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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sambandet mellan hjärtkirurgi med extracorporeal cirkulation 

(ECC) och blodtransfusion visar risker så som ökad morbiditet och mortalitet. 

Detta kan orsaka lidande för patienten och leda till kostnader för samhället. 

Att hantera och administrera blodprodukter är en omvårdnadshandling som 

sjuksköterskan ansvarar för och detta ställer därför krav på dennes kompetens.  

 

Syftet: Syftet med denna studie var att studera intensivvårdssjuksköterskors 

kunskap om att ge blodtransfusion till patienter som genomgått hjärtkirurgi 

med ECC och om de ansåg sig ha kunskap om hur blodprodukter ska handhas 

och administreras på ett patientsäkert sätt, samt vilket behov av 

kompetensutveckling de ansåg sig ha. 

 

Metod: Studien som utfördes hade en kvantitativ design med deskriptiv 

ansats. Ett icke-slumpmässigt urval gjordes på en 

Thoraxintensivvårdsavdelningen vid ett universitetssjukhus i Mellansverige 

och 30 intensivvårdssjuksköterskor inkluderades.  

 

Resultat: Intensivvårdsjuksköterskorna hade en mycket låg till låg kunskap 

om de postoperativa komplikationer vid hjärtkirurgi med ECC som kan ha ett 

samband med blodtransfusion. Inget statistiskt signifikant samband kunde 

fastställas mellan intensivvårdsjuksköterskornas upplevda kunskap och 

faktiska kunskap om dessa postoperativa komplikationer. I resultatet sågs 

också att de önskade ytterligare utbildning.  

 

Slutsats: Det fanns ett behov av vidare forskning inom området för att kunna 

uttala sig om intensivvårdssjuksköterskors kunskap och behov av ytterligare 

utbildning avseende risker med blodtransfusion till patienter som genomgått 

hjärtkirurgi med ECC.  

 

Nyckelord: Blodtransfusion, hjärtkirurgi, kunskap, komplikation, 

intensivvårdssjuksköterskor.  
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ABSTRACT 

Background: The relationship between cardiac surgery with extracorporeal 

circulation (ECC) and blood transfusion demonstrates risks like increased 

morbidity and mortality. This may cause suffering for the patient and further 

costs on society. To manage and administer blood products is a nursing act 

which the nurse is responsible for, and therefore it requires specific 

competence. 

 

Purpose: The purpose of this study was to study critical care nurses' knowledge of 

giving blood transfusion in patients undergoing cardiac surgery with ECC. Also if they 

felt they had knowledge of how blood products should be handled and administered 

safely for the patient, as well as the need for further education they felt they had. 

 

Method: The study had a quantitative design with descriptive approach. A non - random 

selection was made on the Cardiothoracic Intensive Care Unit at an University Hospital 

in Sweden and 30 intensive care nurses were included. 

 

Results: Intensive care nurses had a very low to low knowledge of the postoperative 

complications in cardiac surgery with ECC that may be related to blood transfusion. No 

statistically significant correlation could be established between critical care nurses' 

perceived knowledge and actual knowledge of these postoperative complications. In the 

result there was also possible to see that they wanted further education.  

 

Conclusion: There was a need for further research in the area to give an opinion on 

critical care nurses' knowledge and the need for further education about the risks of 

blood transfusion in patients undergoing cardiac surgery with ECC. 

 

Keywords: Blood transfusion, cardiac surgery, knowledge, complications, intensive 

care nurses. 
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BAKGRUND 

För patienter med olika typer av hjärtsjukdom, exempelvis hjärtklaffsjukdom, 

kranskärlsjukdom och aortaaneurysm är hjärtkirurgi med extracorporeal cirkulation 

(ECC) en del av behandlingen (Cohn, 2012). Blodtransfusion i samband med och efter 

hjärtkirurgi med ECC är en väletablerad behandlingsmetod. Positiva effekter av 

blodtransfusion för patienten är bland annat ökad syretransport, ökad mängd röda 

blodkroppar i den totala blodvolymen, ökad blodvolym och förbättrad syresättning i 

vävnaderna. Dock finns även negativa effekter av blodtransfusion, så som ökad 

morbiditet och mortalitet (Carson, Cartless & Herbert, 2012).  

 

ECC har många användningsområden, exempelvis som cirkulationsunderstöd vid hjärt- 

eller lungsvikt. ECC används även vid hjärt- och aneurysmkirurgi där de då benämns 

som kardiopulmonell bypass (CPB) eller hjärt-lungmaskin. Under operationen tar 

maskinen över hjärtats och lungornas funktion för att säkerställa cirkulation och 

syretransport till kroppens organ och vävnader eftersom hjärtat måste stannas under den 

del av ingreppet som innefattar de åtgärder som är i direkt kontakt med hjärtat 

(Lippincott Williams & Wilkins. Ovid Technologies, Inc., 2006).  

 

Postoperativa komplikationer är komplikationer som uppstår efter kirurgi. Vid 

hjärtkirurgi är de möjliga postoperativa komplikationerna många och det finns faktorer 

hos patienten som ökar risken att drabbas av dessa, bland annat diabetes, obesitas, 

malnutrition, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, njursvikt samt om patienten står på 

immunosuppressiv behandling, det vill säga läkemedel som sätter ner immunförsvaret 

(Cerfolio, 2008). De postoperativa komplikationerna kan delas upp i tidiga och sena 

beroende på när de uppstår i efterförloppet. Tidiga postoperativa komplikationer efter 

hjärtkirurgi är exempelvis blödning, sepsis, ventilator associerad pneumoni, stroke, 

hjärtmuskelskada och arytmier, där förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen. 

Exempel på sena postoperativa komplikationer är infektion i operationssåret, djup 

ventrombos, lungembolier, njursvikt, hjärtsvikt till följd av hjärtmuskelskada, 

lungkomplikationer och även här arytmier (Griffin, Konstantakos & Temes, 2008). 
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Blodtransfusioner efter hjärtkirurgi kan, för patienten, leda till ökad risk för negativa 

effekter så som ökad morbiditet och mortalitet (ökad sjuklighet och dödlighet) samt 

ökad infektionsrisk. Dock är orsakssambandet till detta ej helt fastställt (Angelini et al., 

2007). 

 

I studien av Bell et al. (2014) så undersökte författarna om det fanns samband mellan 

blodtransfusion och ökad morbiditet, 11 komplikationer samt mortalitet studerades. 

Författarna inriktade sig på patienter som genomgick Coronary Artery Bypass Grafting 

(CABG) med ECC. Patienterna som ingick i studien fick antingen ingen blodtransfusion 

alls eller transfunderades med en eller två enheter blod. Anledningen till patienten inte 

skulle ha fått mer än två enheter blod var att författarna ville undersöka sambandet till 

morbiditet och mortalitet i patientfall där det inte handlade om större mängder 

transfunderat blod. Totalt inkluderades 22 785 patienter, av dessa fick 5 950 (26,1%) tre 

eller fler enheter blod och exkluderades. Av de återstående 16 835 (73,9%) patienterna 

fick 10 884 (47,8%) ingen blodtransfusion, 2 231 (9,8 %) fick en enhet blod och 3 720 

(16,3%) fick två enheter blod. I resultatet gick det att se ett samband mellan 

blodtransfusion och mortalitet men också mellan blodtransfusion och ökad 

morbiditet.  Mortaliteten hos patienter som erhållit 0, 1 eller 2 enheter blod var 0,8 %. 

När patienterna grupperades till ingen transfusion och transfusion, var mortalitetsrisken 

0,5 % respektive 1,3 %, vilket visar att risken för mortalitet ökade när patienten erhållit 

blodtransfusion. Av de 11 komplikationer som undersöktes kunde ett samband mellan 

blodtransfusion och ökad risk för dessa ses i 9 av fallen. Exempel på komplikationer där 

samband sågs var förmaksflimmer, stroke med kvarvarande symtom, njursvikt, förlängd 

tid i respirator och förlängd vårdtid på intensivvårdsavdelning (Bell et al, 2014).    

 

I studien av Pedroso, Piotto, Santos & Sousa (2013) hade författarna som mål att 

undersöka om den ökade mortalitetsrisken efter hjärtkirurgi med ECC var dosberoende 

av antalet blodtransfusioner. Författarna beskriver att blodtransfusioner är något som 

används i stor utsträckning vid hjärtkirurgi med ECC och beskriver även att världens 

blodbanker ofta har brist på blodprodukter. Författarna tittade på mortalitetincidencen 

hos patienter ett år efter genomförd CABG. I gruppen av patienter som erhållit 

blodtransfusion var det vanligaste att de hade erhållit 1 till 3 enheter. Incidensen för 

mortalitet i gruppen som transfunderats var 11,2 % ett år efter genomförd CABG medan 

gruppen som inte transfunderats hade en mortalitetincidens på 3,3 %. Författarna delade 
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upp patienterna i 7 grupper, enligt hur många enheter blod de erhållit. I gruppen som 

erhållit mer än 6 enheter blod var mortalitetsincidensen 53,3 % efter ett år. Enligt Amin, 

Dhingra-Kumar, Rugg, Schmid, & Takei (2006) transfunderas cirka 85 miljoner enheter 

blod årligen världen. Gränsvärdet för hemoglobin som oftast används är 100 g/L 

oberoende av patient och aktuellt medicinskt tillstånd. Detta trots att det i flera studier 

påvisats att ett hemoglobinvärde på 70-90 g/L hos intensivvårdspatienter inte har 

medfört några större risker eller sämre prognos (Blajchman, 1999). 

 

Även i studien av Yu et al. (in press) undersöktes om postoperativa komplikationer efter 

hjärtkirurgi med ECC påverkades av antal enheter blod som patienten fick. Patienterna 

som ingick i studien fick mellan 1-3 enheter blod. Resultatet visade att risken för 

postoperativa komplikationer så som förlängd intuberingstid, sepsis, pneumoni och 

njursvikt ökade med antalet enheter blod som patienten fick.   

 

I studien av Angelini (2014) undersöktes om blodtransfusion under och efter hjärtkirurgi 

med ECC hade någon inverkan på förekomsten av stroke eller transitorisk ischemisk 

attack (TIA) i det postoperativa förloppet.  I studien inkluderades 14 956 patienter. En 

procent (1 %) av deltagarna drabbades av stroke i det postoperativa förloppet och 1,6 % 

drabbades av en TIA. Av patienterna erhöll 43 % en eller flera blodtransfusioner. 

Patienterna som erhöll blodtransfusioner hade en större risk att drabbas av stroke eller 

TIA i det postoperativa förloppet än de patienter som inte erhållit någon blodtransfusion 

under eller efter hjärtkirurgi. De som erhållit en eller flera blodtransfusioner hade även 

en ökad mortalitet under sin sjukhusvistelse, förlängd vårdtid inom intensivvården och 

förlängd total vårdtid. Författarna kunde även se en ökad incidens av neurologiska 

komplikationer exempelvis TIA och ju fler blodtransfusioner patienten erhållit 

(Angelini, 2014). 

 

I Sellu, Davis och Vincents (2012) studie undersöktes sjuksköterskors kunskap om 

transfusionsmedicin genom en klinisk examination som bestod av tre delar; 

kommunikation, dokumentation och identifikation. Sammanlagt testades 

sjuksköterskorna i 28 moment. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna hade god 

kunskap i transfusionsmedicin. Överlag var kunskap i aseptik vid administration hög 

men bristande med kontroll av patientidentifiering vid blodtransfusion. Sjuksköterskorna 

fick också efteråt utvärdera examinationen genom att fylla i ett formulär som syftade till 
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att ta reda på vad sjuksköterskorna tyckte om examinationen. Där uppgav 96 % av 

sjuksköterskorna att dem trodde att övningen skulle kunna öka patientsäkerheten. Inom 

omvårdnadsteoretisk forskning finns olika begrepp som sjuksköterskans agerande bör 

grundläggas på, exempel på dessa begrepp är människa och omvårdnadshandlingar 

(Bergbom, 2012). Blodtransfusion är en del av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar. 

Detta innebär inte bara identitetskontroll och den medicinska handlingen men också 

omvårdnaden kring patienten som exempelvis innefattar information till patienten, 

reaktionskontroller med mera (SOSFS 2009:29). Ses detta utifrån ett större perspektiv så 

är det kostsamt för samhället med förlängda vårdtider på grund av komplikationer, som i 

vissa fall skulle kunna undvikas (Manner Winter, 2007).  

 

I den etiska koden för sjuksköterskor som International Council of Nurses (ICN) senast 

gav ut 2012 så är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

Den etiska koden delas sedan också upp i fyra olika områden, sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt 

sjuksköterskan och medarbetare. I delen om sjuksköterskan och yrkesutövningen så 

nämns att sjuksköterskan har ett eget ansvar i sitt utövande av yrket, men också att 

upprätthålla sin yrkeskompetens genom kontinuerligt lärande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Hall (2010) nämner begreppet “implementering av 

kunskap” som handlar om att använda den kontinuerligt tillägnade yrkeskunskapen och 

förbinda det med teoretiskt arbete men också det kliniska arbetet för att till slut uppnå 

vård som blir för patientens bästa. Detta kan handla om att basera vård på den senaste 

evidensen som finns på området.   

 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori menar hon att lidande och förlust är något som 

alla människor upplever någon gång under livet men att upplevelsen är unik för varje 

individ.  Centralt i Travelbees teori är att människan är unik och oersättlig.  Travelbee 

definierar omvårdnad som att hjälpa den lidande och sjuka individen att finna mening i 

den situation som denne genomlever. För att kunna genomföra detta måste en 

mellanmänsklig relation etableras mellan sjuksköterskan och individen (Kristoffersen, 

1998).  
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Travelbee beskriver att “omvårdnad är en mellanmänsklig process, där den 

professionella sjuksköterskan hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att 

förebygga eller bemästra erfarenheter av sjukdom och lidande, och vid behov finna en 

mening i dessa erfarenheter” (Travelbee, 1971, s 7).   

 

Travelbee menar också att sjuksköterskans ingripande, agerande och kunskap är 

avgörande för individens situation, men även att sjuksköterskan ska arbeta med att 

förebygga att individen drabbas av komplikationer som kan förvärra lidandet för denne 

(Kristoffersen, 1998).  

 

Problemformulering  

Postoperativa komplikationer så som ökad mortalitet och morbiditet har ett samband till 

blodtransfusion vid hjärtkirurgi med ECC (Bell et al., 2014). Genom att vara återhållsam 

med blodtransfusioner kan förekomsten av komplikationer hos hjärtopererade patienter 

minskas eller förhindras, vilket också skulle kunna minska lidandet hos patienten. Det är 

därför viktigt att intensivvårdssjuksköterskor som vårdar dessa patienter har kunskap om 

effekterna av blodtransfusion samt känner till de olika postoperativa komplikationer som 

har samband med blodtransfusioner. Detta för att tidigt kunna upptäcka och behandla 

symtom på dessa. 

 

Övergripande syfte 

Syftet med denna studie var att studera intensivvårdssjuksköterskors kompetens och 

kunskap om att ge blodtransfusion till patienter som genomgått hjärtkirurgi med ECC 

samt om de ansåg sig ha kunskap om hur blodprodukter ska handhas och administreras 

på ett patientsäkert sätt. Studien syftade också till att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors kunskap om postoperativa komplikationer efter hjärtkirurgi 

med ECC. Även sambandet mellan intensivvårdsjuksköterskors självskattade kompetens 

och faktiska kunskap avseende postoperativa komplikationer vid hjärtkirurgi med ECC 

som kan associeras med blodtransfusion undersöktes. Samt vilket behov av 

kompetensutveckling de ansåg sig ha. 
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Frågeställningar 

1. Anser intensivvårdssjuksköterskor att de har tillräcklig kompetens för att säkert 

handha och administrera blodprodukter? 

2. Har intensivvårdssjuksköterskor kunskap om postoperativa komplikationer vid 

hjärtkirurgi med ECC som kan associeras med blodtransfusion?  

3. Finns det ett samband mellan självskattad kompetens och faktisk kunskap 

avseende postoperativa komplikationer vid hjärtkirurgi med ECC som kan 

associeras med blodtransfusion?  

4. Vilka behov av kompetensutveckling anger intensivvårdssjuksköterskor att de 

har avseende att ge blodtransfusioner till patienter som genomgått hjärtkirurgi 

med ECC? 

METOD 

Design 

En kvantitativ studie med deskriptiv design genomfördes för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Designen utformades som en kohortstudie då individerna som 

studerades hade samma utbildning och studerades under en bestämd tidsperiod (Polit & 

Beck, 2010). Enkäterna samlades in under en period på två veckor, i februari/mars 2015. 

Detta gav möjlighet för fler intensivvårdssjuksköterskor på thoraxintensiven att besvara 

enkäten, då alla inte var på avdelningen samtidigt på grund av exempelvis skiftarbete. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara intensivvårdssjuksköterskor som var 

anställda vid universitetssjukhuset och som hade varit kliniskt verksamma i minst ett år 

på thoraxintensivvårdsavdelningen (Thiva). Detta gav en population av 50 

intensivvårdssjuksköterskor. Exklusionskriterierna var annan vårdpersonal på Thiva och 

intensivvårdssjuksköterskor som inte var kliniskt verksamma eller tjänstlediga. Urvalet 

var ett icke slumpmässigt urval då en specifik yrkeskategori vid en och samma 

avdelning valdes att studeras. Vid insamling av enkäterna i februari/mars 2015 var 30 

besvarade och bortfallet omfattade då 20 intensivvårdssjuksköterskor (40 %).  
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Datainsamlingsmetod 

En enkät utformades för att besvara studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2). 

Intensivvårdssjuksköterskorna besvarade enkäten anonymt på arbetsplatsen och 

enkäterna samlades in fortlöpande. Enkäten utformades med “ja och nej”-frågor samt 

med flervalsfrågor inom området som studerades för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Enkäten omfattade 11 frågor. Enkäten utformades även med enkelt 

språk för att i stor mån som möjligt undvika att frågorna var tolkningsbara och ledande 

(Ejlertsson, 2005). Vid vissa av frågorna gavs även utrymme för respondenten att 

kommentera fritt (se bilaga 2). Fråga ett till fyra var deskriptiva och gav information om 

respondenternas utbildning och arbetslivserfarenhet. Frågeställning ett besvarades av 

frågorna fem, sex och tio på enkäten. Frågeställning två besvarades av fråga 

nio.  Frågeställning tre besvarades av fråga åtta och nio. Frågeställning fyra besvarades 

av fråga 11.  

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för genomförande av studien inhämtades hos verksamhetchefen för 

thoraxkliniken på universitetssjukhuset samt hos avdelningschefen på Thiva (se Bilaga 

3). Enkätens reliabilitet testades genom att fem intensivvårdssjuksköterskor på Thiva 

fick utgöra testpersoner och svara på enkäten vid ett tillfälle och fick sedan svara på 

samma enkät en vecka senare. Dessa testpersoner utgjordes av fyra gruppchefer och 

avdelningschefen på Thiva. Detta test utfördes för att undersöka enkätens reliabilitet och 

benämns som ett test-retest. Ett inter-rater test genomfördes också där testpersonernas 

svar jämfördes. Detta för att kontrollera att enkäten uppfattades på samma sätt av alla 

testpersonerna och därför senare också av intensivvårdssjuksköterskorna (Polit & Beck, 

2010). Båda testerna genomfördes med gott resultat. Dessa test genomfördes innan 

urvalsgruppen fick möjlighet att besvara enkäten. Testpersonerna exkluderades från 

studien då de utgjorde en del i processen att utforma enkäten och risk för bias förelåg.  

Intensivvårdssjuksköterskor på Thiva fick sedan under en period på två veckor möjlighet 

att besvara den framtagna enkäten. Enkäten delades ut till alla 

intensivvårdssjuksköterskor på Thiva som uppfyllde inklusionskriterierna. Enkät och 

informationsbrev placerades i respektives personliga postfack på avdelningen samt 

gjordes synliga i avdelningens personalrum. Under svarsperioden förekom det 
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påminnelser genom muntlig information av personalansvarig vid gemensam genomgång 

när intensivvårdssjuksköterskorna hade skiftbyte samt muntlig påminnelse vid 

upprepade tillfällen av de som genomförde studien. Information om studien skedde i 

form av ett skriftligt informationsbrev i anslutning till enkäten. I detta informationsbrev 

uppmanades respondenterna att lämna enkäten i angiven svarslåda oavsett om de ville 

deltaga i studien eller inte. Detta för att skapa en uppfattning om bortfallets storlek. De 

besvarade enkäterna kodades med en siffra; ett, två, tre och så vidare allteftersom att 

svaren inhämtades.  

 

Etiska överväganden 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor fastställs att sjuksköterskor inom 

forskningsområdet har en skyldighet att främja utvecklingen av 

sjuksköterskeprofessionen. Sjuksköterskan skall även arbeta för att använda forskning 

och med hjälp av detta sträva mot en evidensbaserad verksamhet med fokus på 

omvårdnad och hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det är därför av vikt att 

utföra studier som denna för att främja ICN:s kod, men också viktigt att följa de lagar 

och riktlinjer som blir aktuella vid forskning inom det vårdvetenskapliga området för att 

så gott det går undvika att etiska dilemman uppstår.   

 

Ett skriftligt tillstånd från verksamhetschefen på Thiva på universitetssjukhuset 

inhämtades för att få genomföra studien inom ramen för verksamheten (se bilaga 3). I 

samband med enkäten gavs även ett informationsbrev ut till urvalsgruppen med 

information om studiens bakgrund och syfte samt vilka som genomförde studien (se 

bilaga 1). De informerades också om att deltagandet var helt frivilligt och att de skulle 

vara anonyma genom hela processen, detta för att personen skulle kunna ta personlig 

ställning till om denne ville delta i studien eller inte.  När studien hade avslutats så 

kasserades svaren, även detta informerades urvalsgruppen om i informationsbrevet. 

Detta tillvägagångssätt och behandling av personuppgifter styrks genom 

personuppgiftslagen (PUL) (SFS, 1998:204). Tillvägagångssättet av denna studie styrks 

även av Helsingforsdeklarationen som är en forskningsetisk deklaration. Deklarationen 

fastställer vikten av att studiedeltagarna ska vara adekvat informerade om studiens syfte, 

metoder och att deltagaren ska ha möjlighet att avbryta studien när helst denne vill. 
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Detta för att deltagaren ska vara fullt informerad om vad studien innebär för den 

enskilda individen (World Medical Association, 2013).  

 

Bearbetning och analys 

Enkäterna samlades in och kodades för att sedan genomgå analys i Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Kodningen av enkäterna möjliggjorde även analys i 

SPSS. Därefter sammanställdes resultat i tabeller för vidare analys och möjlighet att 

utröna konklusioner av resultatet. Frågeställning ett, två och fyra redovisades med 

deskriptiv analys med centralmått och spridningsmått passande för data på ordinal och 

nominal skalnivå. Frågeställning tre besvarades genom analys med Spearmans 

rangkorrelation då datan var icke-parametrisk, detta undersökte då sambandet mellan 

fråga åtta och nio i enkäten. Alla de komplikationer som nämndes i fråga nio (se bilaga 

2) var tänkbara komplikationer som kan ha ett samband med blodtransfusion vid 

hjärtkirurgi med ECC. Deltagarna fick ringa in de komplikationer de kände till som 

kunde ha ett samband med blodtransfusion. Vid analys så bedömdes att 0-3 inringade 

svar ansågs som mycket låg kunskap av de postoperativa komplikationerna som kan 

uppstå vid hjärtkirurgi med ECC som kan ha ett samband med blodtransfusion. Vid 4-6 

inringade svar klassades det som låg kunskap, 7-9 inringade svar ansågs som hög 

kunskap och 9-12 inringade svar ansågs som mycket hög kunskap. Detta för att kunna 

besvara frågeställning 3. Deltagarna fick fyra olika alternativ för att skatta sin kunskap, 

”Instämmer inte alls”, ”Tveksam”, ”Instämmer delvis” samt ”Instämmer helt”. Vid 

analys för att kunna utröna eventuellt samband mellan den skattade kunskapen och den 

faktiska kunskapen hos intensivvårdssjuksköterskorna så bedömdes mycket låg kunskap 

höra samman med alternativet ”Instämmer inte alls”, låg kunskap med ”Tveksam”, hög 

kunskap med ”Instämmer delvis” och mycket hög kunskap med ”Instämmer helt”. 

RESULTAT 

Studien innefattade 30 stycken intensivvårdssjuksköterskor (n=30), av dessa var 22 

stycken kvinnor (73 %) och 8 stycken män (27 %). Medianen av antalet år som 

deltagarna hade arbetat som intensivvårdsjuksköterskor var 14,5 ± 20,3. Medianen av 

antalet år som intensivvårdsjuksköterskorna varit verksamma på Thiva var 10,5 ± 

22,4  år. Av alla intensivvårdssjuksköterskorna som deltog i studien hade 13 stycken (43 
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%) ytterligare utbildning inom vårdvetenskap och medicin. Medelvärdet av 

högskolepoäng som dessa intensivvårdssjuksköterskor hade erhållit inom vårdvetenskap 

och medicin som ej ingick i obligatorisk utbildning, sjuksköterskeprogrammet och 

specialistutbildning inom intensivvård, var 80,8 ± 54,3. Detta motsvarar cirka 2,5 

terminers heltidsstudier vid svenskt universitet eller högskola. 

 

Intensivvårdssjuksköterskors upplevda kompetens för att säkert handa och 

administrera blodprodukter 

Samtliga intensivvårdsjuksköterskor som deltog i studien (n=30) svarade att de ansåg sig 

ha tillräcklig kunskap för att patientsäkert handa och administrera blodprodukter. Vid 

jämförelse om intensivvårdsjuksköterskorna ansåg sig ha kunskap att utföra 

blodtransfusioner patientsäkert samt om de kände sig trygga med denna arbetsuppgift så 

kan man se att samtliga intensivvårdsjuksköterskor uppgav att de kände sig ha tillräcklig 

kunskap samt att alla även kände sig trygga eller mycket trygga med att handa och 

administrera blodprodukter (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Hur trygga intensivvårdssjuksköterskor (n= 30) på Thiva känner sig att hantera 

och administrera blodprodukter. 

Hur trygg känner du dig med att 

hantera och administrera 

blodprodukter? 

 

 

Inte trygg Delvis trygg Trygg Mycket trygg 

0 (0%) 0 (0%) 11 (36,7%) 19 (63,3%) 

 

 

Deltagarna tillfrågades om de någon gång hade varit nära eller hade gjort ett misstag vid 

hantering och administration av blodprodukter. En majoritet av deltagarna 18 stycken 

(60 %) svarade att de aldrig hade gjort något misstag eller varit nära på att göra ett 

misstag vid hantering och administrering. Åtta av deltagarna (27 %) uppgav att de hade 

eller hade varit nära på att göra misstag i samband med hantering och administrering av 

blodprodukter. Av deltagarna var det 4 (13 %) som inte ville svara eller ej visste om de 

någon gång hade varit nära eller hade gjort ett misstag. Deltagarna fick även möjlighet 

att fritt kommentera på denna fråga, följande kommentarer gjordes.  
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”2014 skaffade vi en scanner för att minimera risken med att ge fel blod till patienten.”  

- Intensivvårdssjuksköterska 10 

 

”Vi har sedan något år tillbaka en ökad patientsäkerhet genom att använda 

transfusionskontroll med scanner inför varje transfusion. Patientarmband och blodpåse 

scannas i Interinfo Prosana” - Intensivvårdssjuksköterska 11 

 

”Då man alltid dubbelkollar ID gick det bra.”- Intensivvårdssjuksköterska 14 

 

”Har ingen aning. Inget uppenbart. Kanske något som ej upptäcktes?” 

- Intensivvårdssjuksköterska 21  

 

Intensivvårdssjuksköterskors kunskap om postoperativa komplikationer vid 

hjärtkirurgi med ECC som kan associeras med blodtransfusion 

Intensivvårdsjuksköterskorna fick själva skatta sin kunskap gällande de postoperativa 

komplikationerna som kan uppstå vid hjärtkirurgi med ECC (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Intensivvårdsjuksköterskors (n=30) självskattade kunskap om postoperativa 

komplikationer som hjärtkirurgi med ECC kan medföra.  

Jag anser att jag har kunskap om de 

postoperativa komplikationer som 

hjärtkirurgi med ECC kan medföra. 

 

 

Instämmer inte 

alls 

Tveksam Instämmer delvis Instämmer helt 

0 (0%) 0 (0%) 14 (46,7%) 16 (53,3%) 

Endast en av intensivvårdsjuksköterskorna kände till alla de komplikationer som angavs 

i fråga 9 på enkäten (se bilaga 2). Den postoperativa komplikation som flest 

intensivvårdsjuksköterskor (90 %) uppgav att de kände till var ökad mortalitet. Efter 

ökad mortalitet var förlängd vårdtid på IVA samt sepsis de vanligaste svaren. De 

postoperativa komplikationer som däremot väldigt få intensivvårdsjuksköterskor (10 %) 

kände till var lungemboli, stroke, pneumoni, TIA. En av intensivvårdssjuksköterskorna 

uppgav även ytterligare en postoperativ komplikation som skulle kunna ha ett samband 

med blodtransfusion som inte fanns som alternativ på fråga nio på enkäten (se bilaga 2). 
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Den ytterligare komplikationen som uppgavs var ”transfusionsinducerad lungskada”. En 

av intensivvårdsjuksköterskorna hade kommenterat på denna fråga enligt följande;  

 

”Svårt att se komplikationer från ECC och komplikationer från transfusion i 

kombination. Vilket är vad?” – Intensivvårdssjuksköterska 11 

 

Tabell 3. Intensivvårdssjuksköterskors (n=30) kunskap om postoperativa komplikationer 

vid hjärtkirurgi med ECC som kan associeras med blodtransfusion. 

Kan du ange vilka av följande postoperativa 

komplikationer efter hjärtkirurgi med ECC som kan ha 

ett samband med blodtransfusion? 

 

 

 Kände till Kände ej till 

Sepsis 18 (60%) 12 (40%) 

Lungemboli 3 (10%) 27 (90%) 

Arytmier 4 (13%) 26 (87%) 

Stroke 3 (10%) 27 (90%) 

Sårinfektion 11 (37%) 19 (63%) 

Njursvikt 5 (17%) 25 (93%) 

Blödning 17 (57%) 13 (43%) 

Förlängd intuberingstid 7 (23%) 23 (77%) 

Ökad mortalitet 27 (90%) 3 (10%) 

Förlängd vårdtid på IVA 21 (70%) 9 (30%) 

Pneumoni 3 (10%) 27 (90%) 

TIA 3 (10%) 27 (90%) 

 

 

Deltagarna tillfrågades om hur handlingsberedda de kände sig på en skala från ett till tio 

vid uppkomst av postoperativa komplikationer. Medianen av den uppskattade 

handlingsberedskapen var 8 ± 2. En av intensivvårdsjuksköterskorna hade valt att 

kommentera frågan angående handlingsberedskap vid uppkomst av postoperativa 

komplikationer;  

 

”Det är inte mitt ansvar att hantera dessa komplikationer, jag kan upptäcka dom men 

sen är det läkarens ansvar att åtgärda.” – Intensivvårdssjuksköterska 4 
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Samband mellan självskattad kompetens hos intensivvårdsjuksköterskor och 

faktisk kunskap avseende postoperativa komplikationer vid hjärtkirurgi med ECC 

som kan associeras med blodtransfusion 

Vid analys med Spearmans rangkorrelation kunde inget samband ses mellan 

intensivvårdssjuksköterskornas självuppskattade kunskap och deras faktiska kunskap (r= 

-0,090, n= 30, p= 0,638). De skattade sin upplevda kunskap hög när deras faktiska 

kunskap var mycket låg till låg gällande postoperativa komplikationer vid hjärtkirurgi 

med ECC som kan ha ett samband med blodtransfusion. 

 

Behov av kompetensutveckling som intensivvårdssjuksköterskor anger att de har 

avseende om att ge blodtransfusioner till patienter som genomgått hjärtkirurgi 

med ECC 

Deltagarna hade möjlighet att kryssa i flera kunskapsområden som de ansåg sig vilja ha 

mer utbildning kring. Dessa kunskapsområden var “Hantering och administrering av 

blodprodukter”, “Risker med blodtransfusion i samband med hjärtkirurgi med ECC” och 

“Agerande vid uppkomst av postoperativa komplikationer. Deltagarna hade även 

möjlighet att välja alternativet “Jag känner inget behov av mer utbildning avseende 

detta”. En majoritet av deltagarna uppgav att de ville ha mer utbildning angående dessa 

kunskapsområden (83 %). Det vanligaste önskemålet om utbildning var alternativet 

“Risker med blodtransfusion i samband med hjärtkirurgi med ECC”. Därefter var 

alternativet “ Agerande vid uppkomst av postoperativa komplikationer” vanligast. 

Endast 5 av deltagarna (16,7 %) uppgav att de inte ville ha någon mer utbildning 

avseende dessa kunskapsområden (se tabell 4). Deltagarna fick även möjlighet att fritt 

kommentera till frågan om de ansåg att de hade behov av kompetensutveckling. 

Budskapet av kommentarerna som intensivvårdsjuksköterskorna uppgav vid denna fråga 

var att vidare utbildning alltid är bra då vården ständigt utvecklas till följd av ny 

forskning.  
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Tabell 4. Intensivvårdsjuksköterskor (n=30) önskemål om ytterligare utbildning. 

Jag skulle vilja ha mer utbildning 

angående: 

 

  

Hantering och 

administrering av 

blodprodukter 

Risker med 

blodtransfusion i 

samband med 

hjärtkirurgi med 

ECC 

Agerande vid 

uppkomst av 

postoperativa 

komplikationer 

Jag känner inget 

behov av mer 

utbildning 

avseende detta 

6 (20%) 22 (73,3%) 15 (50%) 5 (16,7%) 

DISKUSSION 

Intensivvårdsjuksköterskorna på Thiva hade en mycket låg till låg kunskap om de 

postoperativa komplikationer vid hjärtkirurgi med ECC som kan ha ett samband med 

blodtransfusion. Däremot kunde inget statistiskt signifikant samband fastställas mellan 

intensivvårdsjuksköterskornas upplevda kunskap och faktiska kunskap om dessa 

postoperativa komplikationer, detta kan dock bero på det låga antalet deltagare. I 

resultatet framkom det också att intensivvårdsjuksköterskorna önskade ytterligare 

utbildning angående risker med blodtransfusion i samband med hjärtkirurgi med ECC 

och agerande vid uppkomst av postoperativa komplikationer.  

 

Resultatdiskussion 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor uppgav att de känner sig trygga med att hantera 

och administrera blodprodukter på ett patientsäkert sätt. Detta resultat stöds i studien av 

Sellu, Davis och Vincent (2012) där det framkom att sjuksköterskorna hade en hög 

kompetens och kunskap inom tranfusionsmedicin framförallt gällande aseptik vid 

administration. Något sämre resultat påvisades gällande identitetskontroll.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna tillfrågades om de någon gång hade varit nära eller gjort 

ett misstag vid hantering och administrering av blodprodukter. De fick även möjlighet 

att fritt kommentera till denna fråga. Majoriteten uppgav att de inte hade gjort något 

misstag, dock uppgav några av intensivvårdssjuksköterskorna att de hade varit nära eller 

gjort ett misstag. En av intensivvårdssjuksköterskorna kommenterade att misstag alltid 

kan undvikas med en rutin att dubbelkolla patientens identitet mot 
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transfusionsdokumentet. Flera av kommentarerna innefattade att Thiva har sedan något 

år tillbaka införskaffat en scanner för att undvika misstag vid administrering vid 

blodtransfusion.  

 

Det hade varit av intresse att i enkäten fråga i hur stor utsträckning 

intensivvårdssjuksköterskorna använde sig av denna scanner samt om de upplevde 

någon skillnad före och efter införskaffandet av scannern. I studien av Marconi, 

Langeberg, Sandler och Sirichia (2000) så gick det att se att med hjälp av en scanner vid 

tranfusion av blodprodukter så kan säkerheten bli högre och utesluta misstag som beror 

på den mänskliga faktorn. Detta stödjer beslutet att Thiva har börjat använda sig av 

scanner vid blodtransfusion, dock har det inte undersökts i vilken utsträckning 

intensivvårdssjuksköterskorna använder sig av detta hjälpmedel på Thiva. 

 

Resultatet av intensivvårdssjuksköterskors kunskap om postoperativa komplikationer 

vid hjärtkirurgi med ECC visade på att den självskattade kunskapen var hög. Men vid 

test av den faktiska kunskapen om komplikationer vid hjärtkirurgi med ECC som kan ha 

ett samband med blodtransfusion så visade den sig i första hand vara mycket låg till låg 

med några få resultat som visade på hög kunskap gällande detta. Detta undersöktes 

genom att tillfråga intensivvårdssjuksköterskorna om de kunde bedöma vilka av de 12 

nämnda komplikationerna som kunde ha ett samband med blodtransfusion. Alla de 

uppräknade komplikationerna var tänkbara komplikationer, detta baserades på studien 

utav Bell et al. (2014) men också på studien utav Angelini et al. (2014). I ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor anges att det är sjuksköterskans ansvar att genom kontinuerligt 

lärande upprätthålla sin yrkeskompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det kan 

därför motiveras att det är eget ansvar att ständigt uppdatera sin kunskap genom att läsa 

vetenskapliga artiklar som baseras på ny forskning. Detta underlättas om uppmuntran 

från arbetsgivare finns, men är fortfarande ett eget ansvar hos sjuksköterskan. Det kan 

diskuteras om inte intensivvårdssjuksköterskorna överlag borde ha haft en högre faktisk 

kunskap om de komplikationer som de tillfrågades om då det finns stark vetenskaplig 

evidens att dessa hade ett samband med blodtransfusion vid hjärtkirurgi med ECC. 

 

Enligt Socialstyrelsen ska svensk sjukvård baseras på den evidensbaserade modellen, till 

denna hör begreppen ”den bästa tillgängliga kunskapen”, ”den professionelles expertis” 

samt ”den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål” (Socialstyrelsen, i.d.). 
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Med begreppet “den bästa tillgängliga kunskapen” menas att kunskapen ska baseras på 

vetenskapliga studier. Majoriteten av intensivvårdssjuksköterskorna hade under lång tid 

arbetat på Thiva, därmed besitter också majoriteten av dessa en stor klinisk erfarenhet. 

En eventuell hypotes kan därför vara att intensivvårdssjuksköterskorna upplever sig 

tryggare med sin stora kliniska erfarenhet än den nya forskning som ständigt 

uppkommer. Detta skulle också kunna vara en möjlig förklaring till att 

intensivvårdssjuksköterskorna på Thiva inte var bekanta med sambandet mellan 

blodtransfusion och de komplikationer som de tillfrågades om i enkäten. 

 

Ett tydligt samband mellan intensivvårdssjuksköterskornas upplevda kunskap och 

faktiska kunskap angående postoperativa komplikationer vid hjärtkirurgi med ECC som 

kan ha ett samband med blodtransfusion kunde inte fastställas. Vid analys kunde det ses 

att intensivvårdssjuksköterskorna skattade sin upplevda kunskap högre än den faktiska 

kunskapen då de av 12 stycken postoperativa komplikationer som har ett samband med 

blodtransfusion fick ange vilka de kände till sedan innan. Detta resultat var dock inte 

tillräckligt tydligt för att möjliggöra en generalisering av resultatet.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna på Thiva uttryckte i stor utsträckning önskemål om 

ytterligare utbildning inom området, framförallt om risker med blodtransfusion i 

samband med hjärtkirurgi med ECC men även om agerande vid uppkomst av 

postoperativa komplikationer. I studien av Sellu, Davis och Vincent (2012) var 

sjuksköterskorna positivt inställda till kunskapsprovet angående transfusionsmedicin 

men var tveksamma om kunskapsprovet var tillräckligt verklighetstroget. De upplevde 

att situationen i kunskapsprovet inte var en situation de skulle befinna sig i kliniskt. Det 

går att diskutera om hantering och administrering av blodprodukter kan vara svårt att 

testa enbart teoretiskt då det är en praktisk omvårdnadshandling. Då 

intensivvårdssjuksköterskorna önskade mer utbildning så kanske det skulle kunna vara 

av vinst att inte bara få teoretisk utbildning utan även få praktisk utbildning anpassad till 

den kliniska vardagen på Thiva, speciellt då det rörde sig om ett universitetssjukhus.  

 

Utbildning angående risker med blodtransfusion i samband med hjärtkirurgi med ECC 

skulle kunna ge intensivvårdssjuksköterskorna en större vetenskaplig beslutsgrund i det 

kliniska arbetet. Att ha kunskap om dessa risker skulle kunna leda till en mer 

konservativ transfusionsstrategi vilket i sin tur skulle leda till mer personcentrarad vård. 
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Vården bör individanpassas och därmed borde varje beslut som tas kring patienten utgå 

från dennes behov och inte enbart utifrån klinikens rutiner (Amin et al, 2009; 

Socialstyrelsen, i.d.).  

 

Personer som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och har ett behov av hjärtkirurgi kan 

uppfatta detta som ett stort trauma som skapar lidande för denne. Patienten kan se 

operationen som det stora hindret och att då drabbas av en komplikation i efterförloppet 

kan skapa ett ännu större lidande för individen. Lidandet kan bli ännu mer omfattande 

om patienten drabbas av en komplikation som hade kunnat undvikas genom användning 

av evidensbaserade rutiner. Omfattande forskning stödjer en konservativ 

transfusionsstrategi vid hjärtoperationer med ECC, trots detta handlar kliniken inte 

utefter dessa principer (Kristoffersen, 1998). 

 

Med Travelbees definition av omvårdnad och lidandet och International Council of 

Nurses (ICN) sjuksköterskans etiska kod, kan en slutsats om att forskning inom ämnet 

omvårdnad syftar till att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter i sin yrkesutövning är 

att skapa en relation med patienten för att kunna hjälpa individen till hälsa, men också 

att förhindra ökat lidande och istället lindra detta.  Med hjälp av den kunskap 

sjuksköterskan är ålagd att ha enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska 

sjusköterskan också aktivt arbeta för att vården ska ske i överensstämmelse med 

patientens säkerhet, värdighet och rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Denna studie kan därför motiveras av den teoretiska referensramen för vårdvetenskap då 

syftet är att synliggöra intensivvårdssjuksköterskors kunskap om att ge blodtransfusion 

till patienter som genomgått hjärtkirurgi med ECC och de risker som detta kan medföra. 

Detta för att kunna belysa kunskapsbrister som kan öka komplikationsrisken och 

lidandet för patienten.  

 

Metoddiskussion 

Enkäten delades ut i personliga postfack till de intensivvårdssjuksköterskor, som 

uppfyllde inklusionskriterierna, på Thiva. Detta innebar att alla i urvalsgruppen fick 

tillgång till enkäten med förutsättningen att alla kontrollerade sina personliga postfack så 

innebar detta också att de kunde ta ställning till om de ville deltaga i studien eller inte. 



22 

 

Dock visade det sig att intensivvårdssjuksköterskorna sällan kontrollerade sina postfack 

vilket ledde till en lägre svarsfrekvens. Under perioden då enkäten fanns tillgänglig var 

det en mycket hög arbetsbelastning på Thiva, vilket kan ha bidragit till en lägre 

svarsfrekvens samt att flera studier görs på Thiva vilket också kan ha påverkat intresset 

för att besvara ytterligare en enkät. Efter att halva perioden för datainsamling hade 

passerat så byttes strategi för att öka svarsfrekvensen. Enkäterna förflyttades till 

personalrummet på Thiva samt att personliga påminnelser gjordes. Detta ökade i sin tur 

svarsfrekvensen markant och 30 enkätsvar uppnåddes. Hade strategin med att placera 

enkäterna i personalrummet på Thiva använts från början av datainsamlingen kanske 

ännu fler svar hade uppnåtts.  

 

Enkätens reliabilitet ansågs som hög då både ett test-retest och inter-rater test utfördes 

och analyserades innan datainsamlingen påbörjades. Testpersonerna som användes till 

detta exkluderades från deltagande i studien då risk för bias förelåg. Enkätens validitet 

ansåg även den hög då den hade för avsikt att undersöka de områden som behövdes för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Ett skriftligt tillstånd för genomförande av studien hade inhämtats från 

verksamhetschefen på thoraxkliniken, samt från avdelningschefen på Thiva på (se 

Bilaga 3). Detta gav en etisk och laglig rätt att genomföra studien. 

Intensivvårdssjuksköterskorna var väl informerade om innebörden av deltagande samt 

att det var helt frivilligt och anonymt (World Medical Association, 2013). I enkäten 

ställdes endast en fråga som skulle kunna uppfattas som känslig då 

intensivvårdssjuksköterskorna tillfrågades om de någon gång hade varit nära eller gjort 

ett misstag vid hantering och administrering av blodprodukter. Ett svarsalternativ i form 

av ”vet ej/ vill ej svara” gavs för att ge en möjlighet att inte behöva ta ställning.  

 

Validiteten för resultatet ansågs lågt både internt och externt då en hög svarsfrekvens 

inte uppnåddes. En hög extern validitet hade varit svårt att uppnå även med hög 

svarsfrekvens då resultatet endast hade varit aktuellt för Thiva på universitetssjukhuset 

och inte för någon annan thoraxintensivvårdsavdelning i Sverige. Därför var aldrig målet 

med resultatet att kunna göra ett generellt uttalande. En powerberäkning hade kunnat 

öka den interna validiteten då antalet enkäter som krävdes för ett gott resultat hade 
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kunnat ha fastställts. Det hade även kunnat öka den externa validiteten om fler 

thoraxintensivvårdsavdelningar i Sverige hade inkluderats.  

 

Valet av forskningsmetod ansågs korrekt då ett stort underlag önskades för att kunna 

göra en generalisering på urvalsgruppen som undersöktes (Polit & Beck, 2010).  Den 

kvantitativa forskningsmetoden hjälpte till att besvara syftet dock hade det krävts ett 

större deltagande av intensivvårdssjuksköterskor för att kunna göra en generalisering.  

 

Ett behov av mer forskning har kunnat uppmärksammas genom resultatet. Framförallt då 

tidigare forskning om intensivvårdssjuksköterskors kunskap om risksambandet mellan 

hjärtkirurgi med ECC och blodtransfusion är näst intill obefintlig.  

 

Kliniska implikationer 

Projektet genomfördes på uppdrag från thoraxkliniken på universitetssjukhuset och 

studien hade som mål att kunna bidra till förutsättningar för kvalitetsförbättring och 

framtida riktlinjer för thoraxkliniken. Studiens syfte var delvis att ge möjlighet att belysa 

intensivvårdssjuksköterskors behov samt önskan om mer utbildning inom specifika 

områden inom verksamheten. En förlängning av studiens syfte var att öka 

kvalitetsförbättringen av vården vilket kan leda till mindre lidande för patienten. Även 

minskade kostnader skulle kunna ses för samhället i och med minskat antal vårddygn 

men också att blod endast gives när det verkligen behövs, då blod är en dyr behandling 

och bristvara. Studien skulle även kunna inspirera till kvalitetsförbättring på andra 

thoraxkliniker i Sverige.  

 

Slutsats  

Intensivvårdssjuksköterskors kunskap om postoperativa komplikationer vid hjärtkirurgi 

med ECC som kan ha ett samband med blodtransfusion är ett outforskat 

omvårdnadsvetenskapligt område där behovet av ytterligare forskning är stort. Mer 

forskning behövs framförallt med utgångspunkt från intensivvårdsjuksköterskors 

kunskap om att hantera och administrera blodtranfusion, samt riskerna det medför, till 

hjärtopererade patienter. Detta för att kunna förbättra vården och minska lidandet för 
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patienten och närstående. Ur ett samhälleligt perspektiv kan detta också minska antalet 

undvikbara komplikationer och därmed minska vårdkostnaderna för samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

REFERENSER 
 
Amin, N.A., Dhingra-Kumar, N., Rugg, D., Schmid, G. & Takei, T. (2009). Progress in 

global blood safety for HIV. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 52(2), 

127-31. doi: 10.1097/QAI.0b013e3181baf0ac 

 

Angelini, G.D., Banach, M., Beghi, C., Biancari, F., Cottini, M., Juvonen, T., 

Mariscalco, G., Murphy, G. J. & Zanobini M.  (2014) Red blood cell transfusion is a 

determinant of neurological complications after cardiac surgery. Interactive 

CardioVascular Thoracic Surgery 20(2), 166-171. doi 10.1093/icvts/ivu360 

 

Angelini, G.D., Culliford, L., Murphy, G.J., Reeves, B.C., Rogers, C.A. & Syed, R.I.A. 

(2007). Increased mortality, postoperative morbidity, and cost after red blood cell 

transfusion in patients having cardiac surgery. Circulation, 116(22),  2544-52.  

 

Bell, G. F., Brewer, R., Cogan, C. M., Likosky, D. S., Paone, G., Prager, R. L. & 

Theurer, P. F. (2014). Transfusion of 1 and 2 Units of RBC Is Associated With 

Increased Morbidity and Mortality. Ann Thorac Surg, 97(1), 87-93.  

 

Bergbom, I. (2012). Konsensusbegrepp som epistemologiska begrepp. I. Bergbom & 

L.Wiklund Gustin (red.). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (ss. 48-63). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Bidstrup Jörgensen, B. & Steenfeldt, V.Ö. (red.) (2012). Omvårdnadsteori som 

referensram: i forskning och utveckling. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Blajchman, M. A., Hébert, P. C., Marshall, J., Martin, C., Pagliarello, G., Schweitzer, 

I.,… Yetisir, E. (1999). A multicenter, randomized, controlled clinical trial of 

transfusion requirements in critical care. Transfusion Requirements in Critical Care 

Investigators, Canadian Critical Care Trials Group. The New England Journal of 

Medicine., 340(6), 409-17. doi: 10.1056/NEJM199902113400601 

 



26 

 

Carson, J., Cartless, P. & Herbert, P. (2012). Transfusion thresholds and other strategies 

for guiding allogeneic red blood cell transfusion. Cochrane Injuries Group, 4(1). doi: 

10.1002/14651858.CD002042.pub3 

 

Cerfolio, R. J. (2008). Early postoperative complications. J. D. Cooper, J. Deslauriers, 

A. E. M. R. Lerut, J. D. Luketich, G. A. Patterson & T. W. Rice. (Eds.). Pearson’s 

thoracic & esophageal surgery. (pp. 160-65). Philadelphia: Churchill  

 

Cohn, L.H. (red.) (2012). Cardiac surgery in the adult. (4th ed.) New York: McGraw-

Hill Medical 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

De Wet, C. J. & Jacobsohn, E. (2008). Critical care of the thoracic surgical patient. J. D. 

Cooper, J. Deslauriers, A. E. M. R. Lerut, J. D. Luketich, G. A. Patterson & T. W. Rice. 

(Eds.). Pearson’s thoracic & esophageal surgery. (pp. 145-59). Philadelphia: Churchill 

Livingstone. 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur.    

 

Griffin, N., Konstanstakos, A. & Temes, R. T. (2008). Late postoperative complications. 

J. D. Cooper, J. Deslauriers, A. E. M. R. Lerut, J. D. Luketich, G. A. Patterson & T. W. 

Rice. (Eds.). Pearson’s thoracic & esophageal surgery. (pp. 166-86). Philadelphia: 

Churchill Livingstone. 

 

Hall, E. O. C. (2012). Omvårdnadsteori - utveckling, begrepp och användning. I. B. 

Bidstrup Jörgensen, & V.Ö. Steenfeldt (red.). Omvårdnadsteori som referensram: i 

forskning och utveckling. (1. uppl.) Stockholm: Liber.  

 

Kristoffersen, N.J. (red.) (1998). Allmän omvårdnad. 1, Profession och ämnesområde - 

utveckling, värdegrund och kunskap. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 



27 

 

Lippincott Williams & Wilkins. Ovid Technologies, Inc. (2006). Handbook of medical-

surgical nursing. (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Manner Winter, S. Kostar det mer än det smakar? Den perioperativa dialogens 

betydelse ur ett omvårdnads och kostnadsperspektiv. Examensarbete, grundnivå. 

Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Hämtad 27 januari, 

2015, från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/3184 

 

Marconi, M., Langeberg, A. F., Sandler, S. G. & Sirchia, G. (2000). Improving 

transfusion safety by electronic identification of patients, bloodsamples, and blood units. 

Immunohematology, 16(2), 82-5. 

 

Pedroso, J.C., Piotto, R.F., Santos, A.A. & Sousa, A.G. (2013). Mortality risk is dose-

dependent on the number of packed red blood cell transfused after coronary artery 

bypass graft. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. 28(4), 509-17. doi: 

10.5935/1678-9741.20130083 

 

Polit, D. & Beck, C. (2010). Essentials of Nursing Research (7th ed.). Philadelphia: 

Lippincott Williams and Wilkins. 

 

Sellu, D. H., Davis, R. E. & Vincent, C. A. (2012). Assessment of blood administration 

competencies using objective structured clinical examination. Transfusion Medicine, 

22(6), 409-17. 

 

Socialstyrelsen. (i.d.). Att arbeta evidensbaserat. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 

den 12 mars, 2015, från 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat 

 

SOSFS 2009:29. Transfusion av blodkomponenter. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 

den 13 maj, 2015, från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-29 

 

 

 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/3184
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat


28 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad den 24 februari, 2015, från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal Aspects of Nursing. Philadelphia: Davis. 

 

World Medical Association (WMA). (2013). Declaration of Helsinki - Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Brasilien: World Medical 

Association. Hämtad den 25 februari, 2015, från 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

 

Yu, P-J., Cassiere, H. A., Dellis, S. L., Esposito, R. A., Kohn, N., LaConti, Donna & 

Hartman H. R. (in press). Dose-dependent effects of intraoperativ low volume red blood 

cell transfusions on postoperativa outcomes in cardiac surgery patients. doi: 

10.1053/j.jvca.2014.05.025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf


29 

 

Bilaga 1 

Informationsbrev till intensivvårdssjuksköterskor 

Vi heter Cecilia Nygren och Linnéa Ask och läser sista terminen på 

sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet och skriver i samband med det en 

kandidatuppsats. Vi gör denna studie för att kartlägga kunskapsnivån och därmed uppdatera 

riktlinjer samt kvalitetssäkra hantering och administrering av blodprodukter. Vi avser också 

att belysa önskemål och behov av mer utbildning hos intensivvårdssjuksköterskor på 

thoraxintensiven om det finns. Syftet med denna enkät är att studera 

intensivvårdssjuksköterskors inställning till och kunskap kring att ge blodtransfusion till 

patienter som genomgått hjärtkirurgi med ECC samt om de anser sig ha kunskap om hur 

blodprodukter ska handhas och administreras på ett patientsäkert sätt. Studiens syfte är även 

att studera intensivvårdssjuksköterskors uppfattning och självuppskattade kunskap om 

postoperativa komplikationer efter hjärtkirurgi med ECC och riskfaktorer som är 

associerade med blodtransfusion. För att kunna svara på syftet har vi sammanställt en enkät 

med frågor kring detta. 

 

Deltagande i studien och därmed i att fylla i enkäten är anonym och frivillig. Svaren 

kommer endast att hanteras och analyseras av författarna och kommer därefter att kasseras. 

Du kan när som helst under undersökningen avbryta din medverkan.  

 

Enkäten kommer att finnas tillgänglig att besvara mellan 24/2 till 9/3 -15 och kommer 

därefter att samlas in av författarna för analys och sammanställning. Enkäten placeras i 

hänvisad låda vid de personliga postfacken på Thiva på Akademiska Sjukhuset vare sig Du 

väljer att delta i studien eller inte. Vid eventuella frågor och funderingar är du välkommen 

att höra av dig till författarna via mail och telefon. 

 

Vänliga hälsningar: 

 Cecilia Nygren cicci_nygren@hotmail.com  

    070-63 85 162 

 Linnéa Ask  annalinnea.ask@gmail.com 

    070-61 75 104 

 

Tack! 
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Bilaga 2 

Intensivvårdssjuksköterskors inställning till och kunskap om att ge 

blodtransfusion till patienter som genomgått hjärtkirurgi med ECC 

 

1. Jag är:   Kvinna ☐  Man ☐ 

     

 

2.  a. Hur länge har Du jobbat som intensivvårdssjuksköterska? 

……………………………… år. 

 

b. Hur länge har du jobbat på thoraxintensiven på Akademiska Sjukhuset? 

……………………………… år. 

 

3. Har du någon ytterligare universitetsutbildning inom vårdvetenskap/medicin? 

 

Ja  Nej  Vet ej/vill ej svara 

☐  ☐  ☐ 

 

Om nej, gå vidare till fråga 5. 

 

4. Om ja; Hur många högskolepoäng inom vårdvetenskap/medicin har du? 

…………………………….. hp. 

 

5. Anser Du att Du har tillräcklig kunskap för att patientsäkert hantera och administrera 

blodprodukter? 

 

Ja  Nej  Vet/vill ej svara 

☐  ☐  ☐ 

 

6. Hur trygg känner du dig med att hantera och administrera blodprodukter? 

 

Inte trygg  Delvis trygg  Trygg Mycket trygg 

☐  ☐  ☐ ☐ 
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7. Har du någon gång varit nära eller gjort ett misstag vid hantering och administrering 

av blodprodukter? 

 

Ja  Nej  Vet ej/vill ej svara 

☐  ☐  ☐ 

 

Kommentarer: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

8. Jag anser att jag har kunskap om de postoperativa komplikationerna som hjärtkirurgi 

med ECC kan medföra 

 

Instämmer Tveksam Instämmer delvis Instämmer helt 

inte alls  

☐  ☐ ☐  ☐ 

 

 

9. Kan du ange vid vilka av följande postoperativa komplikationer efter hjärtkirurgi 

med ECC som kan ha ett samband med blodtransfusion?  

Ringa in rätt svar, flera alternativ kan vara rätt.  

 

Sepsis Sårinfektion  Ökad mortalitet 

  

Lungemboli Njursvikt  Förlängd vårdtid på IVA 

 

Arytmier Blödning  Pneumoni 

 

Stroke TIA   Förlängd intuberingstid 

   

 

10. Hur hög handlingsberedskap anser du dig ha för att agera och hantera dessa postoperativa 

komplikationer om de skulle uppstå? 

 

Låg handlingsberedskap      Hög handlingsberedskap 

  

             1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
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11. Jag skulle vilja ha mer utbildning angående; 

 

a. Hantering och administrering av blodprodukter    ☐ 

b. Risker med blodtransfusion i samband med hjärtkirurgi med ECC ☐ 

c. Agerande vid uppkomst av postoperativa komplikationer  ☐ 

d. Jag känner inget behov av mer utbildning avseende detta  ☐ 

 

Kommentarer………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan! 

Mvh 

Cecilia och Linnéa 
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Bilaga 3

 

 


