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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Intrahospitala transporter av intensivvårdspatienter innebär många risker som leder 

till att patientsäkerheten kan sättas på spel. Syfte: Studiens syfte var att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar av patientsäkerhet vid intrahospitala 

transporter. Metod: En kvalitativ, explorativ design tillämpades med fenomenografisk ansats i 

form av semistrukturerade intervjuer. Tio intensivvårdssjuksköterskor med varierande 

arbetslivserfarenhet inom intensivvården intervjuades. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades enligt fenomenografisk metod. Resultat: Analysen av 

intensivvårdsjuksköterskornas erfarenheter och uppfattningar resulterade i fyra kategorier: 

rutiner, risker, stöd och arbetsfördelning. Enligt intensivvårdssjuksköterskorna var 

patientsäkerheten vid intrahospitala transporter sänkt jämfört med intensivvårdsavdelningen men 

uppfattades trots detta generellt som god. Förberedelserna intensivvårdssjuksköterskorna gjorde 

och förmågan att se risker berodde mycket på hur erfarna de var. De löste de problem som 

uppstod utifrån situationen. Enligt intensivvårdssjuksköterskorna innebar det en extra risk att vara 

ny i sin profession. Jourtid och nattetid var riskfyllda tidpunkter och förflyttningar av patienterna 

som ett speciellt riskfyllt moment. De ansåg att bra rutiner var viktigt och de såg möjligheter till 

förbättringar för att öka patientsäkerheten. Intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte både en 

trygghet och otrygghet i samband med transporterna men uppfattade att det var lätt att be om 

hjälp. Samarbete och kommunikation var enligt dem avgörande för patientsäkerheten. Slutsats: 

Intensivvårdsjuksköterskornas uppfattningar av patientsäkerheten under intrahospitala transporter 

berodde till stor del på deras tidigare erfarenheter. Ett utrymme till förbättringar finns genom ett 

införande av en checklista samt teamträning i simulerade scenarion. Det är viktigt att säkerställa 

att patientsäkerheten är hög oberoende av hur erfaren personalen är. 
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ABSTRACT 

Background: Intrahospital transfers of intensive care patients involves multiple risks where 

patient safety is challenged. Aim: The aim of this study was to investigate intensive care nurses’ 

experiences and perceptions of patient safety during intrahospital transfers. Method: A 

qualitative, explorative design was utilized with a phenomenographic approach. Ten intensive 

care nurses with varying work experience in intensive care were interviewed. The interviews 

were transcribed and analysed according to the phenomenographic method. Results: The analysis 

of the intensive care nurses’ experiences and perceptions resulted in four categories: routines, 

risks, support and job allocation. Patient safety was, according to the intensive care nurses, lower 

during intrahospital transfers compared to the intensive care ward but perceived as good in 

general. Their preparations and their ability to predict risks were mostly based on their experience 

level. They solved emerging problems depending on the situation. According to the intensive care 

nurses, being new in the profession poses a greater risk. Times when the doctors are on call and 

night time were especially risky times for transfers. They considered good routines important for 

patient safety and saw possibilities for improvement. The intensive care nurses expressed both 

confidence and a lack thereof with regards to the transfers and perceived it as easy to ask for help. 

Cooperation and communication were, according to the informants, crucial for patient safety. 

Conclusion: The intensive care nurses’ perceptions of patient safety during intrahospital 

transports were mainly based on their earlier experiences. A possibility for improvement exists 

through the implementation of a checklist and team training in simulated scenarios. It is 

important to ensure that patient safety is high during intrahospital transfers irrespective of the 

experience level of the staff.  
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BAKGRUND         

 

Förbättringar inom sjukvården har lett till möjligheter att förlänga patienters liv, vilket även har 

lett till att patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA) med multiorgansvikt är sjukare nu än 

tidigare (Blakeman & Branson, 2013; Mazza et al., 2008). Den säkraste platsen för dessa 

patienter är på intensivvårdsavdelningen där de kan övervakas nära av sofistikerad 

övervakningsapparatur och kvalificerad vårdpersonal (Blakeman & Branson, 2013). 

 

Vården av intensivvårdspatienter kräver ofta att svårt sjuka patienter måste transporteras från 

IVA till andra delar av ett sjukhus för olika diagnostiska undersökningar eller ingrepp. Enligt 

Winter (2010) ska ett beslut om att utföra en transport tas efter noga övervägande av nyttan med 

undersökningen eller ingreppet vägd mot riskerna med transporten.  

 

En riskbedömning måste alltid utföras inför en transport och detta görs av patientansvarig 

intensivvårdsläkare och intensivvårdssjuksköterska. Intrahospitala transporter av 

intensivvårdspatienter utförs av ansvarig intensivvårdssjuksköterska och minst en undersköterska 

(Larsson & Rubertsson, 2012). Enligt Warren, Fromm, Orr, Rotello & Horst (2004) ska en 

intensivvårdsläkare vara närvarande under transporten om den vuxna patienten är 

hemodynamiskt instabil. Mottagande avdelning kontaktas och förbereder inför patientens 

ankomst. 

 

Inför transporten bedöms och stabiliseras patientens respiration och cirkulation för att undvika 

komplikationer.  In- och utfarter säkras. Infusioner som inte behövs under transporten kopplas 

bort. Nödvändiga läkemedel som patienten kan behöva under transporten förbereds. Patientens 

förväntade behov av sedering och smärtlindring bedöms och akutläkemedel så som 

muskelrelaxantia, analgetika och sedativa läkemedel ska tas med. Intubationsutrustning och 

revivator tas alltid med, liksom minst en full syrgastub och sugutrustning. Intuberade patienter 
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kopplas till en transportventilator och alla patienter ansluts till transportabel 

övervakningsutrustning där monitorering av EKG, blodtryck, hjärtfrekvens och saturation 

möjliggörs. Larmgränser kontrolleras. Batterier till all utrustning ska vara fullt laddade inför 

transporten, utrustningen kopplas sedan in i eluttag och syrgasuttag vid ankomst. Teamet ska veta 

vad de har för uppgifter under transporten och samarbeta bra. Observation och dokumentation 

ska ske fortlöpande och rapport ges till mottagande personal. Teamet som utfört transporten 

bedömer och stabiliserar sedan patienten vid ankomsten till mottagande enhet (Australasian 

College for Emergency Medicine, Australian and New Zealand College of Anaesthetists and 

Joint Faculty of Intensive Care Medicine, 2003). 

 

Negativa händelser under intrahospitala transporter är vanliga och gör transporter riskfyllda för 

patienter (Parmentier-Decrucq et al., 2013). Forskning visar att negativa händelser inträffar med 

en frekvens på 5.9 till 66% (Lovell, Mudaliar, Klineberg, 2001; Stearly, 1998; Martins & 

Shojania, 2003; Caruana & Culp, 1998). Enligt McLenon (2004) finns det två kategorier av 

negativa händelser där den ena kategorin baseras på problem med monitoreringen och den andra 

baseras på patientens fysiologiska försämring. Några anledningar till att det är så stora variationer 

i frekvensen kan bero på hur kritiskt sjuk patienten är, hur länge transporten pågår, att det finns 

stora variationer i hur kritiskt sjuka patienter klassificeras samt hur kvalificerad vårdpersonalen 

som utför transporterna är. Enligt Fanara, Manzon, Barbot, Desmettre, Capellier (2010) kan 

exempel på negativa händelser vara hypo- eller hypertension, arytmier, hjärtstopp, hypotermi, 

hypoxi, intrakraniell hypertension, oavsiktlig extubation, bronkospasm men även apparatfel. 

Knight et al. (2015) tillägger att nosokomiala infektioner, syra/bas störningar och 

glukosrubbningar är risker som kan uppstå under intrahospitala transporter. Shields, Overstreet & 

Krau (2015) menar att patienternas riskfaktorer inkluderar ventilatorbehandling, fysiologisk 

instabilitet och långa transporter. 

 

En Australiensisk studie visar att otillräcklig träning för vårdpersonalen, att vårdpersonalen inte 

uppmärksammar tecken på problem, felbedömningar, kunskapsbrist samt oerfaren vårdpersonal 

är faktorer som ökar risken för negativa händelser under intrahospitala transporter (Beckmann, 
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Gillies, Berenholtz, Wu & Pronovost, 2004). Vidare visar svensk forskning att 

intensivvårdssjuksköterskor känner att det är extra osäkert när de måste utföra intrahospitala 

transporter nattetid (Ringdal, Chaboyer & Warrén Stomberg, 2015). Detta styrks av Chang et al., 

(2014); Dorrian et al., (2006); Niu et al., (2012) som hävdar att nattarbete och skiftarbete kan öka 

risken för negativa händelser. 

 

Teoretisk referensram 

Patientsäkerhet som omvårdnadsbegrepp 

Varje omvårdnadsåtgärd medför en viss risk för patienten, därför är patientsäkerhet en av 

grundprinciperna inom sjukvården (WHO, 2016a). Patientsäkerhet är ett relativt nytt begrepp och 

trots att ordet finns med i Svenska Akademiens Ordlista, så finns där ingen beskrivning av ordet. 

Olika organisationer har ändå försökt beskriva begreppet och WHO (2016b) definierar 

patientsäkerhet som förebyggande av fel och skador som uppkommit i samband med hälso- och 

sjukvård. 

 

Socialstyrelsen (2009) samt paragraf 6 i Patientsäkerhetslagen beskriver patientsäkerhet som ett 

skydd mot vårdskada vilket lagen förtydligar: 

“5 § Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt 

med hälso- och sjukvården. Med allvarlig vårdskada avses vårdskada som  

1. är bestående och inte ringa, eller 

2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit” (SFS 2010:659). 
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Innebörden av patientsäkerhet 

Patientsäkerhet karaktäriseras av ett förebyggande arbete av vårdskador genom att rutiner, 

riktlinjer, utbildning, bemanning och utrustning ses över. Patientsäkerhet innebär även att 

avvikelser skrivs samt att uppföljningar av negativa händelser utförs för att minska risken för att 

de upprepas igen. Utvärderingar av det dagliga arbetet ur ett patientsäkerhetsperspektiv ger 

vårdpersonalen en möjlighet till reflektion och medvetenhet om vårdpersonalens tankar och 

handlingar. Enligt kompetensbeskrivningen utarbetad av Riksföreningen för Anestesi och 

Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening (2012) ingår detta i specialistsjuksköterskans roll. 

Även planering, riskidentifiering samt omvårdnad under transport av intensivvårdspatienter ingår 

i kompetensbeskrivningen.  

 

Enligt International Council of Nurses’ (ICN) “Etiska kod för sjuksköterskor” har sjuksköterskan 

fyra grundläggande ansvarsområden: “att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande” (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012, s. 3). 

 

Det ingår i sjuksköterskans profession att utarbeta riktlinjer för god omvårdnad och främja 

kontinuerligt lärande. Som tidigare beskrivits behövs utbildning samt checklistor för att 

sjuksköterskor ska utföra patientsäkra intrahospitala transporter. Detta möjliggör förebyggande 

av sjukdom och lindrande av onödigt lidande vilket i grunden är sjuksköterskans etiska kod.  

 

Betydelsen av patientsäkerhet för samhälle 

En stor del av sjukvårdens resurser går till att behandla vårdskador. Vårdskador utgör en risk för 

patienten vilket ökar patientens lidande samt är ett slöseri med arbetstid och resurser för 

sjukhusen. För samhället ger det ökade kostnader som kan undvikas (Sveriges Kommuner och 
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Landsting, 2013; Zhan & Miller, 2003). Forskning kring hur man bäst utför intrahospitala 

transporter, hittar förebyggande åtgärder för att undvika vårdskador och behandlingsstrategier vid 

vårdskador, skulle kunna öka patientsäkerheten och sänka kostnaderna för vården (Knight et al., 

2015). 

 

I Sverige drabbas var 10:e somatiskt sjuk patient av en vårdskada under sin sjukhusvistelse. Detta 

innebär 105 000 vårdskador och 630 000 extra vårddygn på sjukhus per år. Då invånarna inom 

EU allt oftare söker vård utanför det egna landets gränser, förväntas det att EU tar större ansvar 

för patientsäkerheten i de enskilda medlemsstaterna (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Patientsäkerhet är ett begrepp som är erkänt i många länder tack vare WHO’s “World Alliance 

for Patient Safety”. Ändå existerar flera utmaningar vid införandet av praxis och riktlinjer 

gällande patientsäkerhet (Emanuel et al., 2008). 

 

WHO (2016c) redovisar att industrier som exempelvis flyg- och kärnkraftsindustrin är mer 

riskfyllda än sjukvården, men de har en betydligt högre dokumenterad säkerhet jämfört med 

sjukvården. För att bibehålla och även öka hälsan hos befolkningen i Europa måste hälso- och 

sjukvårdssystemet förbättras genom att arbetet med patientsäkerhet och vårdkvalitet prioriteras. 

 

Betydelsen av patientsäkerhet för vården 

Brister i patientsäkerheten beror ofta på vårdens ledning, organisation eller rutiner 

(Socialstyrelsen, 2009). Johnsson (2010) menar att säkerhet och kvalitet i vården är delvis 

beroende på vårdgivarnas kompetens. Kompetens uppnås genom yrkesutbildning, praktisk 

erfarenhet och kontinuerlig träning. 
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Utförlig träning av vårdpersonal samt utrustning speciellt anpassad för intrahospitala transporter 

är enligt Fanara et al. (2010) och Warren et al. (2004) fundamentala delar för att kunna förutse 

risker och vidta åtgärder under intrahospitala transporter. Fortsättningvis menar Fanara et al. 

(2010) att en speciellt riskfylld kombination är en transport av en sederad, intuberad och 

cirkulatoriskt instabil patient där transporten är förberedd och utförd av ett oerfaret vårdteam. 

 

Standardiserade protokoll kan minska förekomsten av negativa händelser och befintliga riktlinjer 

om intrahospitala transporter betonar vikten av planering, tillräckligt med erfaren personal, 

adekvat utrustning, god övervakning samt kommunikation (Fanara et al., 2010; Schwebel et al., 

2013; Shields et al., 2015). 

 

Enligt Day (2010) kan rekommendationer för att förbättra patientsäkerheten exempelvis bestå av 

träning och utbildning i kommunikation, handhavande av utrustning samt optimal bemanning vid 

transporterna. Enligt Baker, Day & Salas (2006) är ett bra teamarbete viktigt för 

patientsäkerheten.  

 

Winter (2010) understryker betydelsen av att intensivvårdsavdelningar utför kontinuerliga 

utvärderingar av genomförandet av intrahospitala transporter samt undersöker eventuella problem 

med att följa befintliga riktlinjer. Det har även visats att det är viktigt att undersöka hur 

intensivvårdssjuksköterskor upprätthåller patientsäkerheten vid intrahospitala transporter genom 

att ta reda på hur de uppfattar och hanterar problem som kan uppstå (Ringdal et al., 2015). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20DP%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Day%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salas%20E%5Bauth%5D
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Betydelsen av patientsäkerhet för individen 

Vårdskador har tidigare ansetts bero på oaktsamhet hos den enskilda individen som arbetar inom 

sjukvården. Fokus låg på vem som var skyldig till vårdskadan istället för att undersöka varför den 

inträffade. Detta individbaserade synsätt där enskilda individer pekas ut resulterar i ett slutet 

klimat där man döljer problemen istället för att öppet diskutera och lära av misstagen. Utpekandet 

av den skyldige kan vara passande för en ledning som då befrias från ansvar.     

 

I ett systembaserat synsätt där fokus ligger på organisationen anses det att negativa händelser 

orsakas av faktorer utanför individens (vårdgivarens) kontroll. Orsaker till vårdskador kan vara 

brister i rutiner, kompetensutveckling, bemanning, planering och arbetsmiljö. Patientsäkerheten 

ökas genom att åtgärder görs på både individ- och systemnivå (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

 

Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2012) består sjuksköterskans etiska styrka av ett kritiskt 

förhållningssätt. Ett kritiskt förhållningssätt innebär ett etiskt och positivt förhållningssätt där 

viljan att förbättra vården och en tro på förbättringsmöjligheter är en förutsättning. Problem kan 

uppkomma när vårdpersonalen sätts i moralisk eller etisk stress, där de vet vad som är rätt att 

göra och vill handla därefter, men organisatoriska begränsningar gör det svårt att utföra 

handlingen (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Definitioner av studiens övriga begrepp  

Erfarenhet, det vill säga vad man har varit med om, kan vara olika för människor. Likaså kan 

intensivvårdssjuksköterskor ha olika erfarenheter när de har utfört intrahospitala transporter. 

Uppfattning beskrivs enligt Chekol (2012) som att man förstår något och Svenska Akademiens 

Ordlista (2006) beskriver det som en mening eller åsikt.  
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Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av patientsäkerhet vid intrahospitala transporter kan 

beskrivas som vad de har varit med om under transporterna medan deras uppfattning om 

patientsäkerheten vid intrahospitala transporter är vad de har för åsikt om det. Då 

intensivvårdssjuksköterskorna har varit med om olika saker har de därför olika erfarenheter av 

patientsäkerhet vid intrahospitala transporter. Således förstår de patientsäkerhet på olika sätt och 

har därför olika uppfattningar om patientsäkerhet vid intrahospitala transporter.  

 

I denna studie definieras intrahospitala transporter som tiden då patienten transporteras från en 

intensivvårdsavdelning till ett undersökningslaboratorium, tiden de befinner sig där samt när de 

därefter transporteras tillbaka till avdelningen. Transporten innefattar även tiden då patienten 

förflyttas till en operationsavdelning eller en annan intensivvårdsavdelning där annan 

vårdpersonal tar över patientansvaret. 

 

Problemformulering 

Negativa händelser är vanligt förekommande under intrahospitala transporter, vilket leder till 

ökat lidande och förlängda vårdtider. Det är därför viktigt att intensivvårdssjuksköterskor är 

medvetna om riskerna för att vårdskador sker och har kunskap om hur en transport utförs på ett 

patientsäkert sätt. Studier visar att oerfaren personal är en riskfaktor som kan påverka 

patientsäkerheten. Intensivvårdssjuksköterskors egna uppfattningar och erfarenheter av 

patientsäkerheten vid intrahospitala transporter har, så vitt vi vet, ännu inte beskrivits i 

litteraturen. Målet är att detta arbete kan belysa eventuella förbättringsområden utifrån 

intensivvårdssjuksköterskornas egna berättelser. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar 

av patientsäkerhet vid intrahospitala transporter. 

Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har intensivvårdssjuksköterskor av patientsäkerhet vid intrahospitala 

transporter av vuxna intensivvårdspatienter? 

2. Vilka uppfattningar har intensivvårdssjuksköterskor om patientsäkerhet vid intrahospitala 

transporter av vuxna intensivvårdspatienter? 

 

METOD 

Design 

Studien var kvalitativ och hade en explorativ design med semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Polit & Beck (2014) används explorativ design då fenomen ska utforskas mer djupgående och 

sedan klassificeras.  

 

Studien hade en fenomenografisk ansats då syftet var att ta reda på intensivvårds-

sjuksköterskornas olika erfarenheter av fenomenet patientsäkerhet och därmed upptäcka deras 

subjektiva uppfattningar om fenomenet samt hur de förhåller sig till varandra. Begreppen 

erfarenhet och uppfattning är enligt Chekol (2012) grunden i fenomenografisk forskning. 

Metoden som dominerar fenomenografin är djupgående individuella intervjuer men det finns inga 

absoluta regler angående hur analysen av dessa intervjuer ska gå till. 
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Urval 

Ett strategiskt urval användes för att få fram informanter med varierande ålder, kön och 

arbetslivserfarenhet. Enligt Polit och Beck (2014) ger färre informanter med olika erfarenheter en 

större variation än många personer med samma erfarenheter.  

 

Vårterminen 2016 tillfrågades 52 intensivvårdssjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning vid 

ett universitetssjukhus i Sverige om deltagandet i studien. Administrativ personal, chefer och 

långtidssjukskrivna tillfrågades ej. Intensivvårdsavdelningen valdes för att personalen 

ursprungligen hade efterfrågat en studie om intrahospitala transporter men även för att det var en 

stor variation på patienter på avdelningen. Enbart de intensivvårdssjuksköterskor som har utfört 

intrahospitala transporter av vuxna inkluderades. Samtliga som anmält intresse att ingå i studien 

kontaktades. De som inte hade möjlighet att genomföra intervjun under de två veckor som 

författarna hade till förfogande exkluderades. Dock fick inte författarna den variation som var 

önskvärd då det endast var kvinnor samt en man som anmält intresse till studien. För att få fler 

män med olika lång arbetslivserfarenhet att medverka i studien tillfrågades därför åter igen de 

manliga intensivvårdssjuksköterskorna på avdelningen. Detta gjordes för att få en jämnare 

könsfördelning bland informanterna. Totalt blev fördelningen av informanter sex kvinnor och 

fyra män. Informanterna har arbetat som intensivvårdssjuksköterskor från 10 månader upp till 20 

år. De flesta hade endast arbetat på den utvalda avdelningen men några hade även arbetat på 

uppvakningsavdelning, i helikoptern eller på sjukhus i Norge. 

 

Planerat antal informanter begränsades till tio personer. Detta gjordes för att textmaterialet skulle 

bli hanterbart. Enligt Larsson och Knutsson Holmström (2012) framkommer oftast inga nya 

uppfattningar efter detta antal intervjuer. Mättnad i denna studie var nådd efter tio intervjuer. 

 



11 
 

Bortfallsanalys 

Av de 52 intensivvårdssjuksköterskor som tillfrågades anmälde 9 kvinnor och 1 man sig frivilliga 

till att medverka i studien. Denna fördelning kan bero på att ca 80 % av 

intensivvårdssjuksköterskorna på avdelningen är kvinnor och 20 % är män. För att få en jämnare 

könsfördelning tillfrågades ytterligare tre män med olika lång arbetslivserfarenhet. Kvinnorna 

med olika antal verksamma år som intensivvårdssjuksköterskor valdes sedan ut för att få stor 

variation. Av de tio intervjuer som bokades in blev det inget bortfall. 

 

Kontext 

Den utvalda intensivvårdsavdelningen bedriver både planerade och akuta transporter. 

Intervjuerna hölls på den intensivvårdsavdelning där informanterna arbetade, i ett enskilt rum 

med stängd dörr så att de fick möjlighet att tala ostört. De intervjuades i anslutning till deras 

arbetspass och de valde tidpunkt själva. 

 

Datainsamlingsmetod 

En kvalitativ metod användes där data samlades in genom intervjuer med semistrukturerade 

frågor om intrahospitala transporter av vuxna intensivvårdspatienter, se bilaga 1 för 

intervjuguide. 

 

Författarna till denna studie inhämtade den teoretiska förförståelsen för utformandet av innehållet 

i intervjun genom artiklar i ämnet samt genom den erfarenhet de själva har av att utföra 

intrahospitala transporter. Ämnet diskuterades även med erfarna intensivvårdssjuksköterskor 

innan utformandet av intervjuguiden.    
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Under intervjuerna ställdes inledningsvis tre bakgrundsfrågor, vilka följdes av fyra öppna frågor 

om intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter om intrahospitala transporter. 

Dessa följdes av 14 tänkbara följdfrågor som bland annat handlade om förberedelser, risker, vilka 

som närvarar under transporten och intensivvårdssjuksköterskornas upplevda trygghet/otrygghet. 

Enligt Clissett (2008) är målet med intervjuer att uppmuntra informanter att diskutera relevanta 

aspekter i ämnet utan att kontrollera samtalet för mycket. Intervjuare har därför en viktig roll att 

lyssna på informanten och be att de utvecklar de delar som är av betydelse eller otydliga. 

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för studien söktes hos verksamhetschefen på den utvalda intensivvårdsavdelningen. 

Verksamhetschefen fick även ett introduktionsbrev (se bilaga 2) om studien. Samma brev lades 

efter verksamhetschefens godkännande ut i postfacken tillsammans med en intresseanmälan 

(bilaga 3) till alla intensivvårdssjuksköterskor på avdelningen.  

 

Initialt utfördes två provintervjuer med två intensivvårdssjuksköterskor på den utvalda 

avdelningen för att säkerställa att frågorna korrelerade med studiens syfte samt för att testa 

utrustningen för ljudinspelningen. Under provintervjuerna lades de tre sista följdfrågorna i bilaga 

1 till vilka upptäcktes var relevanta och som sedan användes under de kommande intervjuerna. 

Informanterna som provintervjuades ingick inte i studien. 

 

Personalen påmindes om studien vid ett par tillfällen av en av författarna i samband med 

samlingar på avdelningen. Efter att lämpliga informanter valts ut genom urvalsprocessen fick 

informanterna ta del av frågorna 4-7 i bilaga 1, några dagar innan intervjuerna ägde rum så att de 

i lugn och ro kunde tänka igenom sina svar. Informanterna till studien fick själva bestämma tid 
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och plats för intervjuerna, men under en tidsbegränsning av två veckor. Enligt informanternas 

önskemål ägde de individuella intervjuerna rum på den utvalda intensivvårdsavdelningen, i ett 

enskilt rum med stängd dörr. Båda författarna närvarade och en av dem ledde intervjun medan 

den andra kontrollerade att samtliga frågor besvarades. Författarna ansvarade för att leda 

intervjuerna vid vartannat tillfälle. Intervjuerna spelades in på författarnas smartphones med 

tillåtelse av informanterna och de tog mellan 14 och 30 minuter, medellängden var 24 minuter.  

    

Direkt efter intervjuerna transkriberades de ord för ord av författarna själva. Enligt Malterud 

(2014) är det en fördel om forskarna själva utför transkriberingen eftersom de deltar i 

intervjuerna och då lättare kan klarlägga eventuella otydligheter och belysa betydelsefulla delar i 

texten. Detta stärker validiteten i analysmaterialet. 

 

Varje intervju avidentifierades och endast antal verksamma år som intensivvårdssjuksköterska 

och kön stod i transkriptet. Detta påmindes informanterna om innan intervjuerna påbörjades. 

Författarna hade i förväg kommit överens om hur skratt, pauser, oklara ord, betoningar och dylikt 

skulle skrivas ut i transkriptet. Detta gjordes för att båda författarna skulle utföra transkriberingen 

på samma sätt och så att texten kunde läsas och förstås oberoende av vem som hade transkriberat 

texten. Enligt Green och Thorogood (2014) är det viktigt att det är den verkliga konversationen 

som skrivs ner för att få reliabilitet i texten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet har fastställt grundläggande individskyddskrav där informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ingår (Vetenskapsrådet, i.d.). Detta 

arbete tog hänsyn till dessa forskningsetiska principer. Verksamhetschefen vid den aktuella 
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avdelningen informerades om studien, se bilaga 2, och tillstånd om att utföra studien erhölls. 

Enligt Kjellström (2012) ska detta göras för att det enligt etiska principer krävs ett tillstånd från 

enheten för att utföra en studie. Enligt Etikprövningslagen (SFS, 2003:460) behövde inte en 

etikprövning göras för detta arbete då det är ett arbete som gjordes inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå. 

 

Informanterna hade vid ett tidigare tillfälle fått skriftlig information om studien i form av 

informationsbrev i sina postfack och därefter lämnat en skriftlig intresseanmälan till författarna. 

Innan intervjun påbörjades upprepades samma information muntligt. Informanterna deltog 

frivilligt och kunde när som helst avbryta intervjun utan förklaring. Texterna numrerades och 

sparades på Google Drive där enbart författarna har möjlighet att komma åt transkriberingarna. 

Utklippen från intervjuerna förvarades i kuvert i en mapp inlåst hos en av författarna. När detta 

examensarbete var klart raderades allt material. Ljudfilerna raderades efter att transkriberingen 

var utförd. Då intervjuerna avidentifierades genom att endast kön och antal yrkesverksamma år 

kvarstod i texten kommer ingen enskild intensivvårdssjuksköterska kunna kopplas till texten. 

Även utvalt sjukhus och intensivvårdsavdelning avidentifierades.  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följdes vidare genom att studiens insamlade 

uppgifter endast användes till detta arbete och inte kommer att lånas ut till andra. Då det inte 

finns rätt eller fel i erfarenheter och uppfattningar så såg författarna inte några etiska hinder för 

studien.  
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Bearbetning och analys 

Transkribering är en viktig del i analysprocessen och innefattar ett filtrerings- och tolkningsled. 

Analysen, den djupare förståelsen och tolkningen av det inspelade materialet, utförs genom att 

lyssna på en ljudinspelning upprepade gånger. Transkribering möjliggör att forskarna upptäcker 

synpunkter som inte var märkbara när samtalet ägde rum. Den leder därför till att den 

vetenskapliga kvaliteten i analysen förstärks (Lapadat & Lindsay, 1999).  

 

En fenomenografisk analys av insamlad data utfördes i fem steg med utgångspunkt från Larsson 

& Knutsson Holmström (2012). Intervjuerna numrerades från 1 till 10 och lästes igenom flera 

gånger av båda författarna för att få ett övergripande intryck. I texten markerades avsnitt där 

informanternas erfarenheter och uppfattningar om patientsäkerhet framkom. Dessa avsnitt 

klipptes ut och markerades med informantnummer och sidnummer för att lättare återfinna 

avsnittet i intervjutexten. Sammanfattande meningar skrevs på baksidan av dessa urklipp där 

informanternas sätt att förstå fenomenet beskrevs. Detta kallas “preliminära sätt att förstå” 

fenomenet. Därefter tittade man på alla “preliminära sätt att förstå” för att hitta ett mönster och 

organiserade liknande “preliminära sätt att förstå” i kategorier. Kategorier som handlade om 

samma sak slogs sedan ihop till innehållskategorier. Innehållskategorierna resulterade i ett 

utfallsrum som är huvudresultatet i studien. Den sista delen av analysen bestod av att hitta ett 

förhållande mellan innehållskategorierna och sätta dem i en hierarkisk ordning. 

 

RESULTAT 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra innehållskategorier och elva kategorier som innefattar 

intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter och uppfattningar av patientsäkerhet vid 

intrahospitala transporter. Se utfallsrum i figur 1 sida 27. 
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Rutiner 

Förberedelser 

Enligt intensivvårdssjuksköterskorna ökade patientsäkerheten om en noggrann riskbedömning 

gjordes innan transporten, gärna tillsammans med läkare så att alla var förberedda på vad som 

kunde hända och hade en back-up plan. Mer erfarenhet ledde till att de visste vad de skulle vara 

uppmärksamma på:  

“Jag anser mig väl själv ha ganska mycket erfarenhet av transporter som sådant. 

Och om och vad man behöver tänka på….man får ju alltid tänka steget före. Vad 

gör vi om det här händer och vad ska vi göra för att det inte ska hända? Så jag 

skulle väl vilja påstå att man nu med åren som går, får en trygghet att gå på 

transport. Och jag vet vad jag ska titta på och se efter för, så att jag vet att det 

inte blir något problem eller incidens” (informant 7). 

 

En del av informanterna berättade att de ville ha bra framförhållning och ringde därför till 

röntgen när en remiss var skickad för att tillsammans med röntgenpersonalen kunna planera och 

prioritera tidpunkten för undersökningen. Genom att ta sig tid att planera transporten om tid 

fanns, så ansåg de att de ökade patientsäkerheten.  

“....om det inte är akut, gör det inte till en akut situation heller. Många vill att 

det ruschas på och är det inte bråttom då ska man behålla lugnet och planera. 

Se till att man har med sig alla saker. Se till att man har med sig eventualiteter” 

(informant 10). 

 

Inför transporten kontrollerade intensivvårdssjuksköterskorna all utrustning, att pumparna satt 

strategiskt på rätt plats, kopplade bort det som var onödigt och tog med extra läkemedel. De såg 

även till att infarter var säkrade och att extra infarter alltid fanns. 

 

Enligt intensivvårdssjuksköterskorna utförde de en klinisk bedömning av patienten och provade 

om patienten klarar av att ligga i planläge innan de går eftersom undersökningarna kräver att 
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patienterna ligger plant. De ansåg att den kliniska bedömningen var viktig så att de tillsammans 

med läkare kunde avgöra om transporten var nödvändig och inte bara en onödig risk. Vissa 

berättade att de såg till att dricka, äta och gå på toaletten innan transporten så att de själva var 

förberedda. Ett par intensivvårdssjuksköterskor sa att de rutinmässigt tog med sig en telefon 

under transporten för att kunna ringa efter hjälp medan andra sa att de inte gjorde det för att det 

inte behövs eftersom det finns telefoner på röntgen. Några nämnde att det kan vara användbart att 

ha med en telefon om något skulle inträffa i hissen men att de trots detta inte tog med sig en 

telefon. En intensivvårdssjuksköterska menade att det kan vara bra om personal som redan 

känner patienten följer med om det är möjligt.  

 

Förbättringsområde 

Några intensivvårdssjuksköterskor saknade tydliga riktlinjer vid transporter och uppgav att de 

hade lärt sig av andra hur man utför en transport. Flera efterfrågade även tydliga riktlinjer när 

man ska avbryta en transport. 

“Jag tycker nog att...vi har liksom inte så mycket rutiner kring hur vi ska göra 

utan det blir lite mer vad man lär sig, vad en sköterska lär en annan. Så det blir 

lite vad, ja men den man har som handledare tycker att man ska kunna” 

(informant 5). 

 

Vissa intensivvårdssjuksköterskor ansåg däremot att det fanns genomtänkta rutiner på 

avdelningen och att patientsäkerheten var god jämfört med andra avdelningar och andra sjukhus. 

De berättade att negativa händelser sällan händer med tanke på hur många transporter de 

genomför. En annan påpekade däremot att det uppenbarligen är något som inte stämmer då det 

fortfarande händer så pass mycket under transporterna.  
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Uppfattningen var att en triagemodell (se exempel bilaga 4) kan öka patientsäkerheten och vara 

ett stöd då det förtydligar när det är en svår transport. Intensivvårdssjuksköterskorna föreslog att 

triageringen kan baseras på en tydlig riskbedömning som gjorts tidigare, exempelvis under 

ronden. En triagemodell uppfattades som användbar då den kan ge mer struktur och kan göra det 

lättare att få hjälp vid “röda transporter” av kritiskt sjuka och instabila patienter.  

 

De flesta intensivvårdssjuksköterskorna sa att en checklista som sitter vid transportventilatorn 

samt en time-out där vårdpersonalen stannar upp och går igenom att allt är förberett inför 

transporten, kan öka patientsäkerheten. Andra tyckte att checklistor bara är onödigt papper som 

tar tid att läsa. 

 

De tillade även att det är bättre om alla gör lika och att det vore bra att läsa avdelningens 

promemoria (PM) om transporter då och då. Uppfattningen var att tidsbristen dock gör det svårt 

att hinna läsa långa PM och väldigt få har läst avdelningens PM om intrahospitala transporter. De 

flesta sa att de inte känner ett behov av att läsa avdelningens transport-PM eftersom de vet vad de 

ska göra ändå. En intensivvårdssjuksköterska berättade att det är lättare att fråga sina kollegor om 

hjälp och råd istället för att läsa PM om transporter. Dock berättade de att de ofta läser på inför en 

magnetröntgenundersökning (MR).  

 “..det är jättebra att man tittar på det [avdelningens transport PM] åter igen 

när det har gått ett tag ...ett år eller något sådant där..så att man inte bara 

släpper det och gör sina egna PM i huvudet och sina egna rutiner. Rutiner kan 

ju ändras med tidens gång och då är det ju väldigt bra att det finns ett PM och 

att man uppdaterar sig” (informant 2). 

 

Uppfattningen bland intensivvårdssjuksköterskorna var att utvärderingar av transporter inte sker 

på rutin men däremot pratade vårdpersonalen om den utförda transporten efteråt, speciellt om 

något hade gått snett. De berättade att de inte diskuterade om transporten hade gått bra men de 
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kunde då berömma varandra. De ansåg att det är bra med debriefing och hoppades att avvikelser 

skrivs. 

 

Vissa av intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att utbildning i intrahospitala transporter kan vara 

bra när man är ny för att lära sig hur man planerar inför en transport och att det kan vara bra att 

öva på praktiska moment och olika scenarion som kan uppstå. En del hade uppfattningen att om 

man har utfört många transporter så tillför inte träning något mer utan den bästa utbildningen är 

att utsätta sig för många transporter. De hävdade att de utför många transporter på avdelningen 

och får därför mycket träning.  

 

Risker 

Tidpunkt 

Erfarenheten hos intensivvårdsjuksköterskorna var att det är riskfyllt att utföra transporter jourtid 

och nattetid för att man har färre personal att tillgå samt att vårdpersonalen är trötta. 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade även att transporter inte bör utföras i samband med 

skiftbyte.  

“Ja det kan ju vara nätterna för då har vi ju färre i tjänst…och där kan det ju 

vara en IVA-jour och en AIMA-jour som är upptagna med någonting som de i 

stort sett inte kan lämna..då är man ju mer utsatt än vad man är på dagtid.[...] 

Eller gå iväg på en transport precis när man är i skiftbytet natt-morgon tycker 

jag också känns mer...för då är personalen trötta också. Det är ju också alltid 

en risk, just den tidpunkten är ju läskigare än dagtid” (informant 8). 

 

Enligt flera intensivvårdssjuksköterskor var alla transporter inte så genomtänkta och man har inte 

alltid vägt nyttan mot riskerna.  

“Man måste ju alltid utvärdera ifall patienten verkligen behöver 

undersökningen eller inte...hur pass nödvändigt det är [...] Emellanåt så kan 
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man tycka att den här undersökningen kanske inte hjälper patienten speciellt 

mycket nu utan det är mer en risk och då tycker jag att man kan vänta med 

den… för då är det inte patientsäkert....och inte till vilken nytta som helst heller, 

utan det måste ju vara att det är någonting som är diagnostiskt viktigt för vidare 

behandling” (informant 8). 

 

Riskfyllda moment 

Alla intensivvårdsjuksköterskor uppfattade förflyttningar som riskfyllda då risken är stor att 

endotrakealtub och infarter dras ut.  

“Ja just det här med infarter...förflyttningarna är ju farliga. När man håller på 

och drar i allting, så att inget åker ut” (informant 10). 

 

Enligt intensivvårdsjuksköterskorna innebär det även stora risker med patienter som inte kan 

ligga i planläge på grund av respiratorisk instabilitet eller skallskador eftersom planläge är 

nödvändigt för att undersökningar ska kunna utföras. Respirationsproblem uppfattades som en av 

de allra farligaste problemen som kunde uppstå.  

“ En patient som inte är i resp...där är det nog oftast andningen som går snett 

som jag har varit med om. För man behöver oftast ge något sederande och så 

kanske dem inte tål så mycket och så vidare...och då känns det inte som att man 

har lika stor koll på dem (informant 6). 

 

Risk som ny 

Enligt intensivvårdssjuksköterskorna är det alltid en risk när man är nyutexaminerad samt ny på 

avdelningen för då är man inte så bekant med utrustningen, hittar inte det man behöver och man 

har även sämre riskmedvetenhet. De berättade att det krävs några transporter för att veta hur man 

ska planera inför en transport. 

“Om jag är trygg med all apparatur och allting som jag faktiskt har med mig, 

då är ju patientsäkerheten mycket högre. Det är ju alltid en risk att skicka en ny 

syrra på en transport, för jag menar, vi har inte lika mycket erfarenhet [...] det 
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kan ju uppstå en situation som jag aldrig har varit med om tidigare men som en 

erfaren syrra varit med om hundra gånger [...]Men å andra sidan, för att jag 

ska komma dit så måste jag gå på transporter. Det är ju bara att nöta, nöta, 

nöta” (informant 9). 

“Det kanske inte är en ny sjuksköterska och en ny undersköterska som ska gå, 

utan man kan ju switcha om, att det är en van undersköterska som följer med 

sjuksköterskan eller sjuksköterskan inte känner sig riktigt trygg och då följer det 

med en äldre och då bara är som lite bakom för att stötta upp men inte ta över 

på något sätt. Man kan hjälpa varandra så, då blir det ju säkrare. Inre stress är 

ju överhuvudtaget en källa till att det blir tokigheter” (informant 7). 

 

En intensivvårdssjuksköterska berättade att när hen var ny på avdelningen, talades det mycket om 

att transporter var krävande och att det var prestige att klara av svåra transporter med väldigt 

sjuka patienter. Flera sa att de som nyutexaminerade kände sig ensamma under transporterna: 

“Min erfarenhet är väl att det var typ det värsta när man börjar jobba här, 

transporterna. Då känner man sig, man känner sig väldigt ensam när man går 

iväg. Oftast går man ju bara med en undersköterska. [...] Min erfarenhet är väl 

att det inte känns så himla patientsäkert” (informant 5). 

 

De berättade att de som nya intensivvårdssjuksköterskor kunde höra av mer erfarna kollegor att 

transporter är läskiga och att man är utlämnad. En intensivvårdssjuksköterska nämnde att det var 

kämpigt i början med transporterna när hen var ny och har därefter lagt ner mycket energi på att 

det ska bli bra. Teamledaren på avdelningen sa att hen känner ett extra ansvar med ny 

vårdpersonal: 

“Alltså man lär sig med åren och som teamledare...nu känner man också ett 

ansvar att man kollar av transporterna som är på gång här på avdelningen med 

ny personal. För man har inte alltid det här synsättet, man gör vad alla säger åt 

en att göra. Så jag tycker nog att jag checkar av mycket” (informant 10). 

 

En av intensivvårdssjuksköterskorna berättade att okänd utrustning är ett irritationsmoment som 

kan påverka patientsäkerheten. Intensivvårdssjuksköterskorna sa att de ber om hjälp när de 

känner sig osäkra med ny utrustning och upplever då att de får det stöd de behöver. De som har 

arbetat länge på avdelningen nämnde att de känner sig trygga med utrustningen. 
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“ Det har sett likadant ut så länge för mig. Men om man får en ny [utrustning], 

då är ju alla nya. Det ruskar ju om tryggheten. Det är inte bara en fördel med 

nya grejer...alltid. Alltså det tar ju ett tag innan det blir en fördel med en ny 

apparat” (informant 7). 

 

Problemlösning 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att de löste problem som uppstod utifrån situationen och 

var beredda på att tänka utanför ramarna. De sa att om utrustningen slutade att fungera, bedömde 

de beroende på apparatfel om de kunde fortsätta undersökningen eller om de måste gå tillbaka till 

avdelningen. De beskrev att de hittade på alternativa sätt att övervaka patienten om 

övervakningen slutade att fungera:  

“Man kan ju övervaka väldigt mycket utan alla våra fina siffror och tjusiga 

kurvor. Man kan ju titta på patienten” (informant 7). 

 

Stöd  

Be om hjälp 

Enligt intensivvårdssjuksköterskorna är det lätt att be om hjälp. Deras uppfattning var att många i 

personalgruppen tar transporter på allvar och att de därför får hjälp när de ber om det.  

“...jag tycker det är ju ingenting att skämmas för, alltså det handlar ju inte om 

att man är dum...det är ju snarare tvärtom...att man inser sina brister. Det vet 

jag att alla inte gör heller. Då kommer de på det i efterhand och det är ju 

olyckligt” (informant 5). 

 

De sa att de kunde be extra personal om hjälp för en snabb, säker och smidig transport eftersom 

man då hade extra händer att tillgå. De nämnde att de ibland kunde be en mer erfaren kollega om 

hjälp och råd för att öka patientsäkerheten. Men en intensivvårdssjuksköterska berättade att hen 

inte ber andra sjuksköterskor om råd längre eftersom hen har lång erfarenhet, utan frågar i så fall 
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läkare istället. Enligt intensivvårdssjuksköterskorna spelade erfarenheten vissa gånger mindre 

roll: 

“Vissa människor som har jobbat längre än vad jag har gjort kanske jag tycker 

är...ja dom är kanske stressigare än någon annan som inte har jobbat lika länge 

som jag så det behöver inte bara vara att det är fördelar med hur många år man 

har jobbat utan det är ju väldigt personbundet också” (informant 3). 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att de beroende på bemanningen på avdelningen kunde 

byta ut en undersköterska mot en sjuksköterska då patientens tillstånd försämrats. De sa att de ber 

en läkare följa med på transporten om patienterna är respiratoriskt instabila, men de kan även be 

att läkaren följer med vid cirkulatorisk instabilitet eller vid transporter av nya traumapatienter där 

skadorna är okända. Om en läkare inte kan följa med sa intensivvårdssjuksköterskorna att de tar 

med sig telefonnummer till hen så att de snabbt kan ringa och få hjälp. De nämnde att de vissa 

gånger kunde de be en läkare att följa med även om det bara var ett par extra händer som 

behövdes. En intensivvårdssjuksköterska berättade att läkare oftast är i vägen och ställer till med 

besvär eftersom de, jämfört med övrig vårdpersonal, kan vara ovana vid transporter.  

“ Om de höll sig till det de ska göra vore det en sak, men läkarna får ju ofta 

tanken att det är de som ska kunna allting bäst och så och det kan de kanske 

inte när det gäller de intrahospitala transporterna “ (informant 4). 

 

Trygghet/Otrygghet 

Flera intensivvårdssjuksköterskor berättade att det är viktigt att känna sig trygg med sina 

kollegor. De sa att de upplevde en trygghet då de känner sig bekväma med transportutrustningen 

för att de har använt samma utrustning länge. En intensivvårdssjuksköterska upplevde trygghet 

när läkaren tillkallades och stod kvar under hela undersökningen.  

“...läkaren stod där nere på plats också under tiden som röntgen gjordes så att 

vi visste att det skulle gå säkert och lugnt också, för det är ju en del av 

patientsäkerheten att läkaren är kvar och inte bara “ja men nu är problemet 
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löst, nu går jag”, utan ändå vara kvar tills vi har fått över [patienten] på vår 

säng igen och sen är på väg upp” (informant 9). 

 

En intensivvårdssjuksköterska sa att hen inte använder transportventilatorn lika ofta som 

ventilatorn på avdelningen och får då tänka till lite extra inför transporten. En annan nämnde att 

hen önskade att transportventilatorn vore mer överskådlig men hävdade även:  

“Egentligen så är det ju inte fel på utrustningen men i mig ligger det en 

osäkerhet i transportrespen i relation till vad vi använder här uppe. Så 

egentligen är det ju jag som är den felande länken” (informant 9). 

 

Uppfattningen hos intensivvårdssjuksköterskorna var att patientsäkerheten är lägre under en 

transport för att man har mindre back-up, är långt borta från avdelningen och inte har tillgång till 

avdelningens resurser. Många sa att de känner sig ensamma och otrygga eftersom det finns färre 

personal att tillgå och när de inte får med sig läkare.  

“Sen är alltid säkerheten sänkt under transporter....för att man är mycket färre, 

man är i en utsatt situation, man är i lokaler där man inte hittar riktigt” 

(informant 10). 

 

En intensivvårdssjuksköterska berättade att fler personal inte alltid betyder en säkrare transport 

men att de ska finnas tillgängliga. En annan sa att patientsäkerheten generellt är god men att de 

ibland transporterar för sjuka patienter utan back-up.  

 

Lära av varandra 

Enligt intensivvårdsjuksköterskorna pratar de med varandra om något har gått snett under 

transporten och de kan även berömma varandra när det har gått bra. De berättade att avvikelser 

skrivs om det har hänt något allvarligt och det tar man sedan upp på avdelningens studiedagar för 

att på så sätt öka patientsäkerheten. Intensivvårdssjuksköterskorna tyckte att det är bra att gå 



25 
 

igenom vad som gått fel så att de kan lära sig av det och göra en bättre transport nästa gång. De 

som har varit med om riskfyllda transporter tidigare ansåg att de har lärt sig mycket av det.  

“Man kan summera det så att man lär sig ju av allas misstag eller att det har 

hänt någonting som man känner att det här är någonting som vi måste skapa en 

bättre rutin för” (informant 10). 

 

Arbetsfördelning 

Samarbete och kommunikation 

Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det ur patientsäkerhetssynpunkt är viktigt att ha ett bra 

samarbete med övrig vårdpersonal samt att alla är respektfulla, medvetna om sina arbetsområden 

och att de håller sig till sina uppgifter. De berättade att det är viktigt att samarbetet med 

röntgenpersonal fungerar bra och att röntgenpersonalen förstår att man inte kan skynda igenom 

förberedelserna och förflyttningarna.  

“Jag tror det handlar mest om respekt för...alltså de olika professionerna på 

något sätt. De är ju bäst på det de gör och de måste ju också respektera att vi är 

bäst på det vi gör och att det finns en ömsesidig respekt där emellan [...] Det får 

ta den tid det tar helt enkelt, för att det ska gå så bra och säkert som möjligt. 

Det är ett viktigt samspel..att man kommunicerar där emellan också” 

(informant 9).  

 

En intensivvårdssjuksköterska nämnde att hen ringer till mottagande enhet och berättar vad hen 

vill ha förberett hos dem innan transporten börjar så överlämningen går snabbt och smidigt. Flera 

intensivvårdssjuksköterskor berättade att de för att öka patientsäkerheten, informerade läkare och 

teamledare om var och när de går och meddelar även om undersökningen drar ut på tiden.  

 

Uppfattningen hos intensivvårdsjuksköterskorna var att om man arbetat tillsammans länge så går 

samarbetet oftast bättre. De berättade att bra och tydlig kommunikation är viktigt och att 

kommunikationsbrist ofta resulterar i att saker går snett. En intensivvårdssjuksköterska föreslog 



26 
 

att closed loop communication kan förbättra samarbetet. Closed loop communication innebär att 

man bekräftar att man uppfattat informationen om vad som ska göras och sedan talar om att 

uppgiften är utförd, vilket sluter cirkeln. 

 

Patientansvar 

Många intensivvårdssjuksköterskor underströk att det är de som har ansvaret för patienten under 

transporten. De sa att de inte vill att för mycket folk lägger sig i, utan de vill själva ha kontrollen 

över patienten eftersom de känner patienten bäst. 

“Jag är av den bestämda uppfattningen att det är jag som ansvarar för 

patienten hela tiden när vi är på röntgen och om vi går till en annan avdelning 

så gör jag det tills jag har lämnat över allting. Tills jag har rapporterat klart så 

är det jag som har ansvaret för patienten. Och det får man vara tydligt med för 

de tror att så fort man kommer in genom dörren så är det de som bestämmer 

och styr allting och så är det inte riktigt” (informant 4). 

 

En intensivvårdssjuksköterska berättade att hen aldrig skulle lämna patienten ensam med varken 

undersköterska eller läkare eftersom hen känner eget ansvar över patienten. Flera beskrev även 

att det är viktigt för patientsäkerheten att kunna säga ifrån:  

“Vi har fått avbryta röntgen flera gånger och då har det varit mycket på 

sjuksköterskans indikation för att man har sagt “nej, nu går vi inte vidare för 

det här fungerar inte”...[...] jag tror att det är mycket upp till oss att säga nej” 

(informant 2). 

 

Uppfattningen från en intensivvårdssjuksköterska var att det är sjuksköterskan som har 

huvudansvaret för patienten, då hen står vid patientens sida hela tiden och kan se eventuella 

försämringar, till skillnad från läkaren som kanske inte sett patienten på flera timmar. Vidare 

berättade hen att det är hens uppgift att vidareförmedla patientens status till läkaren och 

eventuellt skjuta upp undersökningen om patientens tillstånd inte tillåter en transport.  
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Utfallsrum 

Nedanstående figur visar relationen mellan de olika innehållskategorierna som organiserades i en 

hierarkisk följd där de mer komplexa sätten att förstå patientsäkerhet placeras högst upp i kartan 

och innefattar även de underliggande innehållskategorierna. Detta är huvudresultatet i studien. 

 Rutiner - Förberedelser, Förbättringsområde 

         Risker - Tidpunkt, Riskfyllda moment, Risk som ny, Problemlösning 

 

 Stöd - Be om hjälp, Trygghet/Otrygghet, 

Lära av varandra 

 Arbetsfördelning - Samarbete och 

kommunikation, Patientansvar 
 

 

Figur 1. 
 

Innehållskategori Rutiner är den mest komplexa, eftersom man för att kunna förbereda en 

transport samt veta vad som kan förbättras när man utför transporter, även bör vara medveten om 

vilka risker som finns samt veta hur man löser problem som kan uppstå, vilket innefattar 

innehållskategori Risker. Innehållskategorierna Stöd och Arbetsfördelning är likvärdiga och är 

grunden till de två övre innehållskategorierna. Intensivvårdsjuksköterskorna har patientansvaret 

och det är viktigt att de känner sig trygga med sina kollegor och vågar be om hjälp när det 

behövs. Genom samarbete och kommunikation lär de sig av varandra och kan då se riskerna och 

lösa de problem som kan uppstå under transporter.  

 

 

DISKUSSION 

Resultatet i studien visar att intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter av patientsäkerhet var 

att den var sänkt under intrahospitala transporter men uppfattningen var att patientsäkerheten 

ändå generellt var god. Jourtid och nattetid var riskfyllda tidpunkter. De ansåg att det var viktigt 

med bra rutiner för att öka patientsäkerheten vid intrahospitala transporter och att en checklista 

och triagemodell då kan vara användbara. Förberedelserna de utför och förmågan att förutse 

risker baserades mycket på den erfarenhet de har. De löser uppkomna problem utifrån 
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situationen. Risken för negativa händelser upplevdes därför som större när vårdpersonalen var ny. 

Intensivvårdssjuksköterskorna kände att de hade patientansvaret under transporterna men fann en 

trygghet i sina kollegor och ansåg att det var lätt att be om hjälp. De påpekade även att ett bra 

samarbete med god kommunikation var avgörande för patientsäkerheten.  

 

Resultatdiskussion 

Rutiner 

Förberedelserna som intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie utförde stämde överens med 

det de förberedelser som nämnts tidigare av Australasian College for Emergency Medicine, 

Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Joint Faculty of Intensive Care 

Medicine, (2003). 

 

Denna studie visade att de förberedelser och riskbedömningar som intensivvårdssjuksköterskorna 

utförde berodde mycket på hur lång erfarenhet de hade. Längre erfarenhet i yrket medförde att de 

visste hur de skulle tänka inför och under transporten. De allra flesta intensivvårdssjuksköterskor 

i denna studie hade inte läst avdelningens PM om transporter och flera visste inte ens om att det 

existerade. Vissa ansåg att riktlinjer fanns medan andra saknade tydliga riktlinjer. 

Intensivvårdssjuksköterskorna som var relativt nya i yrket sade att de lärde sig av andra hur de 

skulle genomföra en transport. Ofta berodde detta på att tidsbristen försvårar möjligheten att läsa 

ett PM. Författarna kan se ett problem med att inga direkta riktlinjer följs. Några 

intensivvårdssjuksköterskor föreslog att en checklista och en time-out kunde vara användbar för 

att öka patientsäkerheten vid intrahospitala transporter. Detta styrks av forskning av Beckman et 

al., (2004) och Schwebel et al., (2013) som redovisar att de allra flesta negativa händelser kan 

förebyggas av att vårdpersonalen utför kontroller av patient och utrustning inför intrahospitala 

transporter enligt exempelvis en checklista. Ett förslag på en checklista som kan användas vid 
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intrahospitala transporter av intensivvårdspatienter har därför utarbetats, se bilaga 5. Den 

föreslagna checklistan grundar sig på den checklista som Centralintensiven på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna använder. 

 

Endast ett fåtal intensivvårdssjuksköterskor trodde att mer utbildning i intrahospitala transporter 

kunde vara bra och de flesta ansåg att de får den träning de behöver av att gå på många 

transporter. Forskning visar att utbildning är viktigt (Day, 2010; Fanara et al., 2010; Schwebel et 

al., 2013; Warren et al., 2004) samt att brist på interna utbildningar och otillräckliga 

transportprotokoll, kommunikationsproblem och problem med utrustningen är faktorer som kan 

äventyra patientsäkerheten (Beckman et al., 2004).  

 

Endast ett par intensivvårdssjuksköterskor sade att de rutinmässigt tar med sig en telefon medan 

de andra hävdar att det alltid finns en telefon i undersökningslabbet som de kan använda. 

Däremot tas en mobiltelefon med för att snabbt kunna kontakta en läkare om hen inte medföljer 

och patienten är instabil, vilket skiljde sig från studien av Ringdal et al., (2015) där 

intensivvårdssjuksköterskorna alltid tog med sig en telefon om läkare inte följde med. Dock 

påpekade flera informanter i denna studie att händelser kunde inträffa i exempelvis hissen, men 

att de ändå inte hade med sig en telefon. Författarna till denna studie anser att det borde vara en 

rutin att alltid ha med sig en telefon för att kunna ringa på assistans oavsett om en läkare 

medföljer. 

 

Risker 

Alla intensivvårdssjuksköterskorna i studien påpekade att det kändes speciellt otryggt och 

stressande att utföra transporter nattetid och jourtid vilket överensstämmer med en studie gjord av 
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Ringdal et al. (2015). Vid riskfyllda tider på dygnet är det, som tidigare nämnts av Winter (2010), 

extra viktigt att väga nyttan mot risken och endast utföra de transporter som är absolut 

nödvändiga, något som tyvärr inte alltid gjordes enligt informanterna i denna studie.  

 

Forskning visar att sjuksköterskor som inte fått sova ordentligt och som arbetar i skift- och 

nattetid kände ökad trötthet och stress samt upplevde en sänkning av uppmärksamheten vilket har 

ett samband med en ökad risk för att fel görs. Detta kan därmed leda till negativa följder för 

patienter (Chang et al., 2014; Dorrian et al., 2006; Niu et al., 2012). Det är därför förklarligt att 

informanterna kände att det var speciellt krävande att utföra transporter nattetid.  

 

Det framkom i studien att många intensivvårdssjuksköterskor önskade bättre framförhållning om 

när en undersökning kunde tänkas bli av så att de hann förbereda sig ordentligt. Ett par av de mer 

erfarna informanterna i studien berättade att de alltid ringde till röntgenpersonalen direkt när en 

remiss hade blivit skickad och planerade då tillsammans tidpunkten för undersökningen. Detta 

skulle kunna öka patientsäkerheten då intensivvårdssjuksköterskan i lugn och ro kan förbereda 

transporten.  

 

Stöd 

Alla nämnde hur jobbiga och skrämmande transporterna kunde vara när de var nyutexaminerade. 

Många intensivvårdssjuksköterskor som var nya på avdelningen fick även höra detta av mer 

erfaren personal och en uppfattade det som att det var prestige att utföra svåra transporter. Detta 

kan tolkas som lite motsägelsefullt då intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var lätt att be 

om hjälp men samtidigt ansågs det som prestige att klara av en svår transport på egen hand. 
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Författarna till denna studie anser att det kan vara speciellt motiverat att avdelningen anordnar 

utbildningar i intrahospitala transporter för att stötta framför allt den nya vårdpersonalen. Ett 

utbildningstillfälle där transportrutiner enligt avdelningens PM, genomgång av 

transportutrustning och eventuella komplikationer som kan uppstå under transporter kan gås 

igenom under introduktionen av nya undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och läkare. 

Simulerade scenarion och praktiska övningar kan vara gynnande för hela vårdteamet, nya såväl 

som erfarna, precis som att man övar Hjärt-Lungräddning.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna känner att det är lätt att be om hjälp men det är inte alltid 

erfarenheten som de tar hänsyn till utan förmågan att bibehålla ett lugn och ett gott samarbete. En 

erfaren intensivvårdssjuksköterska i denna studie berättade att läkare som inte är lika vana vid 

intrahospitala transporter mest är i vägen. Enligt hen har läkarna uppfattningen att de ska kunna 

allting bäst vilket enligt hen inte alltid stämmer. 

 

Enligt Baker et al., (2006) gör ett team färre misstag än individer, särskilt om alla i teamet vet 

vilka ansvarsområden de själva och andra har. Patientsäkerheten ökar när teamet har ett gott 

samarbete. Salas, Weaver, DiazGranados, Lyons och King (2009) menar att det är vanligt inom 

sjukvården att utföra en teamträning som är inspirerad av en utbildning som ursprungligen 

utvecklades för piloter inom flygindustrin och kallas Crisis Resource Management (CRM). CRM 

fokuserar bland annat på träning i kommunikation, stresshantering, beslutsfattande, ledarskap och 

interprofessionellt samarbete genom simulerade scenarion som sedan följs av debriefing. En 

viktig del i CRM är att alla i teamet, oberoende av hierarkisk ställning, uppmuntras att ge 

synpunkter och förslag i den aktuella situationen. Enligt Gaba, Howard, Fish, Smith & Sowb 

(2001) leder teamträning med simuleringar till en mer naturlig interaktion mellan professionerna 

och ökar förståelsen mellan de olika professionerna. Vidare nämner Härgestam, Lindkvist, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20DP%5Bauth%5D
http://sag.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/search?author1=David+M.+Gaba&sortspec=date&submit=Submit
http://sag.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/search?author1=Steven+K.+Howard&sortspec=date&submit=Submit
http://sag.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/search?author1=Kevin+J.+Fish&sortspec=date&submit=Submit
http://sag.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/search?author1=Brian+E.+Smith&sortspec=date&submit=Submit
http://sag.sagepub.com.ezproxy.its.uu.se/search?author1=Yasser+A.+Sowb&sortspec=date&submit=Submit
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Jacobsson, Brulin & Hultin (2016) att en viktig del i CRM är closed loop communication då det 

säkerställer en god kommunikation inom ett team.  

 

Enligt Winter (2010) är det viktigt att intensivvårdsavdelningar utför utvärderingar av 

intrahospitala transporter vilket informanterna i denna studie uppger att de inte rutinmässigt gör, 

utan bara om något allvarligt inträffat. Studier gjorda på sjuksköterskestudenter visar att metoden 

“Debriefing for Meaningful Learning” ökade deras förmåga för kliniska resonemang och 

färdigheter efter att de bland annat haft simulatorträningar (Dreifuerst, 2012; Forneris et al., 

2015). Detta skulle kunna användas av intensivvårdssjuksköterskorna dels efter utförda 

transporter, men även efter simulatorträningar på avdelningens studiedagar.   

 

Det är känt att vårdskador leder till stora kostnader för individen och samhället (Socialstyrelsen, 

2009; Sveriges Kommuner och Landsting, 2013; Zhan & Miller, 2003). Det är därför viktigt att 

se över alla förbättringar som kan göras inom sjukvården för att öka patientsäkerheten. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) påverkas hälso- och sjukvårdens resurser av den ekonomiska tillväxten i 

samhället. Ett samhälle med god ekonomi kan spendera mer pengar på sjukvården. 

 

Det är vanligt att skylla på en enskild individ när saker går snett inom vården (Lindh & Sahlqvist, 

2012). Ofta beror dock dessa fel på flera olika samverkande faktorer i ett komplext 

sjukvårdssystem. För att öka patientsäkerheten krävs det att förbättringar görs på systemnivå så 

att förutsättningarna som vårdpersonalen arbetar med blir bättre. Sjukvårdspersonal är bland de 

mest engagerade och högutbildade som arbetar inom en verksamhet. Därför handlar problemet 

med bristande patientsäkerhet inte om att dessa människor är dåliga utan om att systemet måste 

göras säkrare (Kohn, Corrigan & Donaldson, 2000). 
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Vidare menar Kohn et al., (2000) att trots att det är en större risk att dö av vårdskador än att dö i 

en flygolycka så har det gjorts mycket mer inom flygindustrin under åren för att öka säkerheten 

jämfört med inom sjukvården.  

 

Arbetsfördelning  

Denna studie visar att samarbete och kommunikation är viktigt för patientsäkerheten och att saker 

går snett till följd av kommunikationsbrist, vilket även framkom i tidigare studier av Beckman et 

al., (2004) samt Shields et al., (2015). Träning i exempelvis closed loop communication skulle 

därför kunna öka patientsäkerheten.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att de känner ett behov av att ha kontroll över sina 

patienters säkerhet och känner ett eget ansvar att säga ifrån om situationen inte är patientsäker. 

Ringdal et al., (2015) visade att intensivvårdssjuksköterskor ofta har ett ensamt ansvar över 

patienten under en transport. Detta ställer höga krav på att intensivvårdssjuksköterskorna har 

adekvat kunskap och beredskap om patientens tillstånd förvärras. Enligt Schwebel et al., (2013) 

finns det ett behov av ett utbildningsprogram där tänkbara komplikationer samt felsökning av 

apparatfel ingår.  

 

Ballangrud, Hall-Lord, Persenius & Hedelin (2014) visade att intensivvårdssjuksköterskor 

uppfattade att träning i simulerade scenarion gjorde dem mer förberedda för att vårda svårt sjuka 

patienter och att detta kan öka patientsäkerheten.  

 

Utbildning på avdelningen där denna studie utfördes, med simulerade scenarion, kan vara 

nödvändigt för att öka patientsäkerheten. 
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Metoddiskussion  

Till denna studie användes ett strategiskt urval för att få fram en stor variation av erfarenheter 

vilket enligt Chekol (2012) är att föredra vid fenomenografiska studier. Detta skiljer sig från 

exempelvis kvantitativa studier där man ofta vill ha ett slumpmässigt urval (Henricson & Billhult, 

2012). 

 

Möjligen hade fler intensivvårdssjuksköterskor anmält sig till studien om de blivit lovade någon 

form av ersättning, vilket inte var fallet. Eventuellt hade man då fått fram en större variation av 

informanter. Alla som medverkade i intervjuerna sa att det var ett viktigt ämne. Eventuellt kan 

det ha varit så att de som anmält sig som frivilliga att medverka kan ha haft ett ökat intresse för 

ämnet jämfört med de som inte initialt anmält intresse för att medverka i studien. Förutom den 

eventuella intresseökningen för intrahospitala transporter bland informanterna samt 

könsfördelningen så framkom det inte någon annan skillnad bland informanterna jämfört med 

resten av populationen på avdelningen.  

 

Andra anledningar till att så få anmälde intresse för att delta i studien kan ha varit att de inte sett 

informationsbreven i postfacken, att de kände att de inte hade tid att delta eller trott att de inte var 

lämpliga informanter. För att öka antalet intresseanmälningar hade information kunnat ges på 

flera sätt än via informationsbreven i postfacken. Man kunde till exempel ha satt upp 

informationslappar på avdelningen om studien som alla såg, informerat på fler samlingar och 

avdelningsmöten samt skickat e-post som informerade om studien.  

 

Förförståelsen i ämnet inhämtades genom artiklar, egna erfarenheter av intrahospitala transporter 

under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt genom diskussion med erfarna 
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intensivvårdssjuksköterskor. Intervjuguiden som användes i denna studie utformades med denna 

förförståelse och frågorna är därför relevanta vilket påvisar pålitligheten. Genomförandet av 

intervjuerna är utförligt beskrivna och även detta konstaterar pålitligheten. Initialt var planen att 

båda författarna skulle närvara vid provintervjuerna samt de första fyra intervjuerna för att sedan 

göra resterande intervjuer enskilt med en författare åt gången. Under provintervjuerna upptäcktes 

dock att det var bra att en författare intervjuade informanten medan den andra satt bredvid och 

kontrollerade att alla frågor hade berörts och att de ämnen som skulle utforskas togs upp under 

intervjun. Om något missats kunde då den andra författaren flika in med en fråga. Därför gjordes 

alla intervjuer med båda författarna närvarande. Författarna har analyserat allt material 

tillsammans och diskuterat under hela analysprocessen tills konsensus uppnåtts.  

 

För att öka trovärdigheten samt pålitligheten i denna studie kan nämnas att båda författarna har 

gjort VFU på den utvalda intensivvårdsavdelningen och därför är bekant med forskningsmiljön 

samt känner många av informanterna på avdelningen. Förhoppningen var att detta ledde till att 

informanterna kände sig avslappnade och bekväma under intervjuerna och därför öppnade upp 

sig mer. Författarna var måna om att ha ett professionellt och neutralt förhållningssätt och inbjuda 

till ett öppet möte med alla informanterna. Dock kan det faktum att författarna själva är blivande 

intensivvårdssjuksköterskor ha lett till att vissa av de relativt nya intensivvårdssjuksköterskorna 

tyvärr upplevde intervjuerna som ett tillfälle där de kunde bli kritiserade och där deras kunskap 

testades. Eventuellt kände även vissa informanter sig hämmade av att de kände författarna och 

därför inte ville berätta något som gjorde att de kanske framstod i dålig dager. Anspänningen av 

att bli intervjuad påverkar enligt Lantz (1993) alltid samspelet mellan intervjuare och informant. I 

denna studie är det möjligt att informanterna blev nervösa för att båda författarna satt med under 

intervjun. Många av informanterna fortsatte att prata om viktiga saker efter att ljudinspelningen 

avslutats eftersom de förmodligen då kände sig mer bekväma att utveckla sina berättelser mer 

vilket ansågs vara olyckligt då den informationen inte kom med i intervjumaterialet. 
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Informanterna tillfrågades vid intervjutillfället om de ville läsa igenom den färdiga 

transkriberingen för att se om de hade uppfattats rätt, detta ville dock ingen göra. Enligt Burnard, 

Gill, Stewart, Treasure & Chadwick (2008) är detta ett sätt att öka trovärdigheten i studien. Som 

tidigare nämnts har författarna till denna studie lärt känna miljön innan studiens start då de haft 

sin verksamhetsförlagda utbildning på den utvalda avdelningen vilket enligt Lincoln och Guba 

(1985) även ökar trovärdigheten. Tidsbegränsningen för denna studie gjorde att det inte var 

möjligt att intervjua fler personer, vilket inte heller behövdes då mättnad uppstod efter tio 

intervjuer.  

 

Insamlad data valdes att inte analyseras med hjälp av ett dataprogram som exempelvis Computer 

Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) eftersom dessa dataprogram är dyra och 

kräver utbildning i mjukvaran, något som det varken fanns budget eller tid för. Dataprogram kan 

göra sorteringen av data enklare men ökar inte kvaliteteten i den kvalitativa forskningen eftersom 

analysen ändå måste göras av forskarna själva (Burnard et al., 2008). 

 

Då denna studie var relativt liten så är det svår att bedöma om resultatet är överförbart. Trots 

detta samstämmer studiens resultat med tidigare forskning (Ringdal et al., 2015; Fanara et al., 

2010; Schwebel et al., 2013). 

 

Förslag till vidare forskning 

Det vore av intresse att undersöka undersköterskors och läkares erfarenheter och uppfattningar av 

patientsäkerhet vid intrahospitala transporter för att få en annan synvinkel. Studier där nya rutiner 

som ökar patientsäkerheten utvärderas samt studier där sjuksköterskornas erfarenheter av hur 

patienterna påverkas av transporter på lång sikt kan även vara av intresse. 
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Slutsats     

Intensivvårdssjuksköterskornas erfarenheter var att patientsäkerheten sänks under intrahospitala 

transporter. Deras uppfattningar var att intrahospitala transporter är riskfyllda men att 

patientsäkerheten generellt är god. Uppfattningarna de hade av patientsäkerheten under 

intrahospitala transporter berodde till stor del på deras tidigare erfarenheter. De mer erfarna 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det fanns utarbetade rutiner och att patientsäkerheten 

är god medan de nyare intensivvårdssjuksköterskorna saknade rutiner och uppfattade 

patientsäkerheten som lägre. Studien visade att förbättringsmöjligheter existerar och där kan 

införandet av en checklista samt utbildning för vårdpersonalen, i bland annat simulerade 

scenarion och teamarbete, ha en positiv inverkan på patientsäkerheten vid intrahospitala 

transporter. Det är viktigt att säkerställa att patientsäkerheten är hög oberoende av hur erfaren 

personalen är. 
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Bilaga 1.      Intervjuguide/frågor 

Bakgrund: 

1. Hur många år har du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 

2. Var har du tidigare arbetat? 

3. Ungefär hur många transporter har du genomfört? 

Öppna intervjufrågor: 

      4.  Vad har du för erfarenheter av patientsäkerhet vid intrahospitala transporter? 

      5.  Vad har du för uppfattning om patientsäkerhet vid intrahospitala transporter? 

      6.  Kan du ge förslag på hur transporter kan göras patientsäkrare? 

7. Tycker du att en triage-modell (grön, gul, röd) skulle vara användbar? (Bilaga med triage-

modell bifogas). 

Eventuella följdfrågor: 

8.  Ber du om hjälp om du känner dig osäker? 

9.  Ber du en mer erfaren kollega att följa med om patienten är instabil? 

10. När ber du att en läkare följer med? 

11. Följer du avdelningens befintliga PM vid en transport? Om inte, varför inte? 

12. Förbereder du dig inför en transport? Hur? 

13. Vad anser du är de största riskerna med transporter? 

14. Vad anser du oftast går snett? 

15. Känner du dig otrygg under transporten? 

16. Är du bekväm med transportventilatorn och annan utrustning? 

17. Vad gör du om någon utrustning krånglar? 

18. Hur viktigt är samspelet med röntgenpersonal? 

19. Skulle du vilja få speciell utbildning, ex övningar, i transporter? 

20. Sker det någon utvärdering av intrahospitala transporter på din avdelning? 

21. Kan du berätta om någon speciell transport som du kommer ihåg? 
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Bilaga 2 

Introduktionsbrev 

 

Studie om intrahospitala transporter 

 

 

Till dig som arbetar på CIVA: 

 

Härmed tillfrågas du att delta i en intervjustudie om intrahospitala transporter av vuxna 

intensivvårdspatienter. 

 

Det är känt att transporter av intensivvårdspatienter innebär stora risker och att negativa händelser 

ofta förekommer. Syftet med studien är att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter 

och uppfattningar om patientsäkerheten vid intrahospitala transporter. 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

intensivvård vid Uppsala Universitet. Vi skriver vår magisteruppsats om intrahospitala 

transporter av vuxna intensivvårdspatienter från IVA till exempelvis röntgen eller operation. 

Sammanlagt tio sjuksköterskor beräknas intervjuas. Intervjuerna tar ungefär 30 minuter. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Ljudfilerna kommer att raderas efter 

transkriberingen och texten numreras så att ingen kan koppla materialet till enskilda informanter. 

Det är frivilligt att medverka och informanten har rätt att avbryta intervjun när som helst. Tid och 

plats för intervjun bestämmer du. Vi hoppas att ni vill medverka. 

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Karin Svennersten och Kristina Axelsson 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård 

 

 

 

karin.svennersten@gmail.com 

sagakristina.axelsson@gmail.com 
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Bilaga 3 

Intresseanmälan 

 

 

Jag (namn)................................................................................. 

kan tänka mig att vara med på en intervju. 
 

Jag har jobbat som intensivvårdssjuksköterska …….. (antal) år. 
 

Kontakta mig för att boka intervjun via  

E-mail:.................................................................... 

Telefon:.............................................................. 
 

Lämna ifylld lapp hos Anna Aronsson. 
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Bilaga 4 

Triagemodell 

Hämtad från tidskriften Ventilen, nummer 1 år 2015. Författare Lisa-Rebecka Willén och Jennie 

Larsson.  
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Bilaga 5 Förslag till Checklista för intrahospitala transporter av IVA-patienter 

(Tack till Centralintensiven, Karolinska Solna) 

Planering (ansvarig läk, ssk och usk)                                          Informera teamledare 

❏ Planera och informera alla berörda om tidpunkten för transporten 

❏ Utse personal som ska medverka under transporten 

❏ Fördela arbetsuppgifterna 

❏ Märk transportjournalen med patient-ID  

❏ Timeout bedöm patientstatus-ABCD, risker/komplikationer som kan uppstå 

Andning                                                                   Övervakningsnivå/utrustning 

❏ V 60 

❏ Oxylog 3000 

❏ Servo I 

❏ Handventilator med O2 slang och 

mask 

❏ Sug/O2 utrusnting/Sugkatetrar 

❏ Syrgasbehov________liter 

❏ Fixera tuben 

❏ EKG 

❏ EtCO2 

❏ ICP 

❏ Invasiv tryckmätning/NIBP 

❏ SpO2 

❏ Fixering av tub/kanyl, infarter, 

dränage m.m. 

❏ Thoraxdränage ▢med sug▢utan 

sug 

Kontroll medicinteknisk utrustning                       För Magnetkameraundersökning 

❏ Funktionskontroll revivator 

❏ Batterikontroll/ventilator/pumpar 

❏ Elsladdar om patienten ska till op 

❏ ALLTID: O2 innehåll i 

gasflaska____________liter 

❏ ALLTID: Luftinnehåll i 

gasflaska___________ liter 

❏ Förkorta sängen 

❏ Förlängningsladdar till 

infusionspumpar 

❏ Tempkateter, se till att blåsan är 

fylld med 200ml vätska. Stäng av 

KAD och koppla bort termistor. 

❏ Koppla bort NAVA-sond och 

Picco-kateter 

❏ Använd Brauns Space Station 

❏ Ta bort alla 

smycken/metallföremål 

❏ ALLTID: Extrapump samt spruta 

vid inotropi 

Övrig utrustning/personal 

❏ Telefon 

❏ Transportryggsäck, vb extra läkemedel, kufftrycksmätare och IVA-pärm i 

plastpåse och handskar 

❏ Tracheotomerad patient                  kom ihåg extra trachealkanyl/Carlens hakar 

Innan avfärd tillbaka till CIVA 

❏ Timeout 

Avvikande händelse? 

❏  Nej                                                                           ꠸ Ja - skriv avvikelserapport 
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Tel till intensivvårdsläkare:______________ 

Bilaga 6 

Förslag på transportjournal på baksidan av checklistan                      Plats för patient ID 

(Tack till Centralintensiven, Karolinska Solna) 

Datum Start kl Slut kl 

Läkare Sjuksköterska Undersköterska 

   

 

Transport till 

 

Infusioner                                                                                                                 Läkemedel 

Klockslag     kl  

Propofol       

Morfin/Ketogan       

Noradrenalin       

       

       

       

 

Cirkulation            Anteckningar 

 

Ventilation Inställda Värden 

Mode       

Pinsp/TK       

Tidal Volym       

FiO2       

Peep       

Frekvens       

Ventilation Uppmätta värden 

MV L/min TV L/min       

Frekvens       

Luftvägstryck       

SpO2/ ET CO2       

Kufftryck       

 

Förluster 

Urin ml/h       
Urin Totalt       
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