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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Intrahospitala transporter innebär att lämna tryggheten på 

intensivvårdsavdelningen och möta farorna i sjukhusets korridorer. Syfte: Denna studie har 

syftat till att öka förståelsen för patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala 

transporter genom att belysa effekten av en checklista i ett före-efter förhållande utifrån tre 

perspektiv, kommunikation mellan professionerna, patientsäkerhet och arbetsflöde. Metod: 

Intervjuer utfördes på en intensivvårdsavdelning på ett universitetssjukhus i Mellansverige. 

Intervjuerna analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Elo och 

Kyngäs (2008). De nio informanterna inkluderades från samtliga professioner som använder 

checklistan. Resultat: Patientsäkerheten har stärkts av att checklistan förbättrar 

förutsättningarna till dialog mellan intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska kring 

patientens tillstånd inför transport. Den har även ökat riskmedvetenheten vid intrahospitala 

transporter. Slutsats: Studien visar att checklistan fungerat tydliggörande i ansvars- och 

rollfördelning vid transporter. Brist på resurser utgör det största hindret till att efterleva 

checklistans höga ambitioner.  

Nyckelord:  
Patientsäkerhet, intrahospitala transporter, checklistor, kommunikation och teamarbete. 

ABSTRACT 
Background: The process of intrahospital transports is one of leaving the safety of the 

intensive care unit and venturing out into the relative danger zone of the hospital corridors. 

Aim: This study aims to increase the understanding of patient safety and the effects of the use 

of a checklist from three different perspectives; communication between professions, patient 

safety and workflow. Method: Interviews were conducted in an intensive care unit situated in 

a university hospital in the middle of Sweden. The Elo and Kyngäs (2008) method of 

qualitative content analysis was used to analyse the interviews. The nine participants were 

from three different professions of the workforce in the ward were included. Results: Patient 

safety increased using the checklists by improving the possibilities for communication 

between doctors and nurses about the patient’s condition before transportation. The checklist 

also increased hazard awareness during intrahospital transports. Conclusion: The study shows 

that the checklist improves cooperation and division of responsibility during transport. The 

lack of resources is the main obstacle hindering full implementation of the checklist.  

Keywords: 
Patient safety, intrahospital transports, checklists, communication and teamwork. 
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”…det blir större chans att det blir rätt gjort om man följer ett 

protokoll. Särskilt för sådana här sällanhändelse som 

transport ändå är här.” 
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BAKGRUND 
 

Patientsäkerhet och intrahospitala transporter 

”Primum non Nocere” – ”Först av allt, att inte skada” är ett citat som tillskrivits allt i från 

Hippokrates till 1800-talets Thomas Sydenham (Smith, 2005). Vårdens roll som potentiellt 

skadlig för patienten återfinns idag även hos Världshälsoorganisationen [WHO] (WHO, 

2018), Quality of patient safety där patientsäkerhet beskrivs som en grundprincip för 

vårdandet.  

 

Patientsäkerhetens betydelse för vården 

I Sverige har Socialstyrelsen (2008) i en studie om 1997 patientjournaler funnit att en 

vårdskada i genomsnitt resulterar i sex ytterligare vårddygn och står för 10% av de totala 

årliga vårddygnen. I en internationellt sett stor studie genomförd på 52 000 vårdtillfällen fann 

Sveriges kommuner och landsting, [SKL] (2016) att vårdskador i Sverige drabbar ca 8% av 

de inneliggande patienterna vilket motsvarar cirka 100 000 skadade patienter per år och ledde 

i denna studie till i genomsnitt åtta extra vårddygn. De samlade kostnaderna för vårdskador 

uppgår i SKL:s studie till ca 7 miljarder kronor. Lindh och Sahlqvist (2012) menar då att om 

patientsäkerheten skulle förbättras skulle det leda till att fler vårdplatser kan öppnas och stora 

besparingar kan göras. 

Gustafsson och Ahlberg (2017) har granskat både Socialstyrelsens och SKL:s rapporter och 

noterar att minskningen framförallt utgörs av vårdskador med dödlig utgång, från ca 3000 till 

1400 mellan de två studierna. 

Både inter- och intrahospitala transporter utgör en risk för patienten till följd av förändrade 

förutsättningar i vårdmiljön, intensivvårdsapparatur, och en mindre mängd medhavd materiel 

så som förbrukningsvaror. Till skillnad från interhospitala transporter (mellan sjukhus) som 

sker mer sällan med ett fåtal utövare med särskild utbildning och erfarenhet i dessa transporter 

sker intrahospitala transporter [IHT] (inom sjukhus) mer frekvent med en för tillfället 

sammansatt personalgrupp med mindre träning för transporten (Latzke, Schiffinger, Zellhofer 

& Steyrer 2017). 
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Intrahospitala transporter 

De intrahospitala transporterna [IHT] är nödvändiga för att vården av intensivvårdspatienten 

och kan syfta till att genomföra röntgenundersökningar, operationer eller andra åtgärder som 

inte kan ges på intensivvårdsavdelningen (Fröjd, Larsson & Wallin, 2016). De negativa 

händelser som kan ske under en transport delas in i två kategorier, dels missöden med teknik, 

medicinering eller utrustning dels försämringar i patientens tillstånd (Fröjd et al., 2016; 

Latzke et al., 2017). En studie av Parmentier-Decruq (2013) som granskade 17 parametrar ur 

båda dessa kategorierna fann att negativa händelser inträffar vid 45,8 % av alla intrahospitala 

transporter.  

Vidare har Schwebel och kollegor (2013) genomfört en studie på intuberade patienter och 

jämfört de intrahospitalt transporterade patienterna med de icke transporterade och funnit en 

signifikant ökning av ventilator associerad pneumoni, pneumothorax och atelektaser i 

gruppen som blivit transporterade. Dessa patienter hade en intensivvårdsvistelse som var 

förlängd med i snitt fyra dagar. Orsaken kunde däremot inte klarläggas i studien.  

 

Patientsäkerhet i forskning 

Lindh och Sahlqvist (2012) menar att begreppet vårdskada länge varit känt men att forskning 

kring detta inte genomfördes i någon större skala tidigare än år 1999 när rapporten To err is 

human -building a safer health system kom. Det efterföljande patientsäkerhetsarbetet har tagit 

avstamp i de redan långt gångna säkerhetsarbetena inom bland annat trafikflyget och 

kärnkraftsindustrin. James Reason (2013) motsätter sig dock jämförelsen med sjukvården då 

den höga standardiseringen av arbetsmomenten inte går att nå inom den dynamiska och 

handgripliga sjukvården. Istället för automatiserade säkerhetsfunktioner i teknisk apparatur 

(s.k. deep defenders) menar Reason att den enskilda vårdpersonalen tvingas lita till sin egen 

förmåga för att förhindra vårdskada. Organisatoriska metoder för att lindra riskerna och 

strukturera arbetet vid intrahospitala transporter har börjats ta fram. Men dessa förutsätter att 

tillräckligt med personal finns tillgängligt och att arbetsbelastningen är sådan att personalen 

hinner bedöma patienten (O’Leary, Marsh & O’connor 2018). 
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Patientsäkerhet som teoretisk referensram 

Den kanadensiska sjuksköterskeföreningen Registered Nurses´ Association of Ontario 

[RNAO] menar att patientsäkerhet är ett viktigt utfallsmått för vårdkvalitén och utgör grunden 

för god omvårdnad. De menar också att intensivvårdssjuksköterskan är etiskt och moraliskt 

ålagd att genomföra omvårdnaden på ett patientsäkert sätt. Intensivvårdssjuksköterskans 

patientnära placering, kontinuerliga övervakning och förmåga till personcentrerad vård har 

betydelse för beslut om vården som både strävar efter hälsa och begränsar de skadliga 

effekterna i vård och behandling (RNAO, 2004 samt Vaismoradi, Salsali & Marck, 2011).   

I den svenska kontexten beskrivs patientsäkerhet i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som 

skyddet mot vårdskada, där vårdskada beskrivs av Socialstyrelsens termbank (i.d.) som 

”Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvård”. En vårdskada är därmed en skada som uppstår till följd av att vårdpersonalen 

genomför felaktiga handlingar eller att handling uteblir. Komplikationer till följd av vård och 

annan patientskada skiljs från vårdskada av Gustafsson och Ahlberg (2017) genom att 

definiera komplikationer som skador som uppstår trots användandet av bästa praxis. 

Därtill beskriver kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor (2012) att god och 

säker vård ingår i intensivvårdsintensivvårdssjuksköterskornas kompetens. God och säker 

vård uppnås genom ledning, prioritering och fördelning av arbetet inom teamet.   

På grund av avsaknaden av s.k. deep defenders har Reason (2000) publicerat en annan 

säkerhetsmodell baserat på tre begrepp, risker, barriärer och förluster. Reason´s modell syftar 

till att bygga upp säkerhetsbarriärer mellan den potentiella risken och det som riskerar att 

skadas, så som en patient.  Dessa barriärer kan bestå av tekniska lösningar, administrativ 

kontroll, så som checklistor, rutiner, regler eller instruktioner. Trots dessa säkerhetsbarriärer 

kan fortfarande aktiva fel begås, så som regelöverträdelser eller förbiseenden. Även barriärer 

av god kvalité har latenta tillstånd som möjliggör att fel begås i en i övrigt korrekt handling 

(Reason, 2013). En mångfald av barriärer gör att dessa hål i barriärerna mindre troligt uppstår 

i linje och tillåter genomsläpp av riskerna till patienten (Reason, 2000). Utöver dessa barriärer 

menar Reason (2013) att grundläggande säkerhetsfaktorer så som organisationens resiliens 

måste utvecklas vilket i första hand utgörs av de enskilda medarbetarnas mentala och tekniska 

färdigheter. 
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Checklista som barriär 

 

Det ökade intresset för patientsäkerhet fick WHO (WHO 2008) att vid millennieskiftet skapa 

en checklista för säker kirurgi. De tittade då på flygindustrin och de risker som man där 

försökt hantera sedan 1930-talet. Checklistor har inom flygindustrin används för att reducera 

risker, plocka isär komplexa moment till mer lätthanterliga delar och fungera som 

minneshjälp för utövaren. 

Leape (2014) har granskat WHO:s checklista för säker kirurgi och menar att säkerhet är mer 

än en bock i en ruta och pekar på vikten av att korrekt genomföra de handlingar som 

checklistan anger.  

Clay-Williams och Colligan (2015) menar dock att checklistor implementerats i vården med 

varierande resultat. Mycket på grund av att checklistor lyfts ur sitt ursprungliga sammanhang 

när andra verksamheter implementerar dem, och behöver kompletteras med omfattande 

kulturförändringar inom organisationen för att den lokala kontexten ska stödja 

implementeringen.  

 

Resiliens 

Definitionen av ordet resiliens beskrivs som ett systems motståndskraft och förmåga att 

absorbera förändringar med bevarad stabilitet (Holling, 1973).  

Den moderna sjukvården bör vara resilient, vilket innebär att verksamheten ska fungera som 

den är avsedd att göra även om påfrestningarna är stora eller om förändringar sker genom 

adaptering av verksamheten (Riksrevisionen [RiR], 2015). Patientsäkerhetsarbete är det arbete 

som systematiskt identifierar de risker som finns i verksamheten. För att identifiera riskerna 

krävs en sammanställning av många olika parametrar såsom antal inträffade skador, lyckade 

behandlingar, överlevnad, riskanalyser, följsamhet till rutiner och regler samt förmågan att 

lära av det inträffade (Gustafson & Ahlberg 2017). Användning av en checklista är ett 

exempel på resiliens, ett verktyg uppbyggt för att skapa rutin och trygghet för personalen att 

utföra IHT.  
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Problemformulering 

Negativa händelser sker i nästan hälften av alla intrahospitala transporter och kan leda till ett 

ökat eller förlängt lidande för den enskilda patienten. Då intensivvårdssjuksköterskan 

ansvarar för, och tillsammans med andra genomför intrahospitala transporter är förståelsen för 

transporternas risker en viktig del i intensivvårdssjuksköterskans roll. Checklistor har en 

ökande roll inom sjukvården och kan bidra till att hantera sjukvårdens komplexitet och 

kompensera för förbiseenden vid exempelvis bristande koncentration eller externa störningar 

men utgör inte ett fullgott skydd för vårdskador.  Uppföljning och förbättring av checklistor 

för patientsäkerhet behöver göras löpande (Lindh & Sahlqvist, 2012). År 2016 antog en 

mellansvensk högspecialiserad intensivvårdsavdelning en checklista för intrahospitala 

transporter, se bilaga 1. Denna studie har som mål att beskriva personalens perspektiv på 

patientsäkerhet, kommunikation och arbetsflödet vid IHT efter införandet av denna checklista. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att öka förståelsen för patientsäkerhetsarbetet i samband med IHT 

genom att belysa effekten av en checklista i ett före- och efter förhållande utifrån tre 

perspektiv; kommunikation mellan professionerna, patientsäkerhetsarbete och arbetsflöde.   

 

Frågeställningar 

Hur upplever vårdpersonalen på intensivvårdsavdelningen att införandet av checklistan har 

förändrat förutsättningarna för IHT med avseende på patientsäkerheten, arbetsflödet och 

teamarbetet? 

Vilka kvarstående faktorer finns i så fall för undermålig patientsäkerhet efter införandet av 

checklistan? 

 

METOD 

Design 

Detta är en deskriptiv studie med kvalitativ ansats där data har samlats in med hjälp av 

intervjuer. För att studera ett specifikt fenomen som i denna studie har kvalitativa 

forskningsintervjuer varit en lämplig metod (Danielsson, 2017).  
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Urval 

Om ett specifikt fenomen ska undersökas bör lämplighetsurval tillämpas för att bäst kunna 

besvara syftet med studien (Danielsson, 2017). Polit och Beck (2017) menar att 

lämplighetsurval är en bra metod att använda sig av om personer som jobbar inom en speciell 

avdelning och arbetar efter en specifik rutin ska tillfrågas. Urvalet har skett med 

ändamålsenlig rekrytering. Informanterna har jobbat på avdelningen i minst 26 månader vid 

datainsamlingens start för att ha minst lika mycket erfarenhet av IHT innan som efter 

införandet av checklistan. De bör även känna sig väl förtrogna med att utföra IHT och tillhöra 

personalkategorierna undersköterska, intensivvårdssjuksköterska eller intensivvårdsläkare. 

Personer med språkliga begränsningar som hämmar möjligheten att fritt kunna uttrycka sig 

muntligt på svenska har blivit exkluderade. I åtanke vid studiens start fanns även planerat 

bortfall, att det fanns personal tillgänglig på avdelningen men som inte arbetat där tillräckligt 

länge och därför exkluderades (Billhult, 2017).  

 

Kontext 

Intensivvårdsavdelningen har en operationssal för mindre operationer belägen på samma 

våningsplan, för att minska antalet IHT. Avdelningen ligger på ett avskilt våningsplan som 

enbart nås med hiss, vilket ger den en ofördelaktig placering i förhållande till exempelvis 

röntgen, akutmottagning och andra operationsavdelningar. Transporter är en sällanhändelse 

på avdelningen, för att förbättra patientsäkerheten vid IHT har en checklista implementerats. 

Denna checklista är utarbetad av ett annat landsting och infördes på avdelningen 2016. Den 

syftar till att inför transport i samråd med intensivvårdsläkare triagera patienten till en av tre 

nivåer, utifrån detta bedöms hur många ur respektive personalkategori som ska medfölja på 

transporten, se bilaga 1. Checklistan ska användas vid varje IHT utanför avdelningen och 

sträcker sig från avfärd från avdelningen till återkomst till avdelningen.  

 

Datainsamlingsmetod 

Då studiens syfte är att undersöka hur en checklista har påverkat upplevelsen av 

patientsäkerheten vid IHT är det lämpligt att använda sig av kvalitativa intervjuer 

(Danielsson, 2017). Danielsson (2017) menar att intervjuer erbjuder större möjligheter att 

förstå informanternas erfarenheter genom att de får uttrycka sig med egna ord om sin syn på 
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frågan. För att beskriva deltagarna har demografiska data såsom ålder, antal år i tjänst på 

avdelningen, kön samt yrkestitel inhämtats i samband med intervjuerna. 

 

Tabell 1. Demografiska data 

Kön Yrkestitel Ålder Erfarenhet på klinik 

Man / Kvinna  Ssk / Usk / Läk Ålder 32–64 Medel 13,6 år 

  6   /   3 5   /   3   /   1 Medelålder 53  

                                                                 

Enligt Polit och Beck (2017) är det bra att använda sig av semistrukturerade frågor då svar på 

en specifik fråga eftersträvas men utan vetskap om vilket svar som kan förväntas. När denna 

teknik används finns en säkerhet i att få svar på syftet med varierande och målande 

beskrivningar. Elo och kollegor (2014) menar att de semistrukturerade frågorna inte bör styra 

intervjun alltför mycket men för att säkerställa att frågorna som ställdes berörde alla 

perspektiv för alla informanter användes en intervjuguide, se bilaga 2, som utarbetades utifrån 

studiens syfte.  

En initial provintervju genomfördes med personal, van att utföra IHT, från en annan 

avdelning i syfte att tidsbestämma intervjun och öva upp förmågan som intervjuare hos den 

ena författaren (Holloway & Wheeler 2010). Den inledande intervjun under datainsamlingen 

bedömdes vad avser innehåll för att säkerställa att intervjuguiden gav svar på det fenomen 

som studien ämnade att undersöka (Danielsson, 2017) och att rätt frågor ställdes på rätt sätt 

(Elo et al., 2014). Då den gav rikligt med data som stämde väl överens med syftet fortlöpte 

intervjuerna utan någon förändring av intervjuguiden och datan från denna intervju 

inkluderades i resultatet.  

 

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att utföra studien har inhämtats från verksamhetschef, se bilaga 4.  

Ett informationsbrev med studiens syfte, beräknad tidsåtgång och tillvägagångssätt 

utarbetades (bilaga 3). Studieförfattarna besökte avdelningen på en arbetsplatsträff och 

informerade muntligt om studien och i samband med detta lämnades informationsbrevet till 

avdelningen. De potentiella informanterna ombads kontakta studieförfattarna om de var 

intresserade av att delta och för bokning av intervju. Samtlig personal på avdelningen mottog 

även information om studien genom sin mail via avdelningschefen, detta resulterade i att två 
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informanter bokade intervjuer. På personalgruppens begäran besökte vi avdelningen och 

tillfrågade potentiella informanter. Åtta informanter tillfrågades vid dessa tillfällen varav en 

informant avböjde inkludering på grund av egenupplevd bristande erfarenhet övriga sju 

inkluderades och fullföljde studien.  

Sex av intervjuerna utfördes gemensamt av de båda författarna och tre intervjuer utfördes av 

de ena författaren. Intervjuerna skedde på en oanvänd sjuksköterskeexpedition som fungerade 

som en avskild och lugn plats.  Skriftligt samtycke inhämtades när informanten fått både 

skriftlig och muntlig information och innan datainsamlingen startade, se bilaga 5. Vid 

intervjustart tilldelades inspelningar, intervjuguiden och samtyckesblanketten en kod för att 

redan från det stadiet avidentifieras med bibehållen spårbarhet för författarna om någon 

informant skulle vilja avbryta sin medverkan. Inspelningen skedde med en applikation på en 

mobiltelefon och skickades sedan över till en kodlåst dator. Inspelningen på mobiltelefonen 

raderades efter förflyttning till den kodlåsta datorn. Intervjuerna tog mellan sju och tjugo 

minuter beroende på erfarenheterna hos informanterna. Intervjuguiden användes som stöd för 

att säkerställa att svaren på frågeställningarna inhämtades. Ordagrann transkriberingen skedde 

samma dag som intervjuerna, transkriberingen utfördes av den ena författaren.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) menar att designen på studien ska vara utformad så att individens, 

samhällets och vetenskapens värde ska övervinna studiens risker. En av riskerna med denna 

studie är att personalen som blir intervjuad känner obehag, eller att de inte får tillräckligt med 

tid avsatt för att medverka och då kan bli stressade. Tidsbedömningen från provintervjun 

inkluderade därför tid för reflektion och eventuell återkoppling från informanten. 

Informationsblad lämnades till avdelningen där studiens syfte, planerad tidsåtgång, frivilligt 

deltagande och konfidentialitet beskrevs. Då studien syftade till att intervjua personal som 

arbetar på en intensivvårdsavdelning så har etiskt tillstånd inhämtats från verksamhetschef för 

berörd avdelning, se bilaga 4. Både skriftlig och muntlig information har givits informanterna 

dels när studien presenterades på avdelningen och inför varje intervju, därefter har informerat 

samtycke inhämtats. Information om valfrihet att när som helst avbryta sin medverkan har 

upprepats vid detta tillfälle. Personuppgifter har behandlats enligt personuppgiftslagen (1998). 

All data har kodats och behandlats konfidentiellt. Identifierbara uppgifter i transkriberingen 



 
 
 

13 
 

har utelämnats i resultatet för att bibehålla konfidentialiteten. Rådata kommer att raderas efter 

examination av arbete. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant av den ena studieförfattaren och den andra 

författaren har lyssnat och läst igenom texten för att validera transkriberingen. Båda 

författarna läste därefter igenom transkriberingen flera gånger för att skapa en djupare 

förståelse för det insamlade materialet. 

Innehållsanalys enligt Elo och kollegor (2014) har tre faser; förberedelsefas, organisationsfas 

och rapporteringsfas. Förberedelsefasen innefattar datainsamlingsmetod, urvalsstrategi och 

urval av analysenheter. Organisationsfasen kategoriserar och tolkar resultaten av 

analysenheterna. I rapporteringsfasen redovisas de framkomna resultaten.   

Förberedelsefasen avslutades med att välja ut meningsbärande enheter, dessa inhämtades från 

de transkriberade intervjuerna. Eventuella oklarheter har i detta skede diskuterats så att 

entydig tolkning uppnåtts mellan författarna. Författarna inledde organisationsfasen med att 

genomföra ett förtest av analysmetoden genom att meningsbärande enheter från en av 

studieguidens frågor identifierades och tillskrevs en subkategori. Generiska kategorier 

skapades utifrån de identifierade subkategorierna. Subkategorierna med ursprung ur denna 

fråga (n=9), förståelsen för patientsäkerhet, genererade tre egna generiska kategorier men 

ingen egen huvudkategori. Efter att analysmetoden bedömts vara lämpligt för den insamlade 

datan avslutades analysen till förmån för analys av studiens syfte med ett före och efter 

perspektiv. Elo och kollegor (2014) menar att ett förtest är lika viktigt i en kvalitativ som 

kvantitativ forskning, särskilt när det är två författare som utför kodningen. 

För organisationsfasens fortsatta analys plockades meningsenheter ut från data av de 

kvarvarande frågorna. De meningsbärande enheterna diskuterades sedan för att uppnå en 

samstämmig tolkning. Den gemensamma tolkningen kategoriserades därefter i subkategorier 

(N=67). Vid denna analys kan alltför breda meningsenheter och kategorier försvåra tolkning 

och ge dubbla budskap, alltför smala å andra sida kan ge ett fragmenterat resultat. Eventuella 

tveksamheter eller osamstämmighet har därför löpande diskuterats mellan de båda författarna. 

Subkategorierna från de kvarvarande frågorna, före införandet av checklistan, checklistan i sig 

och efter införandet av checklistan, grupperades i perspektiven före och efter checklistans 
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införande. För att finna ett gemensamt mönster och få en överblick skrevs subkategorierna 

ned i en tankekarta och tolkades i dialog mellan författarna in i generiska kategorier. Av de 67 

subkategorierna bildades 22 generiska kategorier och av dessa generiska kategorier 

utarbetades åtta huvudkategorier. Huvudkategorier benämndes; låg patientsäkerhet, dålig 

kommunikation, dolda faror, dialog, resiliens, tillkommen bristande kommunikation, 

bemanningsbehov och klinisk användbarhet.  

I organisationsfasen enligt Elo och kollegor (2014) har data gått från det abstrakta till att 

organiseras i en konkret modell.  

  

 

Figur 1. Exempel på hur data har kategoriserats i de olika stegen av analysprocessen.  

Organisationsfasen innehåller väl beskrivna moment som lever upp till Lincoln och Guba´s 

kvalitetsnormer. Polit och Beck (2017) beskriver Lincoln och Guba´s kriterier som bestående 

av trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Återkoppling till Lincoln och 

Guba´s kriterier skedde löpande under hela arbetet för att uppnå god följsamhet.  

Exempel ur det tolkade materialet finns medtaget i texten för att belysa de fynd som gjorts 

under organisationsfasen. 
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RESULTAT 

Informanterna var samtliga heltidsanställda och hade arbetat minst tre år på avdelningen 

(medel 13,6 år). Informanterna representerades av båda könen. De tillhörde professionerna 

undersköterska (n=3), intensivvårdsintensivvårdssjuksköterska (n=5) och intensivvårdsläkare 

(n=1). Alla hade erfarenhet av IHT innan och efter checklistans implementering.  

Resultatet redovisas innan checklistans införande och sedan efter checklistans införande. 

Resultatet från vår studie redovisas nedan i huvudkategorierna som framkom under 

analysfasen.  

Checklistan har förändrat förutsättningarna för transporter, dels genom att belysa behovet av 

kommunikation och bemanning samt att skapa en gemensam struktur. 

 

Innan checklistans införande 

Låg patientsäkerhet 

Innan checklistan implementerades utfördes IHT baserad på egen erfarenhet. Om 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde ett behov av bedömning av patienten inför 

transporten, upplevdes det som deras initiativ att starta en dialog kring transporten med 

ansvarig intensivvårdsläkare. I huvudsak utförde det patientansvariga vårdparet transporten. 

Att intensivvårdsläkare medföljde har beskrivits som mindre vanligt.  

”och då var man oftast färre personer som gick… väldigt sällan det var en läkare med” 

Transporter av väldigt sjuka patienter genomfördes med ett medvetet risktagande vilket 

resulterade i en jäktad transport med lägre vårdkvalité under själva transporten. Under 

intervjuerna har det framkommit att ansvarig intensivvårdsintensivvårdsläkare, då de ibland 

inte fanns på plats under jourtid, inte alltid informerades om att patienten var på transport när 

andra läkarkategorier önskade en undersökning som innebar transport av patienten. 

”och det var lite mera snabba på transporter, nu har vi bråttom hem tillbaka för nu mår 

patienten inte så bra” 

 

Dålig kommunikation 

Det var i huvudsak upp till varje enskild intensivvårdssjuksköterska att initiera en dialog med 

intensivvårdsläkare inför transport utifrån intensivvårdssjuksköterskans egna bedömning av 
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patienten. Detta resulterade i att när väl dialog initierades kunde det vara sent i förloppet eller 

i efterhand. En informant återberättar en händelse och benämner den dåliga kommunikationen 

såhär;  

”vem ska man ringa och sen ringer man IVA-jouren och så: ”vaddå för patient? Är jag med 

på det här på något sätt?””  

Kommunikationen inom vårdparet, intensivvårdssjuksköterska och undersköterska, har 

beskrivits som vanligen god inför en transport. En distans till läkarprofessionen beskrevs dock 

med dålig kommunikation som följd.  

”i vårdteamet… så fungerar det väldigt bra… däremot är inte läkardelen lika skarp, alltså 

kommunikation”. 

 

Dolda faror 

Riskerna för patientsäkerheten med IHT var upp till varje enskild individ att lära sig och 

uppmärksamma då ingen formell triagering skedde inför avfärd. Transporterna utfördes olika 

med tanke på den egna erfarenheten, ingen standardisering ledde till individbaserade 

bedömningar och förberedelser. Egen erfarenhet och hur stor kännedomen om sjukhusets 

lokaler var spelade en stor roll i hur transporten avlöpte. Den individuella riskbedömningen 

resulterade i att en mental checklista växte fram i huvudet på var och en.  

”det fanns många risker som man inte ens såg, man bara gick iväg…” 

Det stora ansvaret som ålades intensivvårdssjuksköterskan vid en IHT kompenserade vissa 

sjuksköterskor genom att använda sin ledarskapsroll och välja ut de erfarna undersköterskorna 

att medfölja på transporten, mindre erfarna undersköterskor kunde medfölja i lärande syfte. 

Att kunna välja ut de bäst lämpade ansågs möjliggöras av en mindre och stabilare 

personalgrupp förr. 

”Så man försökte ju plocka ut dem som var mest utbildade, eller hade mest erfarenhet”. 

Även innan införandet av checklistan eftersträvades transporter på kontorstid då 

personaltillgången var som störst. Detta för att minska riskerna både för patienten som 

transporterades och på avdelningen kvarvarande patienter.   
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Efter införandet av checklistan 

Dialog 

Användandet av checklistan innebär att kontakt tas med en intensivvårdsläkare, dygnet 

runt, inför varje transport för att denne ska triagera patienten. Detta har inneburit en ökad 

dialog kring patientens behov, även vid de transporter som läkarnärvaro inte ska komma att 

krävas. Denna dialog ger intensivvårdsläkaren möjlighet att stötta vården under transport utan 

fysisk närvaro.  

“Om vi ska gå på en transport på nattetid har vi ju inga IVA-läkare på plats. Så då blir det 

telefonledes, så då blir det inte listan framför dom men då får dom ändå bedöma den i deras 

huvuden vilka risker som finns. Och dom säger ” det här är inte röd transport men här måste 

du ha med den här och den här... Så många, kanske till och med jag behöver komma in om 

det är en så dålig patient”” 

Därmed har checklistan också stärkt intensivvårdssjuksköterskornas möjligheter att upptäcka 

och synliggöra behov kring transporterna för intensivvårdsläkarna. Dock upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna att det fortfarande är deras roll att initiera och påtala behovet 

av triageringen. En annan upplevelse är att först när intensivvårdsläkarna fått checklistan 

framför sig så uppmärksammas eventuella risker med transporten.  

“Man lägger fram pappret framför dem och sen får dem fylla ut det tillsammans med oss”. 

Checklistans utformning med färgmarkerad text har av sjuksköterskor beskrivits som en 

ögonöppnare för intensivvårdsläkare och bidragit till en samsyn om transportens innebörd.  

 

Resiliens 

Den kända struktur som checklistan skapar ökar möjligheterna för personal att göra sig 

delaktiga i transporten oberoende av erfarenhetsgrad. 

“... det blir större chans att det blir rätt gjort om man följer ett protokoll. Särskilt för sådan 

här sällanhändelse som transporter ändå är här”. 

Både sjuksköterskor och undersköterskor beskriver checklistan som ett hjälpmedel. 

Checklistan kompletterar den egna erfarenheten och tydliggör rollfördelningen vid transporter 

och bidrar till ett mer riskmedvetet arbetssätt.  
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“Om man jämför med före och efter den kom så har det blivit betydligt tydlig… mer 

tydliggjort vad man ska tänka på. Vem som gör vad. Förut bara gick vi i princip.” 

Även vid de transporter där läkarnärvaro inte bedömts krävas sker en kommunikation mellan 

intensivvårdssjuksköterska och intensivvårdsläkare om kontaktvägar och destination för 

transporten som en förberedelse inför en eventuell försämring i patientens tillstånd.   

 

Tillkommen bristande kommunikation 

Checklistan öppnar upp för dialog mellan intensivvårdssjuksköterskorna och 

intensivvårdsläkarna. Undersköterskorna kan härvid bli förbisedda då denna dialog i 

huvudsak sker mellan intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska.  

“Aa, en dialog. ”Vad tycker ni – vad tycker du?” Undersköterskan är inte så delaktiga i det. 

De tänker mer på det praktiska hur man ska flytta över patienten och hur man ska 

transportera patienterna rent, ja” 

Checklistans fysiska placering är okänd för undersköterskorna. Inför transporter är deras 

fokus praktiska moment. Det faktum att undersköterskorna har många andra moment och 

ställs utanför dialogen försvårar deras möjlighet att hjälpa övrig personal komma ihåg att 

initiera checklistan.   

”Ja precis, den kan bli bortglömd. Och jag vet inte riktigt vems ansvar det är att den blir 

bortglömd.” 

 

Bemanningsbehov  

Enligt triageringen i checklistan står det väl beskrivet hur många personal och vilka 

yrkeskategorier som ska medfölja på transporter.  

“... så tittar man på checklistan sen utefter så ska den här personalen följa med och sen får 

man ju hoppas att det efterlevs då” 

Intensivvårdsläkarnas triagering bygger på olika parametrar och patientens kliniska status, 

ibland kan sjuksköterskor och undersköterskor uppleva att patienter triageras lägre för att 

intensivvårdsläkaren inte har tid eller möjlighet att lämna avdelningen. De tillgängliga 

läkarresurserna är ibland otillräckliga för att uppfylla checklistan angående vilken personal 

som ska medfölja transporten.  
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“Eller när det borde följa med läkare enligt hur vi triagerar våra patienter så är det inte 

alltid att det gör det. Av resursbrist eller andra orsaker som gör att det blir svårt att få med 

sig personal” 

 

Klinisk användbarhet  

Transporter är som tidigare beskrivits sällanhändelser på avdelningen, därför kan det hända 

att checklistan ibland faller i glömska. Erfarenhet och tidsbrist är komponenter som även 

spelar in om checklistan tas fram inför en IHT eller inte.  

”Men däremot har jag märkt att man har glömt att triagera ibland”, 

”Eller om det ska ske väldigt snabbt och om det ska ske fort och det blir lite på studs då tror 

jag inte det allt hänger med”. 

Checklistans höga ambitionsnivå gällande patientsäkerhet genom triageringen och den höga 

personaltätheten vid en transport kan inte alltid uppfyllas av avdelningen. Att resurskonflikter 

uppstår inför transport har beskrivits som vanligt förekommande.  

”Det blir ett dokument som säger att en procedur ska se ut på ett visst sätt och så kommer vi i 

praktiken inte kunna genomföra det.” 

 

DISKUSSION 

Sjukvården är i ständig utveckling tillsammans med det förändras definitionen av undermålig 

vård (Riksrevisionen, 2015). Kommunikation och resurser har visats ha betydelse för 

utförandet av en IHT. Checklistan kan ses som ett hjälpmedel men om bemanningen inte är 

tillräcklig eller om kommunikationen trots det inte fungerar är en IHT fortfarande onödigt 

riskfylld för den intensivvårds krävande patienten.  

Denna studie har syftat till att öka förståelse för patientsäkerhetsarbete i samband med 

förhållande utifrån tre perspektiv, kommunikation mellan professionerna, patientsäkerhet och 

arbetsflöde. Det har framkommit ett flertal perspektiv som talar för en starkare patientsäkerhet 

efter implementeringen men också hinder i både införande och användandet av en sådan 

checklista.  
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På den undersökta avdelningen är intrahospitala transporter sparsamt förekommande, till del 

på grund av ett aktivt arbete att reducera behovet av dessa. Den checklista som 

implementerats är inte specifikt utformad för den typ av klinik som avdelningen är en del av 

och triagerar patienten ut ifrån allmänna intensivvårdskriterier. Checklistan har förändrat 

förutsättningarna för transporter, dels genom att belysa behovet av kommunikation och 

bemanning samt att skapa en gemensam struktur därmed kan resultatet av införandet till stor 

del härledas till begreppet resiliens.  

Informanterna uppgav att den granskade checklistan har fungerat som en dialogöppnare men 

upplevs precis som innan att det är intensivvårdssjuksköterskans ansvar att initiera. Innan 

checklistan implementerades styrdes kommunikationen av intensivvårdssjuksköterskans 

erfarenhet och behov av att konsultera intensivvårdsläkare inför transport. Var och en hade 

innan checklistans införande en egen checklista i huvudet, byggd på sin egna riskmedvetenhet 

för att upprätthålla patientsäkerheten. 

Resultatdiskussion 

Riskerna som IHT utsätter patienterna för har i och med användandet av checklistan belysts 

för både sjuksköterskor och intensivvårdsläkare.  

Innan checklistan implementerades skedde kommunikationen beroende på 

intensivvårdssjuksköterskans egna erfarenhet och initiativförmåga. I ett flertal intervjuer 

framkom checklistans betydelse som dialogöppnare genom att skapa en obligatorisk kontakt 

mellan intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska inför varje transport. Denna dialog 

har, utöver den formella triageringen gett utrymme för en diskussion om förutsättningarna för 

transporten och samtidigt höjt medvetandegraden hos ansvarig intensivvårdsläkare för när och 

var transporten sker. Även efter implementeringen av checklistan upplever 

intensivvårdssjuksköterskorna att det är deras ansvar att upplysa om riskerna med 

intrahospitala transporter vid beslut om dessa och påtala behovet av triagering och 

bemanningsbehovet.  

I studiens resultat framgår det att transporter sker med en ökad personaltäthet och mer 

frekvent läkarnärvaro efter införandet samtidigt som tillgängliga resurser inte upplevs 

tillräckliga för att genomföra transporter enligt de nivåer som triagering anger. Både Reason 

och Hollnagel har samstämmigt beskrivit den här typen av resurskonflikter mellan produktion 

och protektion, s.k. trade-offs (Reason 2000; Tjørhom & Aase 2011). Appliceras denna 

konflikt, som av Hollnagel benämns Efficiency-Thoroughness Trade-Off (ETTO), på 
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patientsäkerhet måste en konstant avvägning göras mellan produktion och protektion. De går 

aldrig att maximera samtidigt, då Hollnagel med efficiency menar att en uppgift löses med 

minsta möjliga resurser och med thoroughness att bara genomföra om tillräckliga resurser 

finns att uppgifter kan lösas utan att risker uppstår. Fördelning måste därför ske mellan behov 

och resurser, fördelning sker baserat på om effektivitet eller säkerhet i första hand premieras 

(Tjørhom & Aase 2011). Att genomföra en sådan avvägning på individnivå menar Hollnagel 

inte görs medvetet utan baseras på vanor, normer och praxis medan det på organisationsnivå 

kan göras genomtänkt och välgrundat.  Hollnagel har vidareutvecklat detta och menar att 

TETO-perspektiv (thoroughness-efficiency trade-off) begränsar resursfördelningen till det 

som är nuvarande känt och begränsar förmågan att bedöma framtida behov. Hollnagel föreslår 

därför ett balanserande TETO-perspektiv. För den enskilda vårdpersonalen innebär det ett 

schemaläggande av de olika arbetsuppgifterna och tid för reflektion dem emellan. På 

organisationsnivå innebär det att finna strategier för när resurserna inte räcker till (Hollnagel 

I.D.). 

Checklistan syftar till att förbättra patientsäkerheten och gör det genom att belysa riskerna 

som finns med IHT för vårdpersonalen och skapa en dialog inom det patientnära teamet. 

De förbättrade förutsättningar för transporter som checklistan inneburit kan bidra till att 

minska hotet mot patientsäkerheten och på så sätt minska lidandet för varje enskild patient, 

korta vårdtiderna och kostnaderna för samhället.  

Förutsättningarna för användandet av checklistan, bland annat genom dess fysiska placering i 

läkemedelsrummet, har inte förmått göra undersköterskorna delaktiga i implementeringen och 

därmed även minskat möjligheten att bidra till att påminna om användningen.  

Till skillnad från tidigare studier (Bergman et al. 2017; Latzke et al., 2017) har checklistan 

beskrivits som tydliggörande i ansvars- och rollfördelningen vid transporter. Dessutom har 

checklistan i studien bidragit till en ökad teamkänsla med ett homogeniserande tankesätt kring 

IHT. Transporterna är inte längre lika beroende av personalens egna erfarenheter utan vem 

som helst kan delta i processen när som helst och ändå känna sig delaktig.  

Att kvantifiera checklistans eller andra hjälpmedels påverkan på patientsäkerheten är svårt på 

grund av brist på mätbara indikatorer (Tjørhom & Aase, 2011). Vår studie har visat att 

checklistan upplevs bidra till en ökad patientsäkerhet men bland annat resursbrist kvarstår 

som ett hinder för dess fullständiga implementering. I resultatet framkom även att en 

checklista i många fall kan fungera som en påminnelse. Där medarbetare oberoende av 
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erfarenhetsgrad med hjälp av checklistans struktur får en ökad riskmedvetenhet och på så sätt 

bidrar till högre patientsäkerhet.  

 

Metoddiskussion 

För att analysera insamlade data har författarna valt Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa 

innehållsanalys. Denna typ av analys har varit lämplig då författarna strävar efter en djupare 

förståelse av ett fenomen som är relativt obeforskat. Kvalitetssäkringen för den kvalitativa 

innehållsanalysen bygger på Lincoln och Guba´s nyckelord; trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Beskrivningen av datainsamlingen och tolkningen i 

detalj säkrar trovärdigheten. Överförbarheten stärks genom en god datasaturation så att 

resultatet inte enbart reflekterar ett fåtal individers uppfattning. Att endast en informant var 

intensivvårdsläkare skulle kunna sänka överförbarheten. Då avdelningen där studien utfördes 

är liten och de fast anställda intensivvårdsintensivvårdsläkarna är få, kunde endast en 

medverka under den period som datainsamlingen pågick. Studiepopulationen begränsas till en 

avdelning vilket kan minska överförbarheten, då resultatet kan påverkas av andra lokala 

förutsättningar. Studiens innan-perspektiv ställde krav på informanternas minne vid intervjun. 

Att genomföra två intervjuer, före och efter implementeringen av checklista skulle öka 

pålitligheten. Intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant för att säkra 

pålitligheten. Större antal informanter ger ett rikare och mer överförbart resultat om 

datamättnad uppnås. Författarna utförde därför nio intervjuer med personal från de olika 

yrkeskategorierna som deltar i transporterna. Efter de nio intervjuerna var datamättnad 

uppnådd. Svaren från informanterna har varit rikliga och belyst båda bra och sämre aspekter 

av checklistan. Svaren från informanterna var ofta jämförande i ett före- och efterperspektiv, 

författarna har därför under analysfasen organiserat subkategorierna i ett kronologiskt före- 

och efterperspektiv. Författarna har noggrant diskuterat igenom sina funderingar och tankar 

för att uppnå ett samstämmigt resultat. Bekräftelsebarheten för denna studie stärks av att båda 

författarna läst igenom materialet flera gånger och sedan diskuterat fram en gemensam 

tolkning. Citat från intervjuerna är medtagna i texten för att läsarna ska få en uppfattning om 

det tolkade materialet. Överförbarheten visas genom att förutsättningarna för intrahospitala 

transporter på vald avdelning, demografiska data och urvalet beskrivits väl så att läsare av 

studien kan värdera överförbarheten på andra avdelningar. Då enbart en intensivvårdsläkare 

medverkade i studien finns möjligheten att perspektiv ur läkarsynvinkel saknas, men 

författarna upplever ändå att svaren från informanterna var samstämmiga. 
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Öppningsfrågan i intervjuguiden är inte redovisad i resultatet men var en dialogöppnare inför 

resterande frågor. Studieförfattarna har låtit informanterna berätta fritt om sina egna 

upplevelser för att begränsa sin påverkan på det som framkommit. I ett par av intervjuerna har 

intressanta aspekter lyfts av informanten efter att inspelningen avslutats, men då samtycket 

avsåg den bandade intervjun har dessa aspekter utelämnats i resultatet.  

 

De båda medförfattarna hade olika förförståelse för checklistan och dess funktion, då den ena 

författaren inför studien genomfört verksamhetsförlagd utbildning på avdelningen och där 

medverkat i IHT. Den andra författaren saknade detta perspektiv. Författarna upplever att 

denna kombinerade förförståelse bidragit till att informanterna öppnat upp sig och berättat 

kollegialt om sina erfarenheter. Även i analys- och tolkningsprocessen har den tudelade 

förförståelsen varit till gagn för öppna diskussioner författarna emellan. Detta säkrar även 

pålitligheten i studien.  

 

Metoden för inklusion var till en början tänkt att informanterna skulle ta kontakt med 

författarna efter att skriftlig och muntlig information på avdelningen givits. På begäran utav 

representanter från arbetsgruppen önskades att författarna närvarade på avdelningen i 

samband med skiftbyten för att inkludera informanter som hade tid och möjlighet. Denna 

metod gav ett lyckat resultat, merparten av informanterna i studien inkluderades på detta vis.  

 

Etiska ställningstagande har beaktats vid användandet av citat, dels med hänseende till 

konfidentialiteten och dels med hänseende till skillnaden mellan tal- och skrivspråk. Beslutet 

om att inte ange yrkeskategori vid citat är medvetet med tanke på det låga antalet informanter 

ur vardera yrkeskategori.  

Förvaring av det konfidentiella materialet har följts och radering av det inspelade materialet 

på författarnas mobiltelefoner skedde efter överföring till kodlåst dator.  

 

Slutsats 

Resultatet av studien som utförts visar att en checklista är till gagn för personalen som arbetar 

med IHT, men att den måste anpassas efter resurserna som avdelningen har till förfogande. 

Checklistan beskrivs som ett stöd för kommunikation och ett verktyg för triagering som 

möjliggör ett samtänkande mellan de olika professionerna, en dialogöppnare med 

intensivvårdsläkarna och en tydligare rollfördelning vid IHT. 



 
 
 

24 
 

Studiens resultat kan användas för fortsatt metodutveckling kring användandet av checklistor 

inom vården. Ett praktiskt exempel som framkommit under studiens gång är att checklistan 

behöver placeras mera lättillgängligt för att alla yrkeskategorier ska kunna initiera 

triageringen. Utifrån det tidigare framhållna TETO-perspektivet vid en IHT föreslår 

författarna införandet av en så kallad ”Time-out” med samtlig personal inför avtransport från 

intensivvårdssalen.  

Mer forskning krävs inom detta område för att ytterligare kunna reducera risker och höja 

patientsäkerheten vid intrahospitala transporter bland annat genom att uppnå en ökad samsyn 

mellan professionerna om vilka resurser som bedöms behövas vid patienttransporter. 

Dessutom att finna godtagbara handlingsalternativ när resurser inte kan uppbådas vid bruk av 

liknande checklistor. Författarna föreslår bland annat studier av liknande checklistors 

implementering på avdelningar som mer frekvent utför patienttransporter.   
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Bilagor 

     Bilaga 2. 

Kod nr:_______ 

 

Intervju-frågor 

Studiedemografiska frågor: 

Datum för inklusion:_________________ 

Födelseår:______________ 

Utbildningsnivå   Grundskola            Gymnasieskola              Högskola/Universitet 

Kön:    Man            Kvinna 

Arbetar heltid           deltid             Yrke/sysselsättning: _____________________________ 

Antal yrkesverksamma år i nuvarande roll _______ år 

Hur länge har du arbetat på BRIVA i din nuvarande roll? 

Hur ofta deltar du i intrahospitala transporter och i vilken roll? 

1. Vad innebär patientsäkerhet för dig? 

2. Berätta hur en IHT genomfördes innan införandet av checklistan utifrån tre 

perspektiv; Patientsäkerhet, kommunikation mellan professionerna och 

arbetsflödet. 

Vad var positivt respektive negativt med det arbetssättet?  

3. Berätta om checklistan för IHT? 

Vad är bra och vad är dåligt? 

4. Berätta hur en IHT genomförs efter införandet av checklistan utifrån de tre 

perspektiven; Patientsäkerhet, kommunikation mellan professionerna och 

arbetsflödet. 

Vad var positivt respektive negativt med det arbetssättet?  

 

Följdfrågor: Kan du berätta mera? Kan du ge ett exempel? Kan du utveckla vad du menar?  
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Bilaga 3. 

 

 

 

Institutionen för folkhälso och vårdvetenskap.  

 . 

 

Intrahospitala transporter och patientsäkerhet. 

 

Förfrågan om deltagande: Du som har jobbat på BRIVA i mer än 26 månader är varmt välkommen 

att delta i vår kvalitativa intervjustudie angående intrahospitala transporter. 

 

 Bakgrund: Kommunikation, situationsmedvetenhet, ledarskap, rollmedvetenhet och 

koordinationsförmåga har en betydande roll i risken för tillbud inom sjukvården. Detta gäller även de 

kända risker associerade med intrahospitala transporter [IHT]. Checklistor har de senaste åren börjat 

införas på intensivvårdsavdelningar för att på ett standardiserat sätt förbereda patienten inför 

transporter men utgör inte ett allomfattande skydd mot de negativa händelser som kan inträffa. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka undersköterskors, intensivvårdssjuksköterskors och 

intensivvårdsläkares upplevelse av checklistans påverkan på patientsäkerheten, kommunikationen 

mellan olika professioner och arbetsflödet vid IHT.   

  

Hur går studien till? Du som väljer att delta kommer att bli intervjuad vid ett tillfälle under våren. 

Intervjun kommer att ta omkring 30 minuter. Vi kommer överens om tid och plats. Frågorna kommer 

handla om dina erfarenheter gällande IHT. Vilken betydelse checklistan har för patientsäkerheten. För 

att få svar på våra frågor kommer en intervjuguide att användas. Intervjun kommer att spelas in och 

allt material kommer att kodas så att svar inte kan härledas till enskilda personer. Resultatet kommer 

presenteras i en magisteruppsats på specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. Om 

vårt samtal skulle väcka frågor eller funderingar, kan du kontakta oss på nedanstående telefonnummer 

eller mail.  
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Hantering av uppgifter och sekretess: Inspelningen och transkriberingen kommer förstöras efter att 

magisteruppsatsen examinerats. Under arbetets gång kommer all data förvaras i kodlåsta datorer. Inga 

namn eller identifierbara uppgifter kommer presenteras i uppsatsen.   

 

Hur kan du ta del av studiens resultat? Du kommer under intervjun bli tillfrågad om du vill få det 

färdiga arbetet skickat till dig, eller om du i efterhand ändrar dig kan du kontakta oss via mail. 

 

Frivillighet: Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst under studiens gång avbrytas utan att 

förklaring kommer att krävas.  

  

Ansvariga för studien är: Tomas Eriksson 070-4572324 tomaseriksson_18@hotmail.com och Ulrika 

Lundin 0733-910075 u_lundin82@hotmail.com.  

 

Handledare: Birgitta Jakobsson Larsson, Inst f Neurovetenskap, Uppsala Universitet 
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     Bilaga 5. 

 

Kodnr:________ 

Samtycke till deltagande i studie 

Härmed samtycker jag till deltagande i studien Intrahospitala transporter och 

patientsäkerhet.  

 

________________________________________________________________ 

Datum:   Ort:  

 

 

Underskrift:   Namnförtydligande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


