt hur sjuksköterskor upplever överflyttningen av 

patienterna. Resultatet i den studien påminner om resultatet i föreliggande studie med 

skillnaden att föreliggande studie har undersökt omvårdnad. Detta har gett ökad kunskap om 

hur sjuksköterskor upplever att ge omvårdnad till de före detta IVA-patienter, vilket inte har 

undersökts i tidigare studier.  

 

4.1.3 Förbättringar 

Deltagarna i studien hade flera olika förslag på förbättringar som kunde göras. Ett förslag som 

framkom var att det skulle finnas ordinationer för kontroll av patientens vitalparametrar och 

att dessa ordinationer skulle vara anpassade för att kunna utföras på vårdavdelningen. Att 

detta hade förbättrat vården av patienten styrks av Kyriacos et al. (2014) som menar att det är 

viktigt med riktlinjer för kontroll av vitalparametrar för att dessa kontroller ska utföras 

tillräckligt ofta och på rätt sätt. Deltagarnas upplevelser kring att det var viktigt med 
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ordinationer för kontroll av de före detta IVA-patienternas vitalparametrar styrks också av De 

Meester et al. (2012) som fastslår att patienter som tidigare vårdats på IVA löper ännu större 

risk än övriga patienter att bli svårt sjuka eller avlida och kontroll av deras vitalparametrar 

anses därför vara väldigt viktiga. 

 

Deltagarna i studien upplevde att det oftast gick bra att ta över en patient från IVA och att det 

oftast även gick bra att ge omvårdnad till dessa patienter. Samtliga deltagare hade dock minst 

ett förslag på förbättring som de ansåg vara viktigt och som hade kunnat utföras för att 

övertagandet och omvårdnaden av patienterna skulle förbättras. Att hela tiden sträva efter 

förbättring är viktigt, inte minst inom området omvårdnad. Detta styrks av Kristoffersen 

(1998) som menar att ständig kunskapsutveckling inom omvårdnaden är viktig för att 

förbättra omvårdnaden till patienterna. 

 

4.2 Metoddiskussion 

 

Förhoppningen var att hitta tolv deltagare till intervjustudien och att dessa tolv skulle ge ett 

innehållsrikt och brett resultat. Inledningsvis anmälde elva deltagare sitt intresse men tre 

deltagare valde att hoppa av innan intervjuerna påbörjades. Trots bortfallet ansågs åtta 

deltagare tillräckligt och bör inte påverkat studien negativt eftersom resultatet blev både 

innehållsrikt och brett. Syftet med intervjustudien var dessutom att undersöka varje deltagares 

individuella upplevelse snarare än hur många deltagare som upplevde olika saker.  

 

4.2.1 Giltighet 

Ett resultat anses vara giltigt när det som önskas undersökas beskrivs i resultatet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Arbetet belyser sjuksköterskors upplevelser på vårdavdelningar och då 

det var det som önskades undersökas anses detta öka studiens giltighet. En varierande 

urvalsgrupp med hänseende till ålder, kön och yrkeserfarenhet medverkar också till att öka 

studiens giltighet. Detta eftersträvades då deltagare till studien inkluderades från tre olika 

vårdavdelningar och hade varierande yrkeserfarenhet och ålder. Deltagarna var även relativt 

jämnt fördelade mellan män och kvinnor. 
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Fördelen med att deltagarna arbetade på tre olika vårdavdelningar var att de hade övertagit 

olika typer av patienter från IVA. Det varierade även mellan avdelningarna hur ofta dessa 

patienter togs över. Denna spridning av deltagarna bör ha bidragit till en ökad giltighet 

jämfört med om samtliga deltagare hade kommit från en och samma avdelning.  

 

Variationer i yrkeserfarenhet bör även det ha bidragit till en ökad giltighet. Några av 

deltagarna var relativt nyutexaminerade och hade bara tagit över en eller två patienter från 

IVA, men de kom ihåg dessa patienter väldigt tydligt eftersom de hade dem färskt i minnet. 

De som hade arbetat länge på avdelningarna hade kanske inte tagit över någon patient alldeles 

nyligen men de hade tagit över så pass många patienter att de istället hade flera olika 

upplevelser att prata om. De inkluderade citaten stärker giltigheten och visar på de olika 

deltagarnas upplevelser. 

 

4.2.2 Tillförlitlighet 

För att stärka trovärdigheten i arbetet är det nödvändigt att resultatets tillförlitlighet är hög 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Detta stärktes genom att båda författarna deltog vid 

genomförandet av intervjuerna och tillsammans analyserade och diskuterade all insamlad 

data. Transkriberingen av data gjordes även samma som dag intervjun genomfördes vilket 

medför att tillförlitligheten i resultatet ökar. 

 

4.2.3 Överförbarhet 

Överförbarhet syftar till i hur stor utsträckning arbetet kan överföras till större grupper 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Författarna har genom att noggrant förklara 

urvalprocess, deltagare, datainsamling och analys ökat förutsättningarna för studiens 

överförbarhet.  

 

4.2.4 Intervjuguiden 

En styrka i studien var genomförandet av en pilotintervju. I pilotintervjun testades 

intervjuguiden och några olika brister tydliggjordes. Dessa brister åtgärdades samtidigt som 

ytterligare förbättringar gjordes vilket resulterade i en bättre intervjuguide som i större 

utsträckning bidrog till att besvara studiens syfte. 
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4.2.5 Intervjuernas kvalitet 

Genomförandet av en pilotintervju fungerade som ett övningstillfälle där intervjutekniken 

kunde finslipas och inspelningsutrustning testas. Att ha genomfört en pilotintervju innan 

intervjuerna påbörjades ansågs som väldigt bra, främst för att det gjorde att intervjuarna kände 

sig mera bekväma att genomföra intervjuerna. 

 

Intervjuarna genomförde varannan intervju för att dela upp arbetsbördan sinsemellan. Detta 

kan ha påverkat intervjuerna negativt eftersom det kan ha orsakat skillnader i genomförandet 

på grund av skillnader i intervjutekniken. Intervjutekniken förbättrades dessutom med antalet 

genomförda intervjuer, vilket kan ha resulterat i att de senare intervjuerna blev mera 

innehållsrika än de tidigare. Efter genomförda intervjuer gavs deltagarna en kort 

sammanfattning av det som de hade sagt i intervjun, i syfte att säkerställa att intervjuarna hade 

uppfattat allting på ett korrekt sätt. Deltagarna gavs även utrymme att lägga till saker som inte 

framkom i intervjun eller att förtydliga saker som hade tolkats på fel sätt. Detta kan antas 

bidra till att de upplevelser som deltagarna berättade om i intervjuerna verkligen var det som 

deltagarna hade upplevt. 

 

4.2.6 Förförståelse 

Författarna har under verksamhetslagd utbildning fått en ökad förståelse för hur det är att 

överta och ta hand om patienter från IVA. Osäkerhet och stress kring övertagandet och 

omvårdnaden av före detta IVA-patienter var något som författarna hade observerat på 

avdelningarna. Detta i kombination med ett intresse för intensivvård låg till grund för 

studien.  En av författarna arbetar även som undersköterska på en intensivvårdsavdelning. 

Denna förförståelse inom ämnet kan ha påverkat intervjuguide och intervjuer i form av 

minskad objektivitet.  

 

4.2.7 Kliniska implikationer 

Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra till en ökad förståelse för hur 

sjuksköterskor på vårdavdelningar upplever övertagandet och omvårdnaden av patienter från 

IVA. Den ökade förståelsen i kombination med studiens förbättringsförslag kan användas för 

att förbättra övertagandet och omvårdnaden av patienterna. I studien framkom att det 

upplevdes föreligga ett glapp mellan IVA och vårdavdelningarna, främst på grund av 
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skillnader i kompetens och utrustning. För att sjuksköterskorna ska få en tydligare bild av hur 

arbetet går till på IVA kan de erbjudas möjlighet till hospitering på IVA. 

 

4.2.8 Förslag till vidare forskning 

En studie liknande denna fast med intervjuer av IVA-sjuksköterskor och patienter är önskvärt 

för att undersöka samtliga parters upplevelser kring överflyttningen och omvårdnaden av 

patienterna. Detta förtydligar hur samtliga inblandade upplever förflyttningen och såväl 

viktiga upplevelser som brister kan resultera i konkreta förbättringar av överförflyttningen. 

Förbättringarna kan underlätta för sjuksköterskorna och IVA-sjuksköterskor vilket i sin tur 

kan resultera i bättre omvårdnad för patienten.   

 

4.3 Slutsats 

Deltagarna i studien hade varierande upplevelser kring att överta och ge omvårdnad till 

patienter från IVA. De före detta IVA-patienterna upplevdes ofta som mera komplicerade och 

omvårdnadskrävande vilket ställde högre krav på deltagarnas kompetens samt att de var mer 

fokuserade i sitt yrkesutövande. Övertagandet och omvårdnaden gick ofta bra men hade 

kunnat förbättras ytterligare med avdelningsanpassade ordinationer och riktlinjer. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 
 

Hälsa och presentera sig för deltagaren och förklara studiens syfte:  

”Syftet med examensarbetet är att beskriva grundutbildade sjuksköterskors upplevelser av 

övertagandet och omvårdnaden av patienter från en intensivvårdsavdelning samt att 

undersöka om sjuksköterskorna upplever att något skulle kunna förbättras vid övertagande av 

patienten.” 

 

Informera deltagaren om: 

 Intervjuns upplägg (inspelning sker med mobiltelefon, en av oss kommer att intervjua 

och den andra skriver anteckningar). 

 Att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiell, det du säger kommer inte 

kunna härledas varken till dig eller till din avdelning.  

 Att hon/han kan avbryta intervjun när som helst om så önskas.  

 

Har deltagaren några övriga frågor innan vi sätter igång? 

 

 

ALLMÄNNA FRÅGOR 

 

1. Hur länge har du varit legitimerad sjuksköterska? 

 

2. Hur länge har du jobbat på avdelningen? 

 

3. Kön och ålder? 
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ÖVERTAGANDET 

4. Beskriv hur ett övertagande av en patient från en intensivvårdsavdelning brukar 

gå till. 

 

5. Kan du beskriva hur du upplever rapporten från intensivvårdsavdelningen? 

 Är den relevant?  

 Är den tillräcklig? 

 Är det något du saknar och i sådana fall vad? 

 

6. Vad anser du är viktigast för dig att få veta av rapporten? 

 

7. Hur upplever du rapportens innehåll relaterat till din kunskap? 

 För svårt, lagom eller för lätt? Förklara! 

 

KÄNSLOR 

8. Kan du beskriva hur du känner när du får höra att du ska ta emot en patient 

från en intensivvårdsavdelning?  

 Tycker du att det är någon skillnad mellan att ta emot en patient från 

intensivvårdsavdelningen och en patient från en annan vårdavdelning? 

 Och i sådana fall hur? 

 

 

OMVÅRDNAD 

9. Hur upplever du att ge omvårdnad till en patient som vårdats på en 

intensivvårdsavdelning?  

 Är det någon skillnad jämfört med de övriga patienterna på avdelningen och i sådana 

fall hur? 
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10. Hur upplever du att rapporten du får påverkar omvårdnaden av dessa 

patienten? 

 Är rapporten viktigare inför omvårdnaden av dessa patienter eller har den samma 

betydelse vid vård av alla patienter? 

 

11. Hur tycker du att din medicinska kompetens är gällande den vård som dessa 

patienter behöver?  

 Är den tillräcklig eller är det något du saknar? 

  

 

FÖRBÄTTRINGAR 

12. Har du några förslag på vad som skulle kunna förbättras vid övertagandet av 

patienterna från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelningen? 

 

13. Är det något ytterligare du vill lägga till eller något som du tycker vi har glömt? 

 

 Återberätta informantens svar. 

 Upprepa informationen om deltagarens rättigheter. 

 Stäng av inspelningsapparaten och avsluta intervjun.  
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BILAGA 2 

Uppsala universitet    

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

  

Till avdelningschefen, en förfrågan om genomförande av studie. 

 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet som håller på att skriva ett 

examensarbete på 15 högskolepoäng. Syftet med examensarbetet är att via en kvalitativ 

intervjustudie få en ökad förståelse för grundutbildade sjuksköterskors upplevelser kring 

övertagandet och omvårdnaden av patienter från en intensivvårdsavdelning. Samt att 

undersöka om sjuksköterskorna upplever att något skulle kunna förändras vid övertagande. 

 

För att kunna genomföra denna studie har vi därför kontaktat dig i förhoppning om att få 

intervjua någon eller några av sjuksköterskorna på din avdelning. Intervjuerna kommer att 

genomföras under vecka 9 och 10 våren 2014. Kriterierna för deltagande är att sjuksköterskan 

ska vara villig att delta, endast är grundutbildad och har jobbat minst två månader på 

avdelningen samt tagit emot minst en patient från en intensivvårdsavdelning. Förhoppningen 

är att detta ska kunna utföras under arbetstid, för att deltagande sjuksköterskor inte ska behöva 

delta på sin egen fritid.  

 

Vi vill genomföra denna studie för att vi själva är intresserade inom området och för att 

tidigare studier i ämnet visar på problem vid förflyttning av patienter mellan 

intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar.  

Examensarbetet kommer att examineras i slutet av vårterminen 2014 och om intresse finns 

kan ni givetvis få ta del av studien.  

 

Har du ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig till antingen oss eller vår handledare! 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Henrik Resare   Anton Andersson 

070 – 050 21 66   076 – 850 67 31 

Henrik.Resare.7305@student.uu.se  Anton.Andersson.6561@student.uu.se 

 

Handledare: Eva Ånnhagen: eva.annhagen@medsci.uu.se 
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BILAGA 3 

Hur är det att ta hand om patienter som 

kommer från en intensivvårdsavdelning? 

 

Vi heter Anton Andersson och Henrik Resare och läser på sjuksköterskeprogrammet i 

Uppsala. Vi ska genomföra ett examensarbete i form av en kvalitativ intervjustudie och 

tillfrågar Dig därför om deltagande. 

Studiens syfte 

Med denna intervjustudie vill vi studera hur Du som grundutbildad sjuksköterska upplever 

övertagandet och omvårdnaden av patienter som kommer från en intensivvårdsavdelning, 

samt att undersöka om sjuksköterskorna upplever att något skulle kunna förändras vid 

övertagande. Detta i förhoppning om att öka förståelsen för vad som är av vikt vid 

omvårdnaden av dessa patienter  

 

Intervjuns upplägg 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av mobiltelefon. Planerad tidslängd för intervjuerna 

är 30 minuter. Intervjuerna planeras till vecka 9 eller 10, eller efter överenskommelse. 

Intervjuerna sker förslagsvis på avdelningen och under arbetstid eller efter arbetstid om Du 

hellre föredrar det.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn eller andra 

uppgifter som kan spåras till en viss person kommer att redovisas i studien. 

Resultaten från de olika intervjuerna kommer att sammanställas och redovisas i en uppsats. 

Efter att examensarbetet har blivit godkänt kan du som deltagare få ett exemplar om Du så 

önskar. 
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Har du några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss: 

 

Henrik Resare   Anton Andersson  

070-0502166    076 -8506731 

henrik.resare.7305@student.uu.se  anton.andersson.6561@student.uu.se 

 

Handledare: Eva Ånnhagen, klinisk adjunkt 

eva.annhagen@medsci.uu.se 

 

 

Godkännande av deltagande 

 

 

Datum och ort: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Signatur: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Namnförtydligande: ……………………………………………………………………… 

 

 


