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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Tidigare studier visar att patienter påverkas både fysiskt och psykiskt vid 

överflyttning från en miljö till en annan. Att överflyttas från den specialiserade, 

högteknologiska intensivvårdsavdelningen till en vårdavdelning kan skapa upplevelser och 

känslor av stress, oro, ångest, osäkerhet, depression, sömnstörningar, minnesbortfall, 

mardrömmar med mera.  

Syfte: Att utforska hur miljöns utformning för vårdandet påverkar patientens välbefinnande 

efter överflyttning från intensivvårdsavdelning till kirurgisk vårdavdelning.  

Metod: Syftet besvarades med hjälp av upprepade observationer med informella intervjuer av 

tre patienter som hade vårdats på en intensivvårdsavdelning och hade överflyttats till en 

kirurgisk vårdavdelning. Deduktiv innehållsanalys användes och utgick från en tidigare 

skapad modell av begreppet miljö.  

Resultat: Patienternas välbefinnande påverkades av miljön efter överflytten till den 

kirurgiska vårdavdelningen. Resultatet presenteras efter modellens kategorier atmosfär, 

omvärld, omgivning, medelpunkt och förhållande. 

Slutsats: Att överflyttas till en lägre vårdnivå som en vårdavdelning är en stor omställning för 

patienterna både fysiskt och psykiskt. Resultatet stödjer att det finns en kunskapslucka som 

består av skillnader i miljön, skillnader i sjuksköterskors kompetens och skillnader i 

kommunikationen mellan intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar. Det är viktigt att 

tydliga rutiner finns kring hur en intensivvårdspatient ska tas emot och vårdas vid 

överflyttningen till en vårdavdelning. För att miljöombytet inte ska bli för omfattande för 

patienten kan överflyttning först ske till en intermediärvårdsavdelning innan vidare 

överflyttning till en vårdavdelning sker.  

 

Nyckelord: vårdmiljö, välbefinnande, överflyttning, intensivvårdsavdelning, vårdavdelning, 

observationsstudie 

 

 



 
 

ABSTRACT  

Background: Previous studies showed that patients are affected both physically and mentally 

when they transferring from one environment to another. To be transferred from the 

specialized, high-tech intensive care to a ward can create experiences and feelings of stress, 

worry, anxiety, insecurity, depression, sleep disorders, memory loss, and nightmares with 

more.  

Aim: The aim of this study was to explore how environmental design for care affects the 

patient's well-being after transfer from intensive care to the surgical ward.  

Method: The aim was answered with help from repeated observations with informal 

interviews with three patients who had been treated in an intensive care unit and had been 

transferred to a surgical ward. Deductive content analysis was used and was based on a 

previously created model.  

Result: The patients' well-being was affected by the environment after transfer to the surgical 

ward. The results are presented according to the categories atmosphere, entourage, 

surroundings, midpoint and relationship. 

Conclusion: Be transferred to a lower level of care as a ward is a big change for the patients 

both physically and psychologically. The result supports that there is a knowledge gap which 

consist of differences in the environment, differences in nurses' skills and differences in 

communication between intensive care units and wards. It is important that there are clear 

procedures on how an intensive care patient to be received and cared for at the transfer to a 

ward. To move from one environment to another should not be too extensive for the patient 

can first be transfer place to an Intermediate Care Facility before further transfer to a ward 

occurs. 

 

 

Keywords: care environment, wellbeing, transferred, intensive care unit, ward, observational 

study.  
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Inledning 

Intensivvård är utformad och avsedd för de mest kritiskt sjuka patienterna som sjukhusets 

andra avdelningar inte har resurser eller kompetens att vårda (Gullbrandsen & Stubberud, 

2009). Att överflyttas från den högteknologiska miljön på intensivvårdsavdelningen där 

mycket aktivitet pågår nästan dygnet runt till en vårdavdelning upplevs som en stor 

omställning för patienterna. Fysiska och psykiska symtom som oro, ångest, sömnproblem, 

drömmar, trötthet, minnesförlust med mera är vanligt förekommande hos dessa patienter efter 

överflytten till vårdavdelningen (Cullinane & Plowright, 2013; Forsberg, Lindgren & 

Engström, 2010; Ekebergh & Lindahl, 2011). 

 

Bakgrund  

Miljö som begrepp omfattar både den objektiva miljön och den subjektiva miljön. Den 

objektiva beskrivningen av miljön handlar ofta om olika beskrivningar av miljön som till 

exempel hur stort eller litet rummet är, om det är kallt eller varmt, mörkt eller ljust med mera. 

Den subjektiva beskrivningen av miljön kan ibland vara svårare att sätta ord på, inte minst på 

grund av människors olika förutsättningar att ta emot och förstå sinnesintryck (Wijk, 2014). 

Sjukhusets miljö, inklusive sådana aspekter som god utformning av miljön, bekvämligheter, 

ljus, bra luft, ren miljö och fönster med en vy utanför har stor betydelse för patienten (Person, 

Anderberg & Christensson, 2014). Miljö relaterar också till det som vi skulle kunna kalla 

relationer till vår omgivning och patienterna måste få känna sig väl omhändertagna, trygga 

och väl bemötta (Wijk, 2014).  

 

Intensivvårdsavdelningens miljö  

Intensivvård är utformad och avsedd för de allra sjukaste patienterna. Dessa avdelningar 

präglas av mycket medicinskteknisk utrustning och rummet är fyllt av hög och intensiv 

aktivitet, vilket leder till att ljudnivån ofta är hög. Det första intrycket kan domineras av den 

överväldigande tekniken med blinkande larm, lampor och ljud från maskiner som är i 

kontinuerlig drift (Johansson, Bergbom, Persson Wayne, Ryherd & Lindhal, 2012).  
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Ett rum på en intensivvårdsavdelning betraktas som ett av de mest komplicerade rum att 

utforma eftersom de är mycket tekniska och utrustat som ett arbetsutrymme snarare än ett rum 

för vård av svårt sjuka patienter. Mängden medicinskteknisk utrustning gör det svårt att skapa 

en miljö där teknik och människor kan mötas och integrera bekvämt (Olausson, Ekebergh & 

Lindahl, 2011). Under tiden på intensivvårdsavdelningen utsätts patienten för buller, 

sömnbrist, brist på sitt privatliv, problem med kommunikation och känslor av hjälplöshet med 

frustration till följd och förlust av kontroll. Patienten är begränsad till sängen, utrustningen 

och avdelningsmiljön 24 timmar per dygn när hon/han vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

Effektivitet och funktionalitet måste garanteras, vitala funktioner ska vara lätta att kontrollera 

och utrustningen ska vara lätt att underhålla (Meriläinen, Kyngäs & Ala-kokko, 2010).  

Miljön på intensivvårdsavdelningen påverkar patientens återhämtningsprocess negativt. 

Förekomsten av starkt ljus och buller påverkar fysiologiska parametrar såsom blodtryck, 

hjärtfrekvens och sömn. Dessa stressområden kan bidra till intensivvårdsdelirium, det vill 

säga tillfälligt förlust av orientering till tid, plats och erfarenhet av overkliga händelser 

(Ekebergh & Lindahl, 2011). En intensivvårdsavdelning kan vara en stressig miljö för 

patienter och deras familjemedlemmar. Många patienter som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning kan lida av en känsla av att ha förlorat kontrollen vilket kan leda till 

ångest på grund av den skrämmande och intensiva miljön som de kan utsättas för (Chiung-

Jung & Fiona Coyer, 2007). 

I en studie av Corncock (1998) tillfrågades 71 patienter och 71 sjuksköterskor med hjälp av 

ett poängskattningsformulär. I studien undersöktes vad patienterna och sjuksköterskorna 

upplevde som stressande faktorer i miljön på intensivvårdsavdelningen. Det som patienterna 

upplevde mest stressande var att ha en tub eller slang i näsan eller munnen. Följt efter det kom 

att vara törstig och att inte veta vilken tid på dygnet det var. Andra saker som upplevdes 

stressande för patienterna var att sängen eller kudden var obekväm, att dom hade smärta, att 

dom var rädda för döden, att dom inte kunde sova och att dom inte kunde kommunicera. 

Resultatet visade att patienternas och sjuksköterskornas uppfattning om vad som upplevdes 

som stressfaktorer i intensivvårdsmiljön inte överensstämde med varandra.  
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Patienter överflyttas snabbare från intensivvårdsavdelningar och är i dag sjukare än tidigare 

(Häggström, Asplund & Kristiansen, 2012). En plats på intensivvårdsavdelningen är en 

begränsad resurs och överflyttning av patienten till vårdavdelning är inte bara enbart en fråga 

om patienters kliniska och funktionella status, utan även om efterfrågan på behandlingsplatser 

(Gullbrandsen & Stubberud, 2009). Detta ställer krav på en ökad kompetens på den kirurgiska 

vårdavdelningen för att uppnå en god och säker vård (Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 

2016).  

Lundberg (2002) har skrivit en artikel i läkartidningen om att minskade resurser i form av 

personalbrist och reducerat antal vårdplatser under senare år skapar problem på många 

sjukhus. Risken är att patienter inte får tillgång till den intensivvård de behöver eller att 

patienter skrivs ut för tidigt från intensivvårdsavdelningen. På vissa sjukhus har avdelningar 

inrättats för intermediärvård, så kallad lätt intensivvård, med lägre personaltäthet och lägre 

kostnader än traditionella intensivvårdsavdelningar. Intermediärvårdsavdelningar förväntas 

avlasta intensivvården, frigöra resurser, minska vårdkostnader och öka patientsäkerheten. 

Intermediärvårdsavdelningen kan användas såväl för patienter som skrivits ut från en 

intensivvårdsavdelning som för patienter i tidigt skede av sin sjukdom.  

 

Överflytten till en vårdavdelning  

Efter överflytten till vårdavdelningen upplever patienter ofta stress, ångest, sömnstörningar 

och rädsla (Häggström, Asplund & Kristiansen, 2012) och påverkas både fysiskt och psykiskt 

vid överflyttning från en miljö till en annan (Cullinane & Plowright, 2013). I en studie av 

Mckinney & Deeny (2002) intervjuades patienter som skulle överflyttas från en 

intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. Första intervjun utfördes på 

intensivvårdsavdelningen innan överflyttning till vårdavdelningen skulle ske. Den andra 

intervjun utfördes på vårdavdelningen inom 48 timmar. Resultatet visade att överflytten från 

intensivvården till en vårdavdelning var ett positivt steg framåt i patientens 

behandlingsförlopp och ett tecken på förbättring. Flytten upplevs dock inte alltid som positiv. 

Patienter som var negativt inställda kände rädsla och ångest för att flytta från en känd till en 

okänd miljö och behöva lämna det som han/hon upplevde som trygghet. Att plötsligt behöva 

flyttas från intensivvårdsavdelningen kunde upplevas som en förlust. Vissa patienter kände 

sig osäkra, övergivna och hade utvecklat ett beroendeförhållande till personalen, kontinuerlig 

övervakning och den utrustning som hade använts i behandlingen.  
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Cullinane & Plowright (2013) undersökte patienters erfarenheter efter överflytten från 

intensivvården och såg att patienterna upplevde mardrömmar, fysisk och psykisk trötthet, 

ångest med mera. Om patienterna kände sig delaktiga i sin egen vård och hade fått 

information om överflytten förmildrades dessa symtom och patienterna kände sig trygga.   

I en studie av Forsberg, Lindgren & Engström (2010) var syftet att beskriva människors 

upplevelser av att vårdas på en intensivvårdsavdelning och överflyttas till en vårdavdelning. 

Patienterna upplevde stora skillnader mellan att vårdas på en intensivvårdsavdelning och en 

allmän vårdavdelning. På intensivvårdsavdelningen fanns personalen nära och det fanns hela 

tiden kontinuerlig övervakning. Efter ankomsten till den allmänna vårdavdelningen 

förväntades patienten plötsligt vara oberoende och självständig, vilket skapade känslor av 

osäkerhet. Patienterna uttryckte känslor av ångest, rädsla och att de var i en utsatt situation när 

de skulle lämna intensivvårdsavdelningen. Men också känslor av lugn och ro beskrevs när de 

hade kommit till vårdavdelningen.  

Upplevelse av stress är ett av de psykiska problem som kan uppstå av att befinna sig i en 

miljö där det är mindre övervakning. På grund av mindre kontinuerlig uppföljning kan 

patienten känna sig osäker och övergiven, uppleva ångest och eventuell depression. Patienter 

kan också erfara förändrat sömnmönster, desorientering, humörsvängningar, minnes bortfall, 

koncentrationssvårigheter, hallucinationer, mardrömmar och vanföreställningar (Field, Prinjha 

& Rowan, 2008). Ett annat vanligt problem är amnesi, det vill säga patienten minns lite eller 

ingenting av tiden på intensivvårdsavdelningen. Patienten har ofta fått en eller annan form av 

sedering under tiden på intensivvårdsavdelningen som kan ge amnesi och ångest symtom 

(Gullbrandsen & Stubberud, 2009). 

Överflytten från intensivvården till vårdavdelningen kan skapa ångest som leder till 

psykologiska och fysiska problem hos patienten. Om patienten inte är ordentligt förberedd 

och informerad om flytten ökar ångesten, känslan av övergivenhet, sårbarhet och hjälplöshet 

(Brooke, Hasan & Slark, 2012).  
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Cullinane & Plowright, (2013); Mccairn & Jones (2013) menar att överflytten från 

intensivvårdsavdelningen kan orsaka blandade känslor för patienten såsom förtvivlan, stress, 

depression, hjälplöshet, sårbarhet, rädsla och ångest. Patienterna kan känna oro över att 

övervakningen på vårdavdelningen inte ska vara lika bra som på intensivvårdsavdelningen. 

Mccairn & Jones (2013) menar att många ändå upplever överflytten från intensivvården som 

något positiv och ett framsteg mot bättre hälsa.   

Kriterierna för överflyttning bör vara att patienten har stabila vitala organfunktioner och inte 

har behov av behandling som inte kan administreras på en vårdavdelning (Gullbrandsen & 

Stubberud, 2009). Ludin, Arbon & Parker (2013) menar att det är viktigt att sjuksköterskor 

har en ökad förståelse för kritiskt sjuka patienter och att patienterna förbereds väl inför 

överflytten till vårdavdelningen.  

 

Teoretisk referensram   

Den teoretiska utgångspunkten består av delarna personcentrerad vård (McCormack & 

McCance, 2006) och begreppet miljö (Ylinkangas, 2013).   

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen 

och prioriterar tillgodoseendet av andliga, existentiella, psykiska och sociala behov i lika hög 

utsträckning som fysiska behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).   

En personcentrerad miljö ska värna om integritet, främja hälsa och att finna välbefinnande. 

Vårdmiljön är en del av omvårdnaden och en viktig komponent i patientens läkeprocess. Vid 

utformningen av miljön måste hänsyn tas till den enskilde personens behov, resurser och vilja. 

Personcentrerad omvårdnad syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig 

utefter patientens symtom och önskemål. McCormack och McCance (2006) beskriver ett 

ramverk för personcentrerad vård som bygger på fyra konstruktioner. De rubricerar dem som 

förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer och förväntade resultat. Ramverket 

används som ett verktyg för att möjliggöra förverkligandet av personcentrerad vård. Den 

yttersta cirkeln i ramverket är förutsättningar som fokuserar på sjuksköterskans egenskaper. 

Cirkeln innanför förutsättningar är vårdmiljön och handlar om det sammanhang där vården 

ges och innefattar att det är viktigt med olika kompetenser eftersom olika yrkeskategorier 
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påverkar effekten av den personcentrerade vården. Teamets sammansättning påverkar de 

faktorer som gagnar patienterna. Partnerskap och delat beslutsfattande är beroende av att det 

finns system och processer som underlättar dialogen mellan alla parter som deltar i samspelet 

kring vården. Parterna är oftast patienten, närstående, sjuksköterskor, läkare och annan 

vårdpersonal.  

Den innersta cirkeln är Personcentrerade processer och syftar på att vård erbjuds på ett sådant 

sätt som konkret uttrycker personcentrerad omvårdnad. I mitten finns resultatet som står för 

vad välfungerande personcentrerad omvårdnad förväntas ge och inkluderar tillfredställelse 

och delaktighet i vården, känsla av välbefinnande samt skapande av en terapeutisk miljö. För 

att nå mitten måste koncentrationen först ligga på förutsättningarna och vårdmiljön.  

 

Miljö  

Ylinkangas (2013) (figur 1) har sammanfattat det semantiska fältet i ett 

diskriminationsparadigm där dimensionerna atmosfär, omvärld, omgivning, medelpunkt och 

förhållande träder fram. De olika dimensionerna visar att miljö är allt som finns runt omkring 

oss. Omgivningen är det som finns i närheten runt omkring människan och har ett förhållande 

till omvärlden, kontexten som människan lever i. Omvärlden är den verklighet och den värld 

som finns runt människan med hennes omgivning i sammanhanget. Atmosfären är en rymd 

med klimat och livsluft i omgivningen fyllt av en anda och stämning, som gör att människan 

trivs och som inverkar på vilka förhållanden som kan utvecklas.  

Förhållanden innebär en situation och relation där beröring i form av hänsyn, närhet och 

uppträdande formar människan i medelpunkten. Människan är mittpunkten och 

huvudpersonen som står i miljöns centrum. 

Den fysiska miljön är allt runt omkring oss i vår omgivning och kan beskrivas utifrån hur det 

ser ut, t.ex. storlek, färg, ljud, ljus, möbler och utrustning. Betydelsen av miljöns utformning 

för att hjälpa patienten att komma i så bra kondition som möjligt och att stödja kroppens 

läkande krafter lyfts fram. Ren luft, rent vatten, personlig renlighet och omväxling med konst, 

poesi, musik och växter leder till en välutformad miljö som präglas av trivsel, säkerhet och 

trygghet. Hur vi upplever att vara i miljön beskrivs i den psykosociala miljön som består av 

den emotionella atmosfären i form av bland annat goda relationer, attityder, kommunikation, 

tillgång till information samt möjlighet till samvaro och privatliv. I den sociala miljön betonas 
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vikten av en god relation mellan vårdaren och patienten. Den symboliska och andliga miljön 

utgörs av de ideologiska aspekterna i vår omvärld, det vill säga våra värderingar, tro, idéer 

och kunskap. Den innehåller skrivna eller oskrivna regler, lagar och förväntningar. Grunden 

för den symboliska miljön utgörs av de sociala normer, språk, kultur och religion som finns 

och den påverkas även av uppfostran och utbildning. När en människa blir inlagd på ett 

sjukhus påverkar miljön hennes upplevelse av hälsa och välbefinnande. Miljön kan skapa en 

känsla av såväl trygghet och otrygghet och det krävs engagemang för att lära sig att tolka och 

förstå den nya omgivningen. Sjukhuset måste tillgodose en miljö som är helande och 

hälsofrämjande för att möta patienternas och närståendes behov (Ylinkangas, 2013)  
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Figur 1. Sammanfattande diskriminationsparadigm – det semantiska fältet för miljö 

(Ylinkangas, 2013).  

 

Medelpunkt är en plats som ligger i mitten, huvudpersonen som drar till sig den största 

uppmärksamheten och som är mittpunkten som står i centrum.  

Blickpunkt är det som fokus riktas på, det som händer just nu och som är i centrum.  

Hjärta framstår som människans medelpunkt och är kärnan i vårdandet. Hjärtat visar känslor 

för sympati, välvilja, medlidande, tillgivenhet och kärlek i förhållanden mellan individer.  

Atmosfär är det klimat och den rymd som finns runt omkring oss.  

Ett förhållande är en förbindelse, en kontakt och en gemenskap mellan två eller flera 

människor. Kan också vara en relation eller en situation.  

Omgivning är det som finns runt omkring oss och är ett förhållande till omvärlden. 

Nejd är den omgivning och den natur som finns runt omkring oss.   

Grannskap innebär att befinna sig i närheten av någon och denna närhet kan förmedla 

trygghet.  

Närhet är att känna sig nära någon eller något.  

Omvärld är den värld och de människor som finns runt omkring oss i vår omgivning 

(Ylinkangas, 2013). 
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Problemformulering  

Miljön på en vårdavdelning är helt annorlunda jämfört med miljön på en 

intensivvårdsavdelning. Oftast vårdas patienten i en enkelsal, ljudnivån är inte lika hög, det 

finns inte lika mycket personal, ljuset är släckt på natten och det finns minimalt med teknisk 

apparatur kring patienten. Att överflyttas till en lägre vårdnivå som en vårdavdelning kan vara 

en stor omställning för patienterna vilket kan påverka patienters välbefinnande och försvåra 

möjligheten att uppnå god personcentrerad vård.  

Intensivvårds sjuksköterskor och sjuksköterskor på allmänna vårdavdelningar upplever att det 

finns en kunskapslucka just mellan dessa avdelningar. Kunskapsluckan består av skillnader i 

miljön, skillnader i sjuksköterskors kompetens och skillnader i hur man kommunicerar 

(Forsberg, Lindgren & Engström, 2010). Efter många års erfarenhet som sjuksköterska på en 

kirurgisk vårdavdelning har författaren uppmärksammat att patienter som överflyttas från 

intensivvårdsavdelningen ofta behöver extra vak för att dom är oroliga, stressade och har svårt 

för att sova med mera. Dessa patienter har varit mycket sjuka av olika anledningar och har 

ibland vårdats på intensivvårdsavdelningen under lång tid. För att kunna veta hur patienters 

välbefinnande påverkas av miljöns utformning efter överflytten från intensivvårdsavdelningen 

till den kirurgiska vårdavdelningen behövs mer kunskap om hur patienter upplever miljön 

efter överflytten. 

 

 

Syfte Att utforska hur miljöns utformning för vårdandet påverkar patientens välbefinnande 

efter överflyttning från intensivvårdsavdelning till kirurgisk vårdavdelning.  
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Metod 

Design 

För denna studie används en kvalitativ fallstudie med upprepade observationer (Baxter & 

Jack, 2008). Kvalitativ metod valdes för att kunna tolka och skapa mening och förståelse i 

patientens subjektiva upplevelse av omvärlden efter övergången från en intensiv 

vårdavdelning till en vårdavdelning (Forsberg & Wengström, 2013). Polit och Beck (2012) 

menar också att kvalitativ metod är lämplig att använda när upplevelser ska studeras. Den 

kvalitativa ansatsen inom omvårdnadsforskning strävar efter att beskriva, förstå, förklara samt 

tolka. Forskaren strävar efter en helhetsförståelse av en unik situation och försöker möta 

situationen som om den alltid vore ny (Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitativ fallstudie 

som metod ger verktyg för forskare att studera komplexa fenomen inom deras sammanhang 

(Baxter & Jack, 2008).  

Urval  

Deltagarna som observerades valdes ut genom bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 

innebär att de personer som uppfyller inklusionskriterierna och är lättast tillgängliga används 

som informanter (Polit & Beck, 2012). Tre informanter valdes ut (tabell 1) som har vårdats på 

en intensivvårdsavdelning och som har överflyttats till en vårdavdelning för vidare vård.   

Patienterna som tillfrågades om att delta hade vårdats på en intensivvårdsavdelning i minst 24 

timmar. Observationerna ägde rum på två kirurgiska vårdavdelningar som vårdar patienter 

med olika akuta kirurgiska åkommor. Det fanns olika anledningar till att patienterna hade 

vårdats på intensivvårdsavdelningen. Alla informanter var män eftersom de först fanns 

tillgängliga och uppfyllde inklusionskriterierna under datainsamlingen. 

Tabell 1. Kort beskrivning av informanterna i studien.  

Informanter Vårdtid på 

intensivvårdsavdelningen 

Orsak till varför patienten 

vårdades på 

intensivvårdsavdelningen  

Informant 1    70-års åldern  14 dagar  kirurgisk vård efter trauma 

Informant 2    30-års åldern 36 timmar  kirurgisk vård efter trauma 

Informant 3    50-års åldern 18 dagar Sjukdom med postoperativ 

komplikation 
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Patienterna tillfrågades och informerades både muntligt och skriftligt om studien innan 

observationen påbörjades.   

Inklusionskriterier: Vårdats minst 24 timmar på intensivvårdsavdelningen. Patienter över 18 

år.   

Exklusionskriterier: Att patienten blivit sämre i sitt allmäntillstånd (palliativt skede). Icke 

svensktalande.   

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med upprepade observationer och informella intervjuer. Data 

samlades in via ett observationsprotokoll (se bilaga 1) som var utformat med hjälp från det 

diskriminationsparadigm som Ylinkangas (2013) har skapat där dimensionerna atmosfär, 

omvärld, omgivning, medelpunkt och förhållande framträder.  

Första observationstillfället ägde rum samma kväll den dagen som patienten hade överflyttats. 

Andra observationstillfället ägde rum två dagar efter överflytten. Även den upprepade 

observationen gjordes på kvällen.  

Informella intervjuer med patienterna ingick i observationerna och liknades vid ett samtal 

utifrån det som hände i observationen. De informella intervjuerna höll sig ämnesmässigt inom 

de förvalda kategorierna som fanns med i observationen och fördjupar det fenomen som 

studeras. Frågorna i de informella intervjuerna anpassades efter de situationer som uppkom 

under observationerna. Inledningsvis var frågorna öppna för att sedan bli mer specifika. 

Nedan finns exempel på utformning av frågor till patienten i anslutning till situationen under 

observationen (Spradley, 1980). 

1. Skulle du kunna berätta för mig hur det står till med dig?  

2. Vill du berätta mer om hur du upplever miljön runt omkring dig?  

3. Hur upplevde du miljöombytet vid flytten från intensivvårdsavdelningen till 

vårdavdelningen?  

 

Varje observation pågick mellan två till tre timmar beroende på varje specifikt fall och 

inträffade någon gång mellan kl:19-24.  
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En observation gjordes och hela fältanteckningen från första observationen skrevs ut och 

utvärderades tillsammans med handledaren för att se om något behövde ändras i 

observationsprotokollet. Inga ändringar gjordes. 

 

Figur 2. Rummet där observationerna utfördes. Observatören satt på stolen under 

observationstillfällena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillvägagångssätt 

Studien genomfördes på två olika kirurgiska vårdavdelningar på den klinik studieledaren är 

verksam som sjuksköterska. Muntligt medgivande från avdelningschef och verksamhetschef 

införskaffades innan studien startade. Efter godkänd projektplan inhämtades 

verksamhetschefens skriftliga tillstånd för att få genomföra studien.  

Om patienten överflyttades från intensivvårdsavdelningen på förmiddagen eller 

eftermiddagen genomfördes en observation av patienten samma kväll mellan klockan 19-24.  

Avdelningens receptionist kontaktade författaren om det framkom att en patient skulle 

överflyttas från intensivvårdsavdelningen inom närmsta tiden. Författaren ringde aktivt 

avdelningen själv dagligen för att höra efter om det fanns patienter på 

intensivvårdsavdelningen som skulle överflyttas inom närmsta dygnet.  

T

V 

Fåtölj  

Säng. Här befann sig patienten.  

Fönster  

Sängbord  

Toalett  

Stol  

Dörr  
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Två dagar efter första observationen gjordes en ny observation på samma patient, även denna 

gjordes mellan klockan 19-24. Vård avdelningens receptionist, chef eller författaren själv 

tillfrågade patienten om deltagande i studien. De patienter som gav sitt muntliga samtycke till 

studien fick ett informationsblad där de skriftligt fick ge sitt medgivande till studien (se bilaga 

2).  

Under observationen satt författaren på en stol vid fotändan av sängen. Klädseln bestod av en 

vit rock. Författaren hjälpte patienten med enkla vårdåtgärder såsom att fylla på vattenglaset, 

ta upp kudden från golvet med mera men deltog inte i omvårdnaden av patienten.  

Vid varje observation använde sig författaren av det utformade observationsprotokollet. 

Kategorierna från Ylinkangas (2013) diskriminationsparadigm som består av de fem 

dimensionerna medelpunkt, förhållande, omgivning, omvärld och atmosfär användes redan 

vid skapandet av observationsprotokollet. Observationsprotokollet fylldes i under tiden 

observationen fortskred. För att underlätta vad som observerades, vad som var informell 

intervju och vad som var författarens egna reflektioner användes förkortningarna  

(O = observation) (I = Informell intervju) och (R = Reflektion) innan varje mening. Vid varje 

händelse under observationen noterades även klockslag.  

 

Dataanalys 

I denna studie användes deduktiv innehållsanalys. Deduktiv analys används ofta i de fall där 

forskare vill testa befintlig data i ett nytt sammanhang och utgår ifrån en teori eller modell. 

Syftet med innehållsanalys är att få en sammanfattning av det fenomen som studeras, och 

metoden lämpar sig för kvalitativa studier. I nästa steg av analysen kategoriserades sedan 

materialet från observationerna utifrån de färdiga kategorierna i mallen. Texten organiserades 

genom att markera och koda de innehåll som passar in under de valda kategorierna. (Elo & 

Kyngäs, 2008). Enligt Polit & Beck (2012) ger användning av innehållsanalys möjlighet för 

en ökad förståelse av fenomenet och innebär att texter beskrivs och tolkas.  

Inom deduktiv ansats testas teorier och går från generella antaganden till specifika. 

Ansatserna genomgår tre faser, förberedelse, organisering och rapportering. Förberedelsefasen 

börjar med att besluta vad av materialet som ska tas ut och analyseras. I nästa steg läses allt 

material från observationerna igenom flera gånger för att få en fördjupad kännedom (Elo & 

kyngäs, 2008).  

 



14 
 

Enligt Elo & Kyngäs (2008) ska analysprocessen och resultaten beskrivas så detaljrikt som 

möjligt så läsarna har en klar uppfattning om hur analysen genomfördes och dess styrkor och 

begränsningar ska anges. Analysprocessen presenteras i en tabell (tabell 1).  Resultatet 

kommer att genom att använda de förutbestämda kategorierna beskriva hur miljön påverkar 

vårdandet och patientens välbefinnande. Resultatet kommer att exemplifieras med citat från 

observationerna och de informella intervjuerna med patienten. För att beakta den etiska 

aspekten presenteras resultatet som tre fall med fiktiva namn och är avidentifierade. Sekretess 

och integritet beaktades noga.  

 

Analysen följde dessa steg:  

 

1. Fältanteckningarna skrevs ner efter de förutbestämda kategorierna. Hela 

fältanteckningen från första observationen skrevs ut och utvärderades tillsammans 

med handledaren. 

2. Därefter lästes varje observation flera gånger för att få en fördjupad kännedom.  

3. Sedan kategoriserades materialet från observationerna utifrån de färdiga kategorierna i 

mallen. Texten organiseras genom att markera och koda de innehåll som passade in 

under dom valda kategorierna  

4. Analysprocessen presenteras i tabellen nedan (Elo & Kyngäs, 2008). 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen  

 

Medelpunkt 
Patienten, den som drabbats av skada eller svår sjukdom= medelpunkten i miljön som 

vårdarnas, närståendes och teknikens fokus riktas mot. 

 

 

 

Patienten 

(människan) är mittpunkten och 

huvudpersonen som står i miljöns centrum. 

 

 

En man i 70-års åldern. 

 

 

 

 

Blickpunkt 

 

 

 

 

 

Patienten vårdades sammanlagt 14 dagar på 

en intensivvårdsavdelning.  

 

Under första tiden på 

intensivvårdsavdelningen var patienten 

intuberad och sövd.  

 

Första observationen ägde rum samma kväll 

som patienten överflyttades till 

vårdavdelningen. Andra observationen ägde 

rum två dagar senare även den på kvällen. 

  

Varje observation pågick i ca 3 timmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittpunkt 

 

 

I februari ramlade patienten utomhus och 

slog i huvudet, röntgen visade en liten 

blödning och det beslutades att patienten 

skulle läggas in på en vårdavdelning för 

observation.  

 

Andra skador som uppstod vid fallet var ett 

antal frakturer.  

Dagen efter inläggning försämrades 

patienten och överflyttades till ett 

universitets sjukhus där han opererades.  

 

Sedan överflyttades patienten till en 

vårdavdelning på ett regionsjukhus för 

vidare vård.  
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Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med regler och riktlinjer för forskning (CODEX regler och 

riktlinjer för forskning, 2015). Inget godkännande från etisk kommitté behövdes.   

Till patienterna lämnades ett informationsbrev (se bilaga 3). Patienterna tillfrågades först 

muntligt sedan skriftligt. Personalen som arbetar på de olika kirurgavdelningarna 

informerades om att observationsstudien skulle utföras. Som vid all forskning var vikten av 

frivillighet samt möjlighet att avbryta deltagandet i studien betonad (Henricson, 2014).   

Under observationerna kom författaren i nära kontakt med deltagarna. Författaren var 

medveten om att hennes närvaro kunde upplevas som obehagligt eller påträngande, av 

deltagare och andra i den studerade miljön.  

Patienter som har vårdats på en intensivvårdsavdelning är en utsatt grupp som oftast är eller 

har varit väldigt sjuka på olika sätt. Det var forskarens ansvar att be deltagarna att säga ifrån i 

de situationer då det inte är lämpligt att observera (Henricsson, 2014).  

Skriftligt tillstånd för att genomföra studien på kirurgkliniken erhölls från verksamhetschef. 

Material från observationerna avidentifierades. Informationsblad med underskrifter och 

materialet från observationerna förvarades i ett låst skåp på författarens arbetsplats. När 

resultatet sedan presenterades kunde ingen enskild deltagare identifieras.  
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Resultat  

Resultatet redovisas med utgångspunkt från de tre patientfall som observerats med fokus på 

hur miljöns utformning för vårdandet påverkar patientens välbefinnande efter överflyttning 

från intensivvården till en kirurgisk vårdavdelning. Resultatet följer kategorierna medelpunkt, 

atmosfär, omvärld, omgivning och förhållande som ingår i Ylikangas (2013) sammanfattande 

diskriminationsparadigm, det semantiska fältet för miljö (bilaga 1).   

Patienterna i resultatet upplevde miljöombytet från intensivvårdsavdelningen till 

vårdavdelningen som positiv, att det var skönt att lämna den intensiva miljön för att komma 

till en vårdavdelning där miljön och atmosfären upplevdes mer lugn. Efter miljöombytet 

uttryckte patienterna oro och att det var svårt att slappna av. De kände sig trötta men hade 

ändå svårt för att somna, när de väl somnade stördes deras sömn av drömmar. Under den 

vakna tiden reflekterade patienterna över allt som hade hänt och varför det hade hänt, att inte 

minnas upplevdes jobbigt. Under den andra observationen hade patienterna bekantat sig med 

miljön och de uttryckte att de kände sig lugnare, hade lättare för att slappna av och kunde 

lättare somna. För patienterna var det viktigt att få vara delaktiga i sin egen vård och att en 

planering för framtiden fanns. De anhörigas närvaro var viktigt för patienterna, både under 

tiden på intensivvårdsavdelningen och i den vidare vården på avdelningen. Deras närvaro 

skapade trygghet.  

 

Patientfall 1 Bertil  

Medelpunkten är Bertil som är Huvudpersonen. Han är en man i 70-års åldern.  

Hjärta: Innan olyckan bodde Bertil själv då hans fru dog för några år sedan. Bertil har inga 

egna barn men har en styvdotter som han har en bra relation med. Bertil har sedan tidigare 

varit relativt frisk och har inte vårdats på sjukhus tidigare. 

Mittpunkt: Bertil inkom till akutmottagningen efter att ha ramlat och slagit i huvudet. 

Röntgen visade en liten blödning i huvudet och ett antal frakturer på andra ställen på kroppen. 

Med tanke på blödningen lades Bertil in för observation på en kirurgavdelning. Dagen efter 

inläggningen försämrades Bertil hastigt och fick överflyttas till ett universitetssjukhus där han 

opererades.  
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Blickpunkt: När Bertil blev piggare överflyttades han åter till den kirurgiska vårdavdelning 

han tidigare vårdats på. Bertil kom till vårdavdelningen under eftermiddagen, samma kväll 

genomfördes den första observationen. Den andra observationen gjordes på kvällen två dagar 

senare. Varje observation pågick under cirka tre timmar. Sammanlagt hade Bertil vårdats 14 

dagar på intensivvårdsavdelningen innan överflyttningen till den kirurgiska vårdavdelningen.  

Huvudperson: Innan olyckan klarade sig Bertil själv utan hjälp från hemtjänst eller anhöriga, 

efter olyckan behövde Bertil hjälp med all omvårdnad. Han var klar och redig och förstod 

men kunde inte göra sig förstådd. Han kunde mest svara ja och nej på frågor och hade svårt 

med att utforma längre meningar.  

Kontext/Omgivning/Atmosfär: Rummet som Bertil vårdades i under båda observationerna 

var en ljus enkelsal. Mitt i rummet stod sängen som Bertil låg nedbäddad i endast iklädd 

nattskjorta. Det var sent på kvällen och hade blivit mörkt utanför fönstret. Det var även mörkt 

inne på rummet, endast en liten sänglampa lyste. Stämning: Atmosfären i rummet var lugn 

och stilla. Dörren ut till korridoren var stängd. Klimat/Livsluft: Luften i rummet var skön och 

det var lagom varmt. Stämning: Utanför rummet i korridoren hördes ibland människor som 

pratade eller gick förbi.  

Anda/Tillstånd: Första kvällen var Bertil orolig och verkade inte ligga bekvämt i sängen. Han 

rörde sig mycket och hade svårt för att ligga stilla i sängen. Han drog i skjortan, ärmarna på 

skjortan och i täcket ofta. Han hade en stirrig blick, låg mestadels vaken och tittade upp i 

taket. Då och då grimaserade Bertil, men vid frågan om det var något som inte var bra, 

svarade han inte. Vid ett tillfälle frågade Bertil:   

 

”Är det natt eller dag?” 

 

Uppträdande/Tillstånd: När Bertil väl somnade sov han oroligt och endast korta stunder. Han 

hade svårt att komma till ro men var ändå trött. När Bertil skulle svara på frågor mumlade han 

fram ett svar så det var svårt att höra vad som sades. Bertil själv sa att han kände sig orolig, 

han tyckte att han hade svårt för att sova och komma till ro men ändå kände han sig trött.  

Tillstånd/Uppträdande: Ibland vaknade Bertil till under den första kvällen med ett litet ryck, 

han tittade upp i taket och runt omkring i rummet. När han vaknade till andades han hastigare. 

När ljud ibland hördes utanför i korridoren, reagerade Bertil och vakande till.   
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Situation: Bertil hade under första kvällen en sond via näsan som han fick näring genom. 

Sondmaten gavs via en nutritionspump. Han hade också en kateter och en central venkateter. 

Under den första kvällen kände Bertil ofta på sonden och den centrala venkatetern, de verkade 

vara i vägen och han verkade irriterad över de slangar han hade. Natten efter drog Bertil ut 

sonden.  

Tillstånd: Under den andra kvällen låg Bertil mer stilla i sängen och rörde sig knappt. Han var 

lugnare och sov djupare under de perioder han sov och ibland snarkade han till. Bertil 

upplevdes klarare och hade en mer vaken blick, han var mer med på vad som pågick runt 

omkring honom. Bertil upplevdes också mer glad och reagerade inte på ljud som hördes runt 

omkring.  

Relation/Situation: Ibland under första kvällen försökte Bertil säga något till personalen men 

fick inte riktigt fram orden. När han pratade med personalen pratade han osammanhängande 

och det var svårt att veta vad han ville säga. När personalen var inne på rummet och ställde 

frågor till Bertil svarade han mest ja eller nej. Vissa andra korta ord använde han sig också av 

eftersom långa meningar var svåra att få ihop. Under den andra kvällen gick det lättare att 

förstå Bertil och han svarade då på mer frågor. 

Förhållande/Omvärld/Beröring/Relation: Under båda kvällarna fanns personalen nära Bertil. 

De kom ofta in på rummet, hjälpte honom med omvårdnaden, pratade med honom och 

frågade saker. Efter personalen hade varit in på rummet och ändrat läge på Bertil i sängen 

blev han lugnare och kom till ro. Under den andra kvällen var Bertil mer rörlig och kunde 

ändra läge i sängen själv.  

 

Patientfall 2 Jonas  

Medelpunkten är Jonas som är Huvudpersonen. Han är en man i 30-års åldern.  

Hjärta: Närmaste anhöriga till Jonas är hans flickvän, i övrigt består familjen av föräldrar och 

syskon. Jonas har en bra relation med sin familj.  

Mittpunkt: Jonas inkom till akuten avsvimmad med ambulans efter ett trauma. 

Röntgenundersökningen visade blödningar i huvudet och frakturer på olika ställen av 

kroppen. Jonas överflyttades direkt efter inkomst till akutmottagningen till 

intensivvårdsavdelningen för vidare vård där.  
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Huvudperson: Under båda observationerna bedömdes Jonas vara klar och redig. Han 

behövde lite stöttning med omvårdnaden. En ny röntgenkontroll av hjärnan planerades dagen 

efter. Operation av de frakturer Jonas hade planerades att göras två dagar senare.  

Mittpunkt: När den andra observationen ägde rum hade Jonas nyligen kommit tillbaka från 

operation. En ny röntgen av huvudet var gjord. Resultatet av den var oförändrat.  

Blickpunkt: Jonas kom tillbaka till vårdavdelningen under eftermiddagen och samma kväll 

genomfördes den första observationen. Den andra observationen gjordes på kvällen två dagar 

senare. Varje observation pågick under cirka tre timmar. Sammanlagt hade Jonas vårdats 36 

timmar på intensivvårdsavdelningen innan överflyttningen till den kirurgiska 

vårdavdelningen. Jonas mindes inte så mycket från tiden på intensivvårdsavdelningen.  

  

”Jag minns inte så mycket från tiden på IVA, jag sov mest hela tiden.  

Men de var trevliga där. Jag kommer ihåg att det var mycket folk   

runt omkring och att de väckte mig hela tiden.”   

 

Omgivning/Atmosfär: Rummet som Jonas vårdades i under båda observationerna var en ljus 

enkelsal. Mitt i rummet stod sängen som Jonas låg nedbäddad i endast iklädd nattskjorta. Det 

var sent på kvällen och mörkt utanför fönstret. Tv:n, en sänglampa och ljus från den öppna 

dörren lyste upp rummet och ljud hördes från tv:n. Stämning: Atmosfären i rummet var lugn 

och stilla. Dörren ut till korridoren var öppen under den första kvällen och stängd under den 

andra kvällen. Klimat/Livsluft: Luften i rummet var skön och det var lagom varmt.   

Stämning: Utanför rummet hördes ibland människor som pratade eller gick förbi.  

Tillstånd: Jonas uttryckte att det var skönt att lämna intensivvårdsavdelningen och komma till 

vårdavdelningen.   

 

”Det är skönt att vara här på avdelningen,  

skönt att ha ett eget rum så min familj kan komma och hälsa på och  

att vi då kan vara ensamma”.  
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Tillstånd/Uppträdande: Under den första observationen upplevdes Jonas stressad och orolig. 

När han kommunicerade med observatören upplevdes han forcerad och pratade fort. Han var 

mestadels vaken och tittade på tv. Han kände sig trött, orolig och hade svårt att finna ro och 

somna. Han tänkte på allt som hade hänt och tyckte det var jobbigt att inte minnas.  

 

”Det jobbig är att jag inte vet riktigt vad som har hänt,  

det sista jag kommer ihåg var att jag gick och  

la mig sen vaknade jag på sjukhuset.” 

 

”När jag blundar och somnar spelas allt upp i huvudet som en film och  

jag försöker minnas vad som har hänt, det är jobbigt.  

Men hjärnan måste väl bearbeta allt.” 

 

Tillstånd: När Jonas väl lyckades somna drömde han.   

 

”Jag har så konstiga drömmar, Jag ser folk omkring mig överallt 

som liksom är sträckta eller böjda över mig.  

det är så mycket luckor som behöver fyllas,  

hjärnan jobbar hela tiden, det är liksom svårt att slappna av.  

Jag försöker minnas allt. ” 

 

Tillstånd: Jonas upplevdes ledsen när han berättade om all som hade hänt. Efter överflytten 

från intensivvårdsavdelningen började allt som hänt komma ifatt Jonas, han berättade att han 

fortfarande inte förstod vad som hade hänt och han kände sig chockad och ledsen.  
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”Jag känner mig fortfarande lite chockad och 

förstår inte riktigt allt som hänt, men jag känner mig ändå ganska lugn,  

jag har varit mycket på sjukhus både som patient och som anhörig.  

Jag vet att jag är på rätt ställe.” 

 

Tillstånd: Jonas var glad att han har en familj som bryr sig om honom och finns där för 

honom. Familjen fanns där under tiden han vårdades på intensivvårdsavdelningen, vilket 

Jonas upplevde som en trygghet.  

 

”Det är så kul att alla vill komma och hälsa på mig, 

men det är tufft att se att de är oroliga över mig” 

 

”Min familj tycker att det är skönt att jag har lämnat IVA, och att jag har blivit bättre. 

De var oroliga över mig när jag var på IVA och  

visste inte om jag skulle överleva.  

att jag flyttades hit tyckte de kändes bra för  

då är det ett tecken på att jag är bättre. ” 

 

Förhållande: Under den andra observationen var och kände sig Jonas irriterad och trött på 

situationen. Hans flickvän fanns med på rummet och skulle sova kvar under natten. Han 

kände sig fortfarande trött men kände att han lättare kunde slappna av. Jonas tyckte det 

kändes tryggt och skönt att hans flickvän skulle sova kvar. Hon hjälpte Jonas med allt möjligt, 

hon fanns där, kramade honom, pussade honom och satt nära honom och höll honom i 

handen.  
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Hänsyn/Relation: Personalen knackade på dörren varje gång innan de gick in på rummet 

under båda observationerna. Personalen var trevliga och de som inte tidigare hade träffat 

Jonas presenterade sig för honom. Personalen hade en bra kommunikation med Jonas och 

berättade hur planerna såg ut inför natten.   

 

Patientfall 3 Oskar 

Medelpunkten är Oskar som är Huvudpersonen. Han är en man i 50-års åldern.  

Hjärta: Närmsta anhörig är frun och deras barn.  

Mittpunkt: Oskar inkom till akuten med svåra buksmärtor och sänkt allmäntillstånd. Buken 

var uppspänd och uppdriven. Datortomografi röntgen gjordes och visade på akut kirurgisk 

sjukdom i buken. Oskar lades in på en vårdavdelning. Dagen efter försämrades Oskar och 

överflyttades senare under natten till intensivvårdsavdelningen för vidare vård. Under natten 

på intensivvårdsavdelningen försämrades Oskar ytterligare. Han sövdes och intuberades 

hastigt och respiratorstöd gavs. Dagen efter opererades Oskar. Eftersom vårdtiden på 

intensivvårdsavdelningen beräknades bli lång bestämdes det att en tracheostomi skulle läggas. 

Tre dagar innan Oskar överflyttades till vårdavdelningen avslutades respirator behandlingen 

och dagen innan överflytten dekanylerades han.  

Blickpunkt: Oskar kom till vårdavdelningen under eftermiddagen och samma kväll 

genomfördes den första observationen. Den andra observationen genomfördes på kvällen två 

dagar senare. Varje observation pågick under cirka tre timmar. Sammanlagt hade Oskar 

vårdats 18 dagar på intensivvårdsavdelningen innan överflyttningen till den kirurgiska 

vårdavdelningen. Oskar upplevde dagarna på intensivvårdsavdelningen som jobbiga och att 

det var mycket som hände i miljön runt omkring så det var svårt att slappna av och sova.    

 

”Det var jobbigt att ligga på intensivvårdsavdelningen, eller från i början minns jag inte 

någonting, men nu på slutet innan jag flyttades hit var det jobbigt. 

Det var mycket som hände runt omkring, i natt var det tre ambulanser som kom in med 

patienter. Det går inte att sova när det är så mycket som händer ”.  
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Kontext/Omgivning/Atmosfär: Rummet som Oskar vårdades i under båda observationerna 

var en ljus enkelsal. Mitt i rummet stod sängen som Oskar låg nedbäddad i endast iklädd 

nattskjorta. Det var sent på kvällen och var mörkt utanför fönstret. Endast en liten strimma 

ljus från den öppna toalettdörren lyste upp rummet. Tv:n lyste upp och det hördes ljud från 

den. Stämning: Atmosfären i rummet var lugn och stilla. Dörren ut till korridoren var öppen 

under den första kvällen och stängd under den andra kvällen. Klimat/Livsluft: Luften i 

rummet var skön och det var lagom varmt. Stämning: Utanför rummet i korridoren hördes 

ibland människor som pratade eller gick förbi.  

Tillstånd: Oskar upplevde det skönt att lämna miljön på intensivvårdsavdelningen och få 

komma till vårdavdelningen. Han upplevde att det var lugnare och skönare på 

vårdavdelningen jämfört med på Intensivvårdsavdelningen.   

 

”Jag tyckte det var skönt att komma hit, det är lugnare här.  

Skönt att ha en Tv och kunna ligga här och titta på den” 

 

Anda: Oskar upplevdes blyg, tystlåten och lite nedstämd under båda observationerna. Under 

den första observationen upplevdes Oskar orolig, hade svårt att koppla av och han kände sig 

trött men hade ändå svårt för att sova. Han var vaken under hela den första observationen och 

tittade på Tv. Under den första observationen tittade Oskar runt omkring i rummet ibland.  

 

”Jag vet inte hur jag mår, det har hänt mycket i dag. 

Först förstod jag inte att jag var på ett nytt ställe,  

jag trodde det här rummet tillhörde samma ställe jag var på innan jag flyttades hit.  

Ni har ju samma kläder”.  
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”Jag har inte sovit på flera dagar, jag somnar  

Bara till korta stunder  

men ändå känner jag mig trött, det är frustrerande att inte kunna sova.  

Jag har svårt att slappna av”. 

 

Tillstånd: Efter överflytten från intensivvårdsavdelningen kände sig Oskar upprörd och 

ledsen över situationen. Det var först då han förstod hur sjuk han varit. Han tyckte det var 

jobbigt att inte minnas allt som hänt. Han berättade att han inte hade orkat fråga så mycket 

och att han inte orkade bry sig så mycket.  

 

”Jag försöker minnas allt som har hänt. 

Jag minns inget från andra dagen och det känns inte bra.  

Det är som en enda stor minneslucka”.  

 

”Jag ligger och tänker så mycket hela tiden, på allt som har hänt, 

på mitt jobb, på hur sjuk jag har varit. 

 Jag vet inte ens hur jag har betett mig mot alla. Jag hade ju kunnat dö”. 

 

Anda: När den andra observationen ägde rum mådde Oskar bättre. Han upplevdes lugnare 

och han kunde fokusera på att titta på tv. Han låg också mer stilla i sängen. När Oskar pratade 

lät han nedstämd och ledsen.  

 

”Jag mår bättre, jag känner mig inte lika trött, jag har kunnat 

sova lite mer, det är skönt, jag kan slumra till då och då”. 
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Förhållande: Under den andra observationen var Oskar irriterad över saker och ting och över 

hela situationen, han suckade djupt ibland. Han tyckte det kändes tråkigt och ensamt att ligga 

på sjukhus och han upplevde det som att han var utanför allt som hände runt omkring honom. 

Han kände sig inte delaktig i sin egen vård.   

 

”Ingen berättar för mig vad som händer eller varför jag är här.  

Jag ligger och funderar och tänker mycket.  

Jag tror aldrig att jag kommer härifrån.  

Jag har redan varit här jätte länge”. 

 

 

”Det är ensamt att bara ligga här och allt känns så tråkigt.  

Jag vill bli frisk och komma härifrån. Det känns som att allt går så sakta” 

 

Hänsyn/Relation: Personalen knackade på dörren varje gång innan de gick in på rummet 

under båda observationerna. Personalen var trevliga och de som inte tidigare hade träffat 

Oskar presenterade sig för honom. Personalen försökte få en bra kontakt med Oskar men det 

var svårt eftersom han upplevdes irriterad och ledsen.   
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Diskussion  

Syftet med studien var att utforska hur miljöns utformning för vårdandet påverkar patientens 

välbefinnande efter överflyttning från intensivvårdsavdelning till kirurgisk vårdavdelning. 

Resultatet visar att majoriteten av patienterna som överflyttades från 

intensivvårdsavdelningen till den kirurgiska vårdavdelningen upplevde miljöombytet positivt, 

att det var skönt att lämna intensivvårdsmiljön och komma till en vårdavdelning där miljön 

och atmosfären upplevdes mer lugn. Efter miljöombytet uttryckte patienterna oro och hade 

svårt att slappna av. De kände sig trötta men hade svårt för att somna, när de väl somnade 

stördes deras sömn av olika drömmar. Under den vakna tiden reflekterade patienterna över 

allt som hade hänt och varför det hade hänt, att inte minnas upplevdes jobbigt. Under den 

andra observationen hade patienterna bekantat sig med miljön och de uttryckte att de kände 

sig lugnare, hade lättare för att slappna av och lättare kunde somna.  

 

Resultatdiskussion 

När den första observationen ägde rum hade patienterna endast vårdats några timmar på den 

kirurgiska vårdavdelningen och inte bekantat sig med den nya miljön. Dahlberg & Segersten 

(2010) menar att när en människa blir inlagd på sjukhus påverkar miljön hennes upplevelse av 

hälsa och välbefinnande. Miljön kan skapa en känsla av såväl trygghet som otrygghet. Vid 

den andra observationen som gjordes två dagar senare utryckte patienterna att de kände sig 

lugnare och hade lättare att slappna av, då hade de bekantat sig med miljön. Dahlberg & 

Segersten (2010) menar att det krävs engagemang för att lära sig förstå den nya omgivningen.  

Patienterna som observerades upplevde miljö ombytet positivt och att det var skönt att komma 

till den kirurgiska vårdavdelningen där miljön och atmosfären upplevdes mer lugn. Detta 

stämmer överens med tidigare studier som också har beskrivit att patienterna upplevde 

känslor av lugn och ro när de hade kommit till vårdavdelningen (Forsberg, Lindgren & 

Engström, 2010). Alla patienter som observerades vårdades på en enkelsalar, det hade varit 

intressant att se om det var någon skillnad ifall de hade de hade vårdats på en flerbäddssal och 

haft en medpatient som vårdades i samma rum.   

I tidigare studier uttryckte patienterna känslor av ångest, rädsla och att de var i en utsatt 

situation när de skulle lämna intensivvårdsavdelningen (Forsberg, Lindgren & Engström, 

2010).  
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Författaren vet inte hur patienterna i denna studie kände innan överflytten från 

intensivvårdsavdelningen. En sådan informell fråga skulle behövts vid observationstillfället, 

vilket inte fanns. Det skulle också ha varit intressant att träffat patienten på 

intensivvårdsavdelningen kvällen innan överflyttningen till vårdavdelningen och gjort den 

första observationen då. I planeringsfasen av denna studie fanns det en sådan plan, men 

författaren kom fram till tillsammans med handledaren att tiden inte skulle räcka till att utföra 

detta.  

Flera tidigare studier har visat på att patienter efter överflytten från intensivvården kan 

uppleva en mängd olika psykologiska och fysiska symtom (Chiung-Jung & Coyer, 2007; 

Cullinane & Plowright, 2013; Häggström, Asplund & Kristiansen, 2012). Patienterna som 

observerades erfarande också olika psykologiska och fysiska symtom såsom oro, ångest, att 

dom hade svårt att slappna av, sömnproblem med mera. Även drömmar är vanligt efter 

överflytten från intensivvårdsavdelningen (Field, Prinjha & Rowan, 2008) vilket också 

patienterna i observationerna upplevde. Ingen patient nämnde något om att dom var oroliga 

för att vårdas i en miljö med mindre övervakning vilket Häggström, Asplund & Kristiansen 

(2012) beskriver i sin studie. Vad som är svår att veta och göra skillnad mellan är om det är 

patienternas upplevelser av sjukdomen och sjukdomstiden eller om det är miljön och 

miljöombytet som gör att patienterna upplever en mängd olika psykologiska och fysiska 

symtom. Det kanske är en blandning av dessa komponenter och det är säkert svårt även för 

patienterna att veta om de har påverkats av sjukdomen och sjukdomstiden eller om de har 

påverkats av miljön på intensivvårdsavdelningen.   

I en studie av Corncock (1998) visade resultatet att patienternas och sjuksköterskornas 

uppfattning om vad de upplevde som stress faktorer i intensivvårdsmiljön inte överensstämde 

med varandra. En liknande studie skulle vara intressant att även göra på en kirurgisk 

vårdavdelning just för att få veta skillnaden mellan patientens och personalens uppfattning av 

vad som är viktigt för patienten i miljön även där. Denna studie är nästan tjugo år gammal 

men författaren hittade ingen liknande studie som beskrev vilka stressfaktorer som patienterna 

upplevde i intensivvårdsmiljön.  

Att patienterna minns lite eller ingenting av tiden på intensivvårdsavdelningen kan bero på att 

patienten har fått en eller annan form av sedering under tiden på intensivvårdsavdelningen 

(Gullbrandsen & Stubberud, 2009) eller så kan det bero på att stressfaktorer såsom starkt ljus, 

ljud, buller med mera påverkar fysiologiska parametrar såsom blodtryck, hjärtfrekvens och 

sömn som bidrar till IVA delirium, det vill säga tillfälligt förlust av orientering till tid, plats 
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och erfarenhet av overkliga händelser (Ekebergh & Lindahl, 2011; Field, Prinjha & Rowan, 

2008). Patienterna i observationerna upplevde det jobbigt att inte minnas. Författaren tror att 

det är viktigt att personalen på intensivvårdsavdelningen och personalen på vårdavdelningen 

finns där för patienten och hjälper patienterna att minnas. Att föra dagbok om vårdtiden och 

att använda sig av post IVA mottagning är bra sätt att hjälpa patienterna att minnas. Att ta 

hjälp från andra professioner såsom kurator och präst kan också vara fördelaktigt.  

Författaren tror är att det är viktigt att patienterna är ordentligt förberedda och informerade 

när de ska överflyttas från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelningen. Enligt Brooke, 

Hasan & Slark (2012) ökar ångesten, känslan av övergivenhet, sårbarhet och hjälplöshet om 

patienten inte är ordentligt förberedd och informerad om flytten. Wijk (2014) menar att miljön 

också relaterar till det som vi skulle kunna kalla relationer till vår omgivning och patienterna 

måste få känna sig väl omhändertagna, trygga och väl bemötta.  

Idag finns inga skriftliga rutiner kring hur en intensivvårdspatient ska tas emot vid ankomst 

till vårdavdelningen, i alla fall inte på den arbetsplatsen författaren arbetar på. Patienter 

överflyttas snabbare från intensivvårdsavdelningar och är i dag sjukare än tidigare 

(Häggström, Asplund & Kristiansen, 2012). Vilket ställer större krav på en ökad kompetens 

på den kirurgiska vårdavdelningen för att uppnå en god och säker vård (Jangland, Nyberg & 

Yngman-Uhlin, 2016). En av patienterna som observerades uppfattade inte att han hade 

överflyttats från intensivvårdsavdelningen till en vårdavdelning. I den patientens fall har 

varken en god eller säker vård uppnåtts. Författaren upplever precis som Forsberg, Lindgren 

& Engström (2010) uttrycker att det finns en lucka som består av skillnader i miljön, 

skillnader i sjuksköterskors kompetens och skillnader i kommunikationen mellan 

intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar.  

På vissa sjukhus finns så kallade intermediärvårdsavdelningar som vårdar patienter som har 

övervakningsbehov, behandlingsbehov och vårdbehov som inte kan utföras på vårdavdelning 

men som samtidigt inte kräver intensivvård (Lundberg, 2002). Författaren tror att det kan vara 

bra för patienter som har vårdats på en intensivvårdsavdelning att mellan landa på en 

intermediärvårdsavdelning innan vidare överflyttning till en vårdavdelning eftersom en 

intermediärvårdsavdelning efterliknar en vårdavdelning. I framtiden borde det satsas mer på 

intermediärvården dels för patientsäkerheten men också för att avlasta intensivvården.  

Enligt McCormack och McCance (2006) ska en personcentrerad miljö värna om integritet, 

främja hälsa och finna välbefinnande. Detta är lättare att uppnå på en vårdavdelning eftersom 
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en intensivvårdsavdelning måste vara utformad på ett speciellt sätt för att kunna ta hand om 

kritiskt sjuka patienter. McCormack och McCance (2006) menar att utformningen av miljön 

på en vårdavdelning är lättare att skapa och göra mer personlig efter den enskilde personens 

behov, resurser, önskemål och vilja. En rutin skulle behöva finnas för hur personalen och den 

ansvariga sjuksköterskan ska ta emot och en patient från intensivvårdsavdelningen. Ett 

ordentligt inskrivningssamtal skulle ingå i den rutinen, författaren har upplevt att oftast endast 

rapport från personalen på intensivvårdsavdelningen tas och inget samtal sker med patienten. 

Metoddiskussion 

Då studien syftade till att utforska hur miljöns utformning för vårdandet påverkade patientens 

välbefinnande efter överflyttning från intensivvårdsavdelning till kirurgisk vårdavdelning 

valdes observation med informella intervjuer som tillvägagångssätt. Fördelar med den valda 

metoden var att det både framkom hur patienterna agerade och vad de sa.   

Deltagarna som observerades valdes ut genom bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 

innebär att de personer som uppfyller inklusionskriterierna och är lättast tillgängliga används 

som informanter (Polit & Beck, 2012). De tre första patienterna som fanns tillgängliga valdes 

ut. En nackdel var att alla tre informanter var män, hade mer tid funnits hade det varit till 

fördel att haft både kvinnor och män som deltagare i studien för att även kunna se om det 

fanns någon skillnad där emellan. Observationerna genomfördes under kvällstid eftersom 

studieledaren har uppmärksammat att det är då patienterna, när det blir tystare och lugnare på 

avdelningen kan bli oroliga.  

Författaren hade ingen tidigare erfarenhet av att observera patienter. Datainsamling, 

granskning och analys kan ha påverkats av det var första gången författaren genomförde detta 

(Henricsson, 2014). Vid observationerna kom författaren nära patienterna och patientens 

perspektiv framkom. Att observera patienter och göra en studie ute på fältet var intressant och 

lärorikt.  

En nackdel skulle kunna vara att författaren själv arbetar på de avdelningar som patienterna 

vårdades på, men turligt nog vårdade inte författaren dessa patienter varken före eller efter 

observationerna eftersom hon inte arbetar så mycket just nu när hon studerar.  

Ett eget observationsprotokoll utformades med hjälp av det sammanfattande 

diskriminationsparadigmet, det semantiska fältet för miljö (Ylikangas, 2012). Modellen 

arbetade Ylikangas fram genom en begreppsanalys i sitt examensarbete inom omvårdnad 
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2002. Det underlättade att använda denna modell i både skapandet av observationsprotokollet 

och som stöd under observationerna eftersom modellen är lätt att tolka. Det som kunde vara 

svårt ibland med modellen är att alla dimensionerna går in lite i varandra, men under arbetets 

gång bekantade sig författaren mer och mer med modellen. Meningen är att dimensionerna 

ska gå in lite i varandra eftersom miljön är allt som finns runt omkring oss. Författaren 

använde de rubriker som passade bäst in på de observationer och intervjusvar som framkom.  

Observationsprotokollet har inte testats i någon annan studie, därmed heller inte validitets 

eller reliabilitetstestad. En observation gjordes och hela fältanteckningen från första 

observationen skrevs ut och utvärderades tillsammans med handledaren för att se om något 

behövde ändras i observationsprotokollet. Inga ändringar gjordes. Observationsprotokollet var 

lätt och enkelt att fylla i. Observationsprotokollet besvarade undersökningen syfte och 

författaren fick svar på studiens problemformulering.  

Fältanteckningar fördes i direkt anslutning till studien, detta då detaljer i det observerade 

annars kan falla ur minnet. Dagen efter började författaren sammanfatta fältanteckningarna så 

inget skulle hinna glömmas bort. Ibland var det svårt för författaren att hinna skriva ner allt 

som patienten sa under de informella intervjuerna, kanske hade det varit till en fördel att spela 

in dessa.  

Tanken var att de patienter som observerades inte skulle påverkas av författarens närvaro. 

Ibland kändes det som att patienterna inte kände av att författaren var där och ibland märkte 

de av författarens närvaro och började prata med henne. En fördel var att patienterna inte var 

medvetna om vilka specifika moment som studieledaren observerade.  

När observation används som datainsamlingsmetod finns det risk att observatören väljer att se 

vad denne önskar (Polit & Beck, 2012). Författaren försökte vara så neutral som möjligt. 

Författaren kan ha påverkat resultatet eftersom hon befann sig inne på rummet under 

observationen.  

Varje observation pågick under ca tre timmar. Tiden kändes lagom, författaren kände sig lugn 

och hade gott om tid att observera och föra fältanteckningar. Hade tiden varit kortare hade 

kanske författaren kanske känt sig stressad. Eftersom författaren fanns inne på rummet under 

så pass lång tid blev observationen utförlig.  

Innan studien startade fick personalen vid de aktuella avdelningarna information kring den av 

författaren och av berörda avdelningschefer. Patienterna som skulle ingå i studien tillfrågades 



32 
 

av ansvarig sjuksköterska eller avdelningschef om de ville ingå i studien. Innan varje 

observation fick också patienterna information från författaren och hade då chans att ställa 

frågor.   

För att stärka studiens trovärdighet användes citat för att påvisa vad patienterna svarade vid de 

informella intervjuerna (Polit & Beck, 2012).    

 

 

 

Slutsats 

Studien visar att patienters välbefinnande påverkades av miljön efter överflytten från 

intensivvårdsavdelningen till den kirurgiska vårdavdelningen. Oro, svårt att slappna av, 

sömnsvårigheter och drömmar var några av de saker som patienterna upplevde. Patienterna 

upplevde ändå miljöombytet positivt och att det var skönt att komma till en vårdavdelning där 

miljön och atmosfären upplevdes mer lugn. Observationsstudien bekräftar tidigare studier och 

stödjer att det finns en kunskapslucka som består av skillnader i miljön, skillnader i 

sjuksköterskors kompetens och skillnader i kommunikationen mellan 

intensivvårdsavdelningar och vårdavdelningar. Detta resultat kan förhoppningsvis leda till 

förbättrade rutiner kring hur en intensivvårdspatient ska tas emot och vårdas vid 

överflyttningen till en vårdavdelning. För att miljöombytet inte ska bli för omfattande för 

patienten kan överflyttning först ske till en intermediärvårdsavdelning innan vidare 

överflyttning till en vårdavdelning sker.  
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Bilaga 1  

OBSERVATION NR:  

Observation på kirurgisk vårdavdelning 

 

Bakgrundsinformation (fylls i när observationen börjar)  

 

 

Plats där observationen görs 

 

 

 

 

 

Vecka och datum  

 

 

 

 

 

Tid för start och slut av observationen 

 

 

 

 

 

Första eller andra observationen  
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Information om patienten (fylls i när observationen börjar och under 

observationens gång)  

 

 

Man eller kvinna 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder 

 

 

 

 

 

 

 

Språk  

 

 

 

 

 

 

 

Medicinskt tillstånd  

 

 

Omvårdnads behov  

 

 

 

 

 

Spenderad tid på 

Intensivvårdsavdelningen  

 

Spenderad tid på vårdavdelningen 
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Observation av patienten  

 

 

1. Atmosfär  
 

Anda, klimat, livsluft, omgivning, Rymd, 

stämning, Trygg, otrygg, osäkerhet, lugn 

 

 

 

 

 

 

 

2. Omvärld  
 

Kontext, omgivning, omnejd, sammanhang, 

Värld, teknik runt patienten, patientens 

kunskap 

 

 

 

 

3. Omgivning  
 

Förhållande, Grannskap, Nejd, Närhet, 

Omvärld, medpatienter, Närstående 

 

 

 

 

 

 

4. Förhållande  
 

Beröring, Hänsyn, Relation, Situation, 

Tillstånd, Uppträdande 

 

 

 

 

 

5. Medelpunkt  
 

Blickpunkt, Centrum, Hjärta, Huvudperson, 

Mittpunkt  
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6. Vaken tid/sovtid klockslag  

 

 

 

 

 

 

 

7. Egna reflektioner 
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Bilaga 2  

  

 

Miljöns påverkan på patienters välbefinnande vid överflytten från 

intensivvårdsavdelning till vårdavdelning.  

Du har vårdats på en intensivvårdsavdelning och tillfrågas nu om du vill delta i en 

observationsstudie.  

 

Varför görs studien  

Studier har visat att patienter upplever skillnader i miljön vid flytten från en 

intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning. Denna studie syftar till att utforska hur miljöns 

utformning för vårdandet påverkar patientens välbefinnande efter överflyttning från 

intensivvårdsavdelning till kirurgisk vårdavdelning.  

 

Vad innebär studien för dig  

Du kommer att observeras under två tillfällen. Samma kväll som du kommer upp från 

intensivvårdsavdelningen och sedan två dagar efter uppkomst till vårdavdelningen. 

Observationen kommer utföras av en sjuksköterska och kommer ske cirka tre timmar mellan 

klockan 19-24.  

Det kommer innebära att en sjuksköterska under den tiden kommer sitta med inne på ditt rum 

och observera hur du har påverkats av överflytten från intensivvårdsavdelningen. Ett 

observationsprotokoll kommer följas och frågor om det som har observerats kan förekomma. 

Data kommer att analyseras så att det inte är möjligt att se vad som observerats hos den 

enskilde personen.  

 

Vad ska resultatet användas till 

Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete inom 

specialistsjuksköterskeprogrammet. Resultatet kommer också att redovisas för personal på 

vårdavdelningen och kan användas för utbildning och för att hjälpa oss i vårt arbete att 

utforma en bättre vårdmiljö efter överflyttningen från intensivvårdsavdelning.    
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Deltagandet är frivilligt 

Du väljer själv om du vill delta. Du kan välja att avbryta ditt deltagande när som helst utan att 

behöva ange några skäl. 

 

Vilka är ansvariga för studien  

Studien genomförs vid Uppsala Universitet. Studieledaren utför studien på Västerås sjukhus, 

Västmanlands läns Landsting. Namn för ansvariga för studien ser du nedan. Du är välkommen 

att höra av dig vid frågor. 

 

 

 

 

Datum  

 

 

Underskrift  

 

 

 

 

 

 

 

Studieledare:     Handledare: Eva Jangland  

Tina Gustafsson    Universitetslektor 

Sjuksköterska kirurgkliniken Västerås   Medicine doktor 

Specialistsjuksköterskestuderande   Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Uppsala universitet    Specialistsjuksköterska kirurgisk vård 

Tina.gustafsson@ltv.se   Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Telefon: 070-8845754   Uppsala universitet  

    eva.jangland@surgsci.uu.se 

 

 

mailto:Tina.gustafsson@ltv.se
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Miljöns påverkan på patientens välbefinnande vid överflytten 

från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning. 

En observationsstudie  

 

 

 

 

 

 

 

□ Ja, jag samtycker till deltagande i studien  

 

□ Nej, jag samtycker inte till deltagande i studien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:     Telefonnummer dagtid:   

 

 

Underskrift:     Namn förtydligande:    

 

 

 

 


