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Abstrakt 

Bakgrund: De intrahospitala transporterna av kritiskt sjuka patienter ökar på 

grund av en alltmer avancerad intensivsjukvård. Transporterna är ofta 

associerade med komplikationsrisker och kan därmed även påverka 

patientsäkerheten, trots detta saknas det idag studier om intensivvårds-

sjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Syfte: Syftet 

med studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av en 

patientsäker intrahospital transport för kritiskt sjuka patienter som vårdas på 

en intensivvårdsavdelning. Metod: Studien utfördes genom semi-

strukturerade fokusgruppsintervjuer med kvalitativ induktiv design. Under 

tre intervjuer samlades data in med hjälp av totalt tretton intensivvårds-

sjuksköterskor. Insamlat material analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; 

förberedelsens betydelse för patientsäker intrahospital transport, 

kommunikationens betydelse för patientsäker intrahospital transport samt 

yttre faktorer som kan påverka patientsäkerheten. Slutsats: För att förbättra 

patientsäkerheten rekommenderar författarna att arbeta med och uppdatera 

checklistor, förespråka god kommunikation samt använda sig av 

teamövningar. Den nya kunskapen skulle ur ett patient- och 

samhällsperspektiv kunna ge en ökad insikt och förståelse inför det 

preventiva arbetet med att motverka vårdskador samt minska onödigt lidande 

hos patienterna samt även kunna vara användbart ur ett utbildnings-

perspektiv. Vidare forskning avseende samarbetets betydelse vid 

intrahospitala transporter samt att få ökad kunskap om olika 

förbättringsområden avseende den tekniska utrustningen, vore också 

önskvärt. 

Nyckelord 

Erfarenhet, fokusgruppsintervju, intensivvårdsavdelning, 

intensivvårdssjuksköterska, intrahospital transport, kritiskt sjuka patienter, 

kvalitativ ansats, patientsäkerhet. 

  



 

Abstract 

Background: The intrahospital transport of critically ill patients is 

increasing due to gradually advanced intensive care. Transports are often 

associated with complication risks and can thus also affect patient safety. 

Despite this, studies on the experience of the intensive care nurse from a 

patient safety perspective are lacking. Aim: The aim of the study was to 

highlight the intensive care nurse's experience of a patient-safe intrahospital 

transport for critically ill patients who are cared for in an intensive care unit. 

Method: The study was carried out through semi-structured focus group 

interviews with qualitative inductive design. During three interviews, data 

were collected using a total of thirteen intensive care nurses. The collected 

material was analyzed with a qualitative content analysis. Results: The 

analysis resulted in three categories; the importance of the preparation for 

patient-safe intrahospital transport, the importance of communication for 

patient-safe intrahospital transport and external factors that can affect patient 

safety. Conclusions: In order to improve patient safety, the authors 

recommend working with and updating checklists, advocating good 

communication and using team exercises. The new knowledge could, from a 

patient and societal perspective, provide an increased insight and 

understanding of the preventive work to counteract health injuries and reduce 

unnecessary suffering in patients and also be useful from an educational 

perspective. Further research on the importance of cooperation in 

intrahospital transport and to gain more knowledge about different areas of 

improvement regarding the technical equipment would also be desirable. 

Keywords 

Critically ill patients, experience, focus group interview, intrahospital 

transport, intensive care nurse, intensive care unit, patient safety, qualitative 

research. 

  



 

Tack 

Författarna vill framföra ett stort tack till intensivvårdssjuksköterskorna som 

deltog samt verksamhetschef och avdelningschef på vald intensivvårds-

avdelning som gjorde studien möjlig. Även ett stort tack till handledare 

Rosemarie Klefsgård för bra handledning och återkoppling under arbetets 

gång. Tack även till våra familjer som stöttat med mat, fika och glada tillrop. 
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1 Inledning 

Tidigare forskning visar att kritiskt sjuka patienter på en intensivvårds-

avdelning har en signifikant ökad förekomst av risker och komplikationer i 

samband med intrahospitala transporter (Bergman, Pettersson, Chaboyer, 

Carlström & Ringdal, 2017; O’Leary, Marsh, & O’Connor, 2018; Schwebel 

et al., 2013). Detta i sin tur kan medföra längre vårdtid på en intensivvårds-

avdelning (Schwebel et al., 2013). Intrahospitala transporter av kritiskt sjuka 

intensivvårdspatienter är därför en riskfylld och ansvarsfull arbetsuppgift för 

intensivvårdssjuksköterskan. Komplikationer kan uppstå under transporten 

då även behandlingsmöjligheterna till dessa patienter är begränsade. Detta 

ställer ökade krav på både intensivvårds-sjuksköterskans kompetens samt på 

patientsäkerheten (Gulbrandsen, 2009). Trots tidigare forskning om 

intrahospitala transporter, saknas det idag studier om intensivvårds-

sjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv vid dessa 

transporter. Därför är det extra angeläget att i denna studie belysa hur en mer 

patientsäker intrahospital transport skulle kunna genomföras, genom att ta 

del av intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet. 

2 Bakgrund 

För att få en översikt av det befintliga forskningsläget och aktuell litteratur 

inom ämnesområdet, kommer fyra olika områden att belysas närmre i 

bakgrunden; intrahospitala transporter och patientsäkerhet i dagens sjukvård, 

tidigare forskning kring intrahospitala transporter, den kritiskt sjuka 

patienten på en intensivvårdsavdelning samt sjuksköterskans ansvar och 

kompetens inom intensivvård. 

2.1 Intrahospitala transporter och patientsäkerhet i dagens sjukvård 
På grund av att sjukvården blir alltmer avancerad blir också de intrahospitala 

transporterna inom sjukhusen mer komplicerade. Då dessa transporter ofta 

innebär en stor risk för patienten måste alltid nyttan för dessa övervägas 

noggrant (Fröjd, Larsson & Wallin, 2016). Majoriteten av de intrahospitala 

transporterna med kritiskt sjuka patienter är nödvändiga för diagnostik 

alternativt behandling. Enligt flera studier kan dessa transporter vara 

associerade med komplikationsrisker i upp till 70 procent av fallen och det 

finns många beskrivna intrahospitala transportincidenter (Bergman et al., 

2017; O’Leary et al., 2018; Schwebel et al., 2013). Gulbrandsen (2009) 

betonar att inte alla behandlingar och undersökningar kan göras på en 

intensivvårdsavdelning utan patienten måste transporteras och förflyttas 

mellan exempelvis röntgenavdelning, operationssal eller övervaknings-

avdelning. Enligt Fröjd et al. (2016) sker de intrahospitala transporterna 

dessutom under dygnets alla timmar och ofta under jourtid, det vill säga 
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under kvällar och nätter. Många gånger sker det flera transporter per dygn 

från en intensivvårdsavdelning. Inför en intrahospital transport ska alltid 

intensivvårdssjuksköterska tillsammans med intensivvårdsläkare göra en 

riskbedömning. Vidare menar Fröjd et al. att transporten vanligtvis kräver en 

intensivvårdssjuksköterska och en till två undersköterskor. Ibland kan även 

intensivvårdsläkare medfölja om patientens vitala parametrar sviktar. 

Huvudansvaret för transporten ligger vanligen på intensivvårds-

sjuksköterskan. Även vården av kvarvarande patienter på en intensivvårds-

avdelning kan påverkas då personal måste lämna avdelningen för en 

intrahospital transport (ibid.). Därför har det blivit vanligare att 

intensivvårdsavdelningar har utvecklat riktlinjer gällande samordning, 

utrustning och övervakning för att förbättra patientsäkerheten i samband med 

transporter av kritiskt sjuka patienter (Schwebel et al., 2013). 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2018) är vårdskador och 

otillräckligt god patientsäkerhet relativt vanligt förekommande i Sverige. 

Sedan 2012 har vårdskador registrerats i en databas som numera har över 77 

000 granskade vårdtillfällen, vilket gör Sveriges databas till den näst största i 

världen. Åtta procent av patienterna i Sverige har drabbats av en vårdskada 

vilket resulterade till en kostnad på cirka nio miljarder kronor för samhället i 

och med antalet ökade vårddygn (ibid.). För att öka patientsäkerheten finns 

flera metoder att ta till, exempelvis avvikelserapportering, risk- och 

händelseanalyser, checklistor samt strukturerad journalgranskning. Även 

förändring av vårdstrukturen, utvecklande av patientsäkerhetskultur och 

identifiering av riskområden är andra förslag på detta. Inspektionen för vård 

och omsorg är en myndighet som gör tillsynsrapporter och iakttagelser inom 

patientsäkerheten. De tar bland annat upp att bristande bemanning och 

kompetens påverkar patientsäkerheten (Andersson, 2018). Vidare tar Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) upp att låg bemanning och brist på 

sjuksköterskor och framförallt specialistutbildade sjuksköterskor ökar 

riskerna i vården. 

2.2 Tidigare forskning kring intrahospitala transporter 
Forskning visar att intrahospital transport av kritiskt sjuka patienter på en 

intensivvårdsavdelning är ett riskfullt moment och merparten av 

transporterna resulterar i risker för patienten (Bergman et al., 2017; Schwebel 

et al., 2013). Dessa risker beror bland annat på tekniska problem, patientens 

vitala parametrar, miljö samt personalens kommunikation. Transporter av 

kritiskt sjuka patienter inom sjukhuset är något som ibland måste göras för 

att ställa alternativt utesluta diagnos. Flertalet av intrahospitala transporter 

går till röntgenavdelningen. Det har tidigare undersökts hur många riskfulla 

moment som observerats i samband med intrahospitala transporter (Bergman 

et al., 2017; Schwebel et al., 2013). Bergman et al. (2017) beskriver att efter 

44 timmars observationsstudie av intrahospitala transporter på två svenska 

sjukhus framkom 365 moment som kunde leda till vårdskada. En tredjedel av 
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dessa berodde på teknisk utrustning såsom maskiner som inte fungerade, 

samt var dåligt anpassade till transport med exempelvis för korta och 

oflexibla andningstuber och slangar. Även patientens vitala parametrar och 

teamets samverkan beskrevs som riskfaktorer. Schwebel et al. (2013) har 

studerat intrahospitala transporter av ventilerade patienter på intensivvårds-

avdelning vilket visade ökade risker för ventrombos, pneumothorax, 

atelektaser, ventilatorassocierad pneumoni, hypo- och hyperglykemi samt 

hyponatremi. Det har även forskats kring framtagande av checklistor för att 

göra transporterna mer patientsäkra (Brunsveld-Reinders, Arbous, Kuiper & 

Jonge, 2015; Jarden & Quirke, 2010). Brunsveld-Reinders et al. 

sammanställde befintliga checklistor och kom fram till att huvudfokus ofta 

låg på pretransporten. Checklistorna inför transport innehöll exempelvis 

kontroller av övervakningsapparater, mediciner, vätskor och medtagen extra 

utrustning. I flera checklistor saknades fokus på per- och posttransport. Det 

var även vanligt att checklistorna inte innehöll mallar med plats för att 

kontinuerligt kunna dokumentera vitalparameterar och given medicinering 

under själva transporten. Jarden och Quirke (2010) gjorde en litteraturstudie 

där det framkom att det på checklistan behövs mer plats för dokumentation 

av vitalparametrar under själva transporten. De utformade därför ytterligare 

en checklista för pretransport, peritransport, på destination och posttransport 

där vitala parametrar och apparatur kunde kontrolleras och skrivas ner var 

20:e minut. Det fanns även plats för att dokumentera givna läkemedel (ibid.). 

Kue, Brown, Ness och Scheulen (2017) berättar att det finns sjukhus som 

använder sig av egna transportteam som har specialutbildning både inom 

intensivvård och transport av kritiskt sjuka patienter för att minimera 

patienternas risker under intrahospitala transporten. Vidare visar deras studie 

som baseras på journalgranskning att incidenter orsakade av försämrade 

vitalparametrar är betydligt färre när transporteamen användes. De menar att 

intensivvårdssjuksköterskan är välutbildad för sina arbetsuppgifter på 

intensivvårdsavdelningen, men att transportsäkerhet inte ingår i utbildningen 

(ibid.). Schwebels et al. (2013) studie visade att komplikationer av 

intrahospitala transport kan vara livshotande för patienten och för dessa 

kritiskt sjuka patienter kan mortaliteten öka med upp till två procent (ibid.). 

Genom att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av intrahospital 

transport kan förslag på förbättrad patientsäkerhet eventuellt uppnås. 

2.3 Den kritiskt sjuka patienten på en intensivvårdsavdelning 
Intensivvårdens utveckling har snabbt avancerats, vilket innebär att allt mer 

komplicerad vård och behandling kan erbjudas. Även den äldre och 

multisjuka patientgruppen blir allt större. Intensivvård definieras av diagnos, 

monitorering, behandling och vård av patienter med potentiellt reversibel 

svikt i ett eller flera organ (Larsson & Rubertsson, 2012). Med det menas att 

patienten som omhändertas för intensivvårdsbehandling bör kunna överleva 

och förhoppningsvis kunna återgå till ett liv med livskvalitet. Intensivvård 

handlar ofta om riskfyllda invasiva ingrepp som köper tid till patienten så att 
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kroppen kan börja läka (Lundberg, 2012). Den kritiskt sjuka patienten är i en 

utsatt situation och kan uppleva otrygghet, rädsla och stress. Mycket på 

grund av de medicinska behandlingar och den intensivvård som patienten 

utsätts för som är påfrestande både fysiskt och psykiskt (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Att vistas på en intensivvårdsavdelning kan innebära 

berövande av autonomi och självbestämmanderätt för den kritiskt sjuka 

patienten (Almerud Österberg & Nordgren, 2012). Samtidigt menar 

Engström, Nyström, Sundelin och Rattray (2013) och Wang, Zhang, Li och 

Wang (2009) att känslor som sårbarhet, maktlöshet och hjälplöshet är vanligt 

förekommande utifrån dessa patienters perspektiv. Patienterna upplever ofta 

att de inte har någon kontroll över vad som händer, att de är helt utelämnade i 

intensivvårdspersonalens händer samt behöver hjälp med allt på grund av sitt 

aktuella tillstånd. Känslorna leder ibland till upplevelser som att känna sig 

värdelös som människa (ibid.). Människans kropp kan inte förstås som ett 

ting eller objekt utan förstås först då den ses som ett subjekt och något 

levande som är fylld med upplevelser, erfarenheter och minnen. Detta 

innebär att vårdpersonal, inklusive intensivvårdssjuksköterskan ska visa en 

öppenhet för patienten som en subjektiv kropp så att god vård kan erbjudas 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Vidare skriver 

Wijk (2010) att genom att frångå objektifiering av patienten och istället se 

personen som subjekt i första rummet så skapas en god relation mellan 

patient och vårdpersonal (ibid.). 

2.4 Sjuksköterskans ansvar och kompetens inom intensivvård 
Utifrån Hälso- och sjukvårdslagens (HSL, SFS 2017:30) krav på att vården 

ska bedrivas och uppfylla en god kvalitet, så ska även sjuksköterskan 

säkerställa patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Enligt 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening (2012) är intensivvårdssjuksköterska en skyddad 

yrkesbeteckning sedan 2001. Kompetensbeskrivningen anger att 

omvårdnaden av en patient på en intensivvårdsavdelning ska utföras med 

respekt för patientens integritet och värdighet med hänsyn till patientens 

autonomi, det vill säga intensivvårdssjuksköterskan ska stödja och möta 

patienten utifrån det individuella behovet. Vidare i Riksföreningens 

kompetensbeskrivning står det om intensivvårdssjuksköterskans ansvar, 

vilket ökar i och med intensivvårdens snabba utveckling. Detta ställer högre 

krav på kunskap och förståelse för de fysiologiska processerna så som ökad 

kompetens inom medicin, behandling, teknik och omvårdnad. Intensivvård 

handlar inte bara om att behandla utan även om att förebygga, vilket kräver 

att intensivvårdssjuksköterskan bör ha kunskaper som handlingsberedskap 

för oväntade situationer samt ”ligga steget före” (ibid.). Många situationer 

som uppstår inom intensivvården är komplexa och mångsidiga som till 

exempel när det gäller att transportera en patient till annan enhet. Detta 

ställer stora krav på intensivvårdssjuksköterskans flexibilitet och 

självständighet utöver den professionella kompetensen (Gulbrandsen, 2009). 
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3 Teoretisk referensram 

Intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter på en intensivvårds-

avdelning är förenat med patientsäkerhetsrisker vilket flera studier visar 

(Bergman et al., 2017; Schwebel et al., 2013). För att besvara studiens syfte 

har författarna valt att belysa patientsäkerheten med fokus på 

kommunikation, samarbete samt förebyggande av vårdskador. 

Patientsäkerhet kan förklaras med att patienter inte ska skadas i onödan i 

samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder. Inte heller ska patienten 

skadas på grund av att vården inte ger den behandling eller vidtar de åtgärder 

som behövs för att möta patientens tillstånd (Socialstyrelsen, 2017). Vidare 

ska vården vara av god kvalitet, vara lättillgänglig, bygga på respekt för 

patientens autonomi och integritet samt tillgodose kontinuitet och säkerhet 

för patientens behov (HSL, SFS 2017:30). Även förebyggande arbete krävs 

för att sjukvården ska bli patientsäkrare (World Health Organization, 2016). 

Kommunikation kommer från latinets communicare som betyder gemensam, 

men kan också kopplas till latinets communicatio som betyder ömsesidigt 

utbyte. Både den verbala och icke verbala kommunikationen är viktig inom 

sjukvården. Den icke verbala kan förklaras som kommunikation med blickar 

eller kroppsspråk (Sharp, 2012). Kommunikation och samarbete är av stor 

betydelse för patientsäkerheten vid intrahospitala transporter då det ofta 

behövs ett team med intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor för att 

förflytta en kritiskt sjuk patient. Det är av stor vikt att personalen tydligt 

klargör vem som gör vad så att en säker och god vård kan garanteras samt 

även låter om möjligt patienten delta i kommunikationen (Beckmann, Gillies, 

Berenholtz, Wu och Pronovost, 2004). Säker vård skapas genom 

professioners kompetens, etiskt förhållningsätt, interprofessionellt samarbete 

samt patienters medverkan (Andersson, 2018). 

Vårdskada kan beskrivas som lidande, antingen kroppslig/psykisk skada, 

sjukdom eller dödsfall vilket hade kunnat undvikas vid adekvat vård. 

Vårdgivaren har ett ansvar att vården bedrivs patientsäkert och att förebygga 

vårdskador (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). Därigenom har även 

intensivvårdssjuksköterskan detta ansvar enligt Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2012). Patientsäkerhet 

ingår i kärnkompetenserna och sjuksköterskan har ett särskilt ansvar för att 

patienterna ska få en säker vård. För att vården ska bli mer patientsäker krävs 

att hälso- och sjukvården förbättrar sina system och lär av misstag som 

orsakat vårdskador (Andersson, 2018). 

Intrahospitala transporter utgör en stor patientsäkerhetsrisk, vilket litteraturen 

visar. Patientsäkerhet som ett centralt begrepp kommer användas som 

teoretisk referensram för att besvara studiens syfte. 
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4 Problemformulering 

Det är känt sedan länge att många patienter på en intensivvårdsavdelning 

kräver transport till andra ställen på sjukhuset för att utföra procedurer som 

inte är möjliga på intensivvårdsavdelningen. Risken för komplikationer ökar 

signifikant hos kritiskt sjuka patienter i samband med dessa transporter, 

vilket kan medföra stora problem för patienten samt resultera i längre vårdtid 

på intensivvårdsavdelningen. Dessutom är det känt att dessa komplikationer 

kan orsakas av olika faktorer, bland annat fel gällande utrustning, 

övervakning och brister i teamets kommunikation. Transporten kan även dra 

ut på tiden med ökad risk för komplikationer, liksom att vårdpersonalen kan 

ha otillräckligt med erfarenhet. Intensivvårdssjuksköterskan kan ibland sakna 

tillräcklig kompetens och erfarenhet, eller träning och utbildning för att 

kunna utföra dessa ansvarsfulla transporter tillräckligt patientsäkert. Idag 

saknas det forskning som rör intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av en 

patientsäker transport. Vid verksamhetsförlagd utbildning på en 

intensivvårdsavdelning väcktes intresse för patientsäkerheten vid dessa 

intrahospitala transporter, då det verkar vara ett kritiskt moment i 

intensivvårdssjuksköterskans arbete. Därför är det viktigt och angeläget att 

undersöka intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter inom detta område. 

Genom ökad insikt och förståelse utifrån intensivvårdssjuksköterskans 

perspektiv och erfarenhet kan ett preventivt arbete lättare skapas för att 

motverka vårdskador samt minska onödigt lidande hos patienter på en 

intensivvårdsavdelning. 

5 Syfte 

Syftet med studien är att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av 

en patientsäker intrahospital transport för kritiskt sjuka patienter som vårdas 

på en intensivvårdsavdelning. 

6 Metod 

6.1 Design 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ ansats för att nå den 

nyansering av data som önskades och för att uppnå studiens syfte. Med en 

kvalitativ forskningsmetod menas att beskriva hur personer upplever och 

uppfattar olika situationer och att fördjupa förståelsen kring ett specifikt 

ämnesområde (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Valet av kvalitativ 

metod gav möjlighet till förståelse genom att deltagarnas erfarenheter av en 

viss situation uttrycktes med egna ord under fokusgruppsintervjuerna. 

Genom intervjuer med intensivvårdssjuksköterskor som beskrev upplevelser 

av att möta patienter i en viss situation kunde ökade kunskaper ges, vilket i 
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sin tur skulle kunna leda fram till en förbättring av vården och 

patientsäkerheten (Danielsson, 2017a). Vidare genomfördes studien utifrån 

ett induktivt förhållningssätt, vilket innebar att författarna utgick från 

deltagarnas erfarenheter av en särskilt upplevd situation, det vill säga utifrån 

empirin. Resultatet kunde därefter i diskussionen, ställas mot och kopplas 

ihop med den befintliga teoretiska referensramen och utifrån detta kunde 

sedan författarna dra sin slutsats. Till skillnad mot en deduktiv ansats där 

forskaren utgår från en specifik teori och därefter drar slutsatser utifrån 

denna (Henricson & Billhult, 2017). 

6.2 Urval 
Författarna samlade in kvalitativ data med hjälp av fokusgruppsintervjuer. 

Wibeck (2017) menar att denna metod med fördel kan användas för att 

studera människors upplevelser och där nytta samtidigt kan dras av 

interaktionen som skapas i själva intervjusituationen. Som ett led i detta 

kunde den insamlade informationen vid fokusgrupperna fläta samman 

personers individuella berättelser, samtidigt som den ställde dem i kontrast 

mot de andras berättelser. Detta till skillnad mot individuella intervjuer där 

endast en berättelse framkommer (ibid.). 

Studien genomfördes på en utvald intensivvårdsavdelning i södra Sverige 

med cirka 75 medarbetare. Ungefär 45 av dessa var sjuksköterskor och hade 

en vidareutbildning inom intensivvård. Den nuvarande bemanningen täckte 

sex intensivvårdsplatser. 

Studiens inklusionskriterier var sjuksköterskor som hade genomgått 

vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterska och hade en fast anställning 

på intensivvårdsavdelningen. Exklusionskriterier var hyrsjuksköterskor. 

Ålder och erfarenhetslängd avgränsade inte urvalet utan alla som genomgått 

vidareutbildning erbjöds att delta. Deltagarna valdes inte ut slumpmässigt 

utan intensivvårdssjuksköterskor från intensivvårdsavdelningen som hade 

erfarenhet av intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter tillfrågades. 

Författarna kontaktade berörd verksamhetschef och skickade därefter ut ett 

informationsbrev för skriftligt godkännande av datainsamlingen (Bilaga 1). 

Därefter lämnades ett informationsbrev och samtyckesformulär till aktuell 

avdelning så att berörda och intresserade intensivvårdssjuksköterskor fick 

information om studien och kunde ta beslut om deltagande (Bilaga 2; Bilaga 

3). Avdelningschefen fungerade som en så kallad ”gate keeper”, vilket 

innebar att denne informerade deltagarna om studien, tillfrågade sina 

medarbetare om deltagande, samt tog beslut om hur vida det var möjligt att 

genomföra fokusgruppsintervjuerna under arbetstid (Polit & Beck, 2016). 

Ett samtyckesformulär (Bilaga 3), vilket även innehöll bakgrundsfakta om 

deltagarnas ålder, kön, antal år som intensivvårdssjuksköterska och hur ofta 

de deltog i intrahospital transport, besvarades och lämnades påskrivet till 
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författarna i samband med intervjuerna. Av de totalt tretton intensivvårds-

sjuksköterskorna som inkluderades i studien, var alla kvinnor i åldern mellan 

30 år till ≥ 60 år. Sju var i åldern 50-59 år, tre var 40-49 år, två var ≥ 60 år 

samt en var 30-39 år. Yrkeserfarenheten var stor då tolv hade arbetat i över 

tio år som intensivvårdssjuksköterska medan en hade ett till fyra års 

erfarenhet. Elva intensivvårdssjuksköterskor uppskattade att de utförde 

intrahospitala transporter varje vecka medan två uppskattade att de utförde 

intrahospitala transporter mer sällan. 

6.3 Datainsamling 
Den forskningsdesign som användes i studien var att samla in data utifrån en 

kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer, till 

detta användes en intervjuguide (Bilaga 4). Enligt Danielson (2017a) innebär 

semistrukturerade intervjuer öppna frågor som inte behöver formuleras i en 

viss ordning utan kan anpassas utifrån intervjuns gång. En fördel med detta 

val var att det blev en minskad risk för att intervjuaren styrdes av fasta 

frågor, utan istället inbjöd till en öppen diskussion och interaktion mellan 

deltagarna (ibid.). Wibeck (2017) menar att fokusgrupper är ett bra sätt att 

studera människors erfarenheter. Att få deltagarna att öppna sig och själva 

kunna välja om de vill vara privata eller prata generellt om ämnet. 

Deltagarna kan stötta och hjälpa varandra att komma vidare i tankar och 

diskussioner. Moderatorerna som intervjuarna kallas, ska inte engagera sig i 

samtalet utan mer lyssna och uppmuntra alla att delta. Detta kan vara en 

utmaning om det är dominanta deltagare som lätt tar över, eller tysta som inte 

säger så mycket (ibid.). Vidare menar Danielsson (2017a) att enskilda 

intervjuer är tidskrävande. Wibeck (2017) bekräftar att även fokusgrupps-

intervjuer tar tid men där belyses flera människors erfarenheter under samma 

tid som vid en enskild intervju. 

En provintervju genomfördes med moderatorerna och två sjuksköterskor för 

att utvärdera intervjuguidens upplägg, tidsåtgång samt testa den tekniska 

utrustningen så att författarna kände sig mer förberedda inför de kommande 

fokusgruppsintervjuerna, vilket rekommenderas av Danielsson (2017a) och 

Polit och Beck (2016). Därefter justerades intervjuguidens upplägg genom 

färre men öppnare frågor. 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med tre till sex deltagare i vardera 

grupp och omfattade totalt tre grupper. Detta resulterade i grupper om tre, 

fyra samt sex personer. Totalt i studien deltog tretton intensivvårds-

sjuksköterskor. Wibeck (2017) menar att som oerfaren forskare underskattas 

ofta tiden det tar att rekrytera deltagare samt bearbeta materialet. En 

rekommendation är att inte ha för många grupper som novis utan att 

resultatet istället diskuteras med befintlig litteratur och forskning (ibid.). Vid 

kvalitativa studier används ofta ett mindre antal deltagare jämfört med 

kvantitativa studier (Henricson & Billhult, 2017). 
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Fokusgruppsintervjuerna utfördes på en plats som valts ut av författarna, ett 

konferensrum i anslutning till avdelningen. Deltagarna placerades kring ett 

bord så att alla deltagare kunde se varandra och på så vis få ögonkontakt, 

vilket anses vara viktigt enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017). 

Danielsson (2017a) påtalar även vikten av att eftersträva en ostörd miljö vid 

alla intervjuer för att skapa trygghet och därmed få ett djupare och mer 

innehållsrikt resultat. Båda författarna valde att delta vid alla 

intervjutillfällen, där båda agerade som moderatorer samt observerade, förde 

anteckningar och även kompletterade med följdfrågor. Författarna började 

initialt med att informera deltagarna om fokusgruppsintervjuns syfte, det vill 

säga att uppbringa en diskussion kring ämnesområdet. Samt en påminnelse 

om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att 

anledning angavs. Moderatorerna förklarade även att målet med 

fokusgruppsintervjuerna var en diskussion mellan deltagarna och att 

moderatorerna endast ställde frågorna vilket Wibeck (2010, 2017) 

förespråkar. Varje intervju spelades in digitalt och inspelningen påbörjades 

efter att all praktisk information getts. Intervjuerna inklusive informationen 

varade mellan 40-50 minuter och genomfördes under en period av en vecka. 

Deltagarna avidentifierades och kodades, så att författarna efteråt kunde 

identifiera respektive deltagare. 

När en text tolkas påverkas förståelsen alltid av författarens förförståelse som 

grundar i tidigare kunskap, erfarenheter och utbildning (Graneheim & 

Lundman, 2004). Polit och Beck (2016) menar att genom att vara medveten 

om detta samt diskutera och reflektera minskar risken att förförståelsen 

påverkade resultatet. Författarna hade läst om intrahospitala transporter innan 

intervjuerna startade, vilket hade kunnat ge förutfattade meningar om vad 

som var riskabelt eller inte. De hade varit tre veckor vardera på 

verksamhetsförlagd utbildning på en intensivvårdsavdelning. Båda 

författarna hade begränsad erfarenhet av transporter med kritiskt sjuka 

patienter. En av författarna hade varit med på en intrahospital transport med 

en kritiskt sjuk patient som vårdats på intensivvårdsavdelning, medan den 

andra inte hade varit med på någon sådan transport. 

6.4 Dataanalys 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet, det vill säga 

skrevs ut i sin helhet i enlighet med Henricsons och Billhults (2017) 

rekommendationer. Materialet i studien har transkriberats av båda författarna 

i nära anknytning till intervjuerna vilket rekommenderas för att det ska 

återges så korrekt som möjligt (Wibeck, 2010). Intervjuerna transkriberades 

ordagrant, där författarna dessutom var noga med att beskriva alla känslor, 

skratt och pauser under själva intervjun. Det transkriberade datamaterialet 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. En analys innebär att 

texten löses upp i olika beståndsdelar (Olsson & Sörensen, 2007). Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver i sin artikel att en kvalitativ innehållsanalys 
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är lämplig att använda vid tolkning av olika texter under dataanalysen. Det är 

även en vedertagen metod för kvalitativ forskning som är influerad av 

hermeneutik, vilken i sin tur är en vetenskapsteori med inriktning på att tolka 

(Danielsson, 2017b). Transkription kan dessutom ske i olika nivåer, Linell 

(1994 refererad i Wibeck, 2010) beskriver tre olika transkriptionsnivåer där 

nivå 1 innebär en detaljerad transkription där allt från talspråksform, 

talstyrka, tvekljud samt betonande ord och överlappande tal finns med. 

Under nivå 2 har texten återgetts ordagrant i talspråk och pauser samt 

uppbackningar såsom ’hmm’ och ’mm’ skrivs ut för att få bästa möjliga 

underlag till analysen. I nivå 3 består texten av fullständiga meningar, där 

talspråk ändrats till skriftspråk. Inga uppbackningar, pauser eller tvekljud 

finns med, utan syftet med denna nivå är att det huvudsakliga innehållet 

återges och att det inte behöver vara ordagrant. Wibeck (2010) menar vidare 

att det vid fokusgrupper sällan är nödvändigt att göra en alltför noggrann 

transkription utan kan med fördel ligga på nivå 2, vilket författarna i denna 

studie har eftersträvat. 

För att undvika alltför vida tolkningar och för att verifiera analysens olika 

steg utgick analysarbetet från Graneheim och Lundman (2004), som 

beskriver innehållsanalysens centrala begrepp såsom meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, kodning, underkategorisering och kategorisering. 

Analysarbetet genomfördes inledningsvis genom uttag av meningsbärande 

enheter som kan bestå av ord, en mening eller ett helt stycke som 

överensstämmer med studiens syfte. Nästa steg är kondensering av texten 

som gör att texten blir kortare och på så vis lättare att hantera. Vidare genom 

att sedan abstrahera den kondenserade texten och lyfta fram kärnan i denna 

så skapas en kod. Därefter kan koder med liknande innebörd skapa och bilda 

olika kategorier och ibland underkategorier (ibid.). 

Vid analysen i denna studie användes en manifest abstraktionsnivå vid 

uttagande av meningsbärande enheter, vilket innebar att texten beskrevs av 

det som uttrycktes i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och 

Lundman (2004) menar även att det alltid blir någon form av tolkning av en 

text men den kan vara mer eller mindre djup. Även Wibeck (2017) antyder 

att vid analysen av fokusgruppsintervjuer är det av stor betydelse att tänka på 

att datamaterialet skiljer sig åt i jämförelse med enskilda djupintervjuer. Vid 

fokusgruppsintervjuer produceras datamaterialet genom interaktion mellan 

gruppmedlemmarna, vilket innebär att hela gruppen är en analysenhet istället 

för en enskild individ. Materialet lyssnades samt lästes igenom flera gånger 

av båda författarna för att få en helhet. Sedan ströks meningsbärande enheter 

kopplade till syftet under, för att därefter föras över till en mall i ett annat 

dokument. I mallen kondenserades de meningsbärande enheterna genom att 

bärande begrepp togs ut och meningar kortades ner, abstraherades och gavs 

sedan en kod. Meningsenheterna med kondensering och koder klipptes ut 

och lästes igenom flera gånger för att sedan sorteras in i olika kategorier 
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kopplade till syftet (Tabell 1). Om oklarheter uppstod vid skapandet av 

kategorier, lästes texten och meningsenheterna igenom på nytt. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessens olika steg. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategorier Kategorier 

Att patienten inte ska 

komma till skada på 

något sätt (2). Att 

man ska tänka lite i 

förväg tänker jag, 

vad kan, vad skulle 

kunna hända (1). Vad 

är riskerna med detta, 

hur förbereder vi 

riskerna, vi är väl 

mycket i det tänket 

att vi hela tiden ska 

tänka steget före i 

allting vi gör här (4). 

Patienten ska inte 

komma till skada. 

Tänka i förväg, 

vad skulle kunna 

hända, vad är 

riskerna, hur 

förbereder vi. Vi 

är mycket i tänket 

att vi ska tänka 

steget före i 

allting vi gör. 

Tänka steget 

före, undvika 

vårdskada. 

Transport alltid 

en risk för 

patient-

säkerheten. 

Förberedelsen

s betydelse för 

patientsäker 

intrahospital 

transport. 

Att alla har samma 

fokus och en öppen 

dialog, liksom som 

du sa, att man är 

tydlig tror jag också 

att man tydliggör. Nu 

har du koll på 

andningen och jag på 

cirkulationen och att 

man liksom 

samordnar sig på nåt 

sätt (8). 

Alla har samma 

fokus och öppen 

dialog, att man är 

tydlig. Nu har du 

koll på andningen 

och jag på 

cirkulationen. 

Man samordnar 

sig. 

Tydlig dialog 

och 

rollfördelnin

g. 

Rollfördelning 

och trygghet i 

transportteamet. 

Kommunika-

tionens 

betydelse för 

patientsäker 

intrahospital 

transport. 

Ju fler gånger man 

gjort det ju säkrare 

blir man ju på det, 

man har varit med 

om att cvk har åkt, 

tuber nästan har, det 

är ju så. Ju fler 

gånger man gör ett 

moment ju säkrare 

blir det ju egentligen 

(2). 

Ju fler gånger 

man gjort det, ju 

säkrare blir man. 

Varit med om cvk 

har åkt, tuber 

nästan har.. Ju fler 

gånger man gör 

ett moment ju 

säkrare blir det. 

Erfarenhet 

ger säkerhet 

och trygghet. 

Intensivvårds-

sjuksköterskans 

kompetens och 

handlings-

beredskap. 

Yttre faktorer 

som kan 

påverka 

patientsäkerhe

ten. 
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6.5 Forskningsetiskt övervägande 

I Belmontrapporten finns tre etiska principer; respekt för individen, 

skyldighet att göra gott och rättvis behandling (Polit & Beck, 2016). Dessa 

etiska principer kan öka sannolikheten och garantin på säkerhet, rättigheter 

och välbefinnande för deltagarna i den utvalda studiegruppen (Kjellström, 

2017). Respekt för deltagarna uppnåddes i studien genom att deltagandet var 

frivilligt. Att de fick informationsbrev om studien och därefter gav skriftligt 

samtycke om att medverka samt att författarna lät alla komma till tals. 

Principen av att göra gott följdes genom att all data behandlades 

konfidentiellt och inga obehöriga kom att ta del av materialet, samt att det 

raderades när studien var genomförd. Kjellström (2017) beskriver vidare att 

risk- och nyttoförhållandet ligger under denna princip. Eventuella risker i 

forskningen har vägts in mot den nytta som studien kan ge. Risker med 

föreliggande studie skulle kunna vara att deltagarna återupplevde känslor 

såsom rädsla och skam vilket Kjellström menar kan uppstå i samband med 

kvalitativa studier. Medan nytta kan vara att studiens resultat kan få en ökad 

inblick i intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet samt patientsäkerheten i 

samband med intrahospitala transporter. Deltagarna ska enligt Kjellström få 

en likvärdig, rättvis behandling och sårbara grupper ska i största mån 

skyddas (ibid.). Vidare menar Malterud (2009) att forskningsetiska aspekter 

kan påverkas vid kvalitativa studier då det ofta handlar om människors 

livserfarenheter och tankar. Intervjun kan ha personlig karaktär och innehålla 

känsliga ämnen vilket kan påverka klimatet och hur nära forskaren får 

komma inpå (ibid.). 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460), 2 § beskrivs att det vid forskning vid högskoleutbildning upp till 

avancerad nivå inte krävs något etiskt godkännande. Etiska principer bör 

ändå eftersträvas och där av har en etisk egengranskning via Etikkommittén 

Sydost utförts (Bilaga 5) som visar att ansökan om vidare granskning inte är 

aktuell. 

7 Resultat 

Ur analysen framkom sju underkategorier och tre kategorier som belyste 

sjuksköterskans erfarenheter av en patientsäker intrahospital transport för 

kritiskt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

Kategorierna var Förberedelsens betydelse för patientsäker intrahospital 

transport, Kommunikationens betydelse för patientsäker intrahospital 

transport och Yttre faktorer som kan påverka patientsäkerheten. 

Underkategorier till varje kategori presenteras i figuren nedan (Figur 1). 
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Figur 1. Kategorier och underkategorier. 

7.1 Förberedelsens betydelse för patientsäker intrahospital transport 
Förberedelsen var en stor och ansvarsfull del för intensivvårdssjuksköterskan 

så att en patientsäker intrahospital transport kunde genomföras. Mycket tid 

och planering krävdes oavsett hur lång eller kort transporten var eller 

planerades fortgå. 

7.1.1 Transport alltid en risk för patientsäkerheten 

Deltagarna i studien beskrev patientsäkerhet som att patienten inte ska 

komma till skada på något sätt, att arbeta för patientens bästa samt minska 

vårdskador genom att arbeta säkert och att följa rutiner. Deltagande 

intensivvårdssjuksköterskor var alla överens om att intrahospitala transporter 

var de mest riskfyllda momenten på intensivvårdsavdelningen och att de 

kunde påverka patienternas säkerhet allra mest. Men flera av deltagarna 

kunde inte minnas att de någonsin haft någon incident eller komplikation 

under transporterna. 

”Nej som sagt, jag har inte personligen varit med om, jättekonstigt faktiskt 

för varje gång man går så känns det som det är risky business liksom” 

(deltagare 12) 

Flertalet av deltagarna hade varit med om många incidenser i samband med 

intrahospitala transporter. De exempel som kom upp visade sig vara 

incidenter som oftast inträffat tidigare, innan förbättringsarbete så som 

checklista och transportvagn infördes på intensivvårdsavdelningen. 
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7.1.2 Checklistans betydelse 

Checklistan ansågs vara av stor betydelse och en bidragande faktor till att 

patientsäkerheten på intensivvårdsavdelningen förbättrats under de senaste 

åren. Den upplevdes som en trygghet och det var obligatoriskt för personalen 

att använda denna vid intrahospital transport. 

”Vi har ju en checklista som vi följer, jag tycker det har förbättrats väldigt 

mycket sen vi fick den, det känns tryggare” (deltagare 1) 

Deltagarna upplevde att i stort sett alla på arbetsplatsen använde listan. Det 

var endast ibland vid urakut transport som checklistan inte hanns med. 

Checklistan upplevdes som komplett och deltagarna kunde inte komma på 

något som de saknade på den befintliga listan. De önskade inte heller 

ytterligare plats för dokumentation under själva transporten, då de ville 

fokusera helt på patienten. Det kändes patientsäkert att ha punkter på 

checklistan att bocka av efter hand då det annars var lätt att glömma och inte 

komma ihåg allt. Time out var något i stort sett alla deltagare tog upp och 

tyckte var en av de viktigaste punkterna på checklistan för att genomföra en 

mer patientsäker transport. 

”Innan brukar vi nog liksom stämma av om vi ska gå ner, så liksom ja nu har 

vi kollat det, där har vi den, bock check på det, har vi telefon med oss, hur 

full är syrgasen och liksom, att vi dubbelkollar” (deltagare 4) 

Även en checklista för transporter till magnetkameraundersökning var under 

utformning, denna hade deltagarna ännu ingen större erfarenhet utav men var 

positiva till. Här kunde de tänka sig att ha ytterligare plats på checklistan för 

dokumentation under intrahospitala transporten då en magnetkamera-

undersökning tar betydligt längre tid än en CT-undersökning. 

7.2 Kommunikationens betydelse för patientsäker intrahospital 

transport 
I arbetet runt en kritiskt sjuk patient på intensivvårdsavdelning arbetade 

personalen i team, där god kommunikation var av högsta vikt, inte minst i 

samband med intrahospitala transporter. 

7.2.1 Rollfördelning och trygghet i transportteamet 

När intrahospitala transporter skulle genomföras var det en patientansvarig 

intensivvårdssjuksköterska som hade i uppgift att fördela roller och 

arbetsuppgifter till var och en i teamet. Teamet runt patienten bestod ofta av 

antingen en intensivvårdssjuksköterska och två undersköterskor alternativt, 

två intensivvårdssjuksköterskor och en undersköterska. Deltagarna uttryckte 

att det var ett bra antal, blev det för många ökade risken för 

missuppfattningar i teamet. Det var även viktigt att låta den patientansvariga 

intensivvårdssjuksköterskan bestämma, i de fall där flera intensivvårds-

sjuksköterskor var inblandade. Olika personer kommunicerade olika bra med 
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varandra och hade olika sätt att arbeta utifrån, vilket deltagarna menade var 

viktigt att respektera. Deltagarna angav också att det optimala var att teamet 

som gjorde den intrahospitala transporten kände patienten väl, var tydliga i 

kommunikationen och hade samma fokus. 

”När man är på plats där nere och ska flytta över svårt sjuka patienter med 

tub i halsen och så, att vi stämmer av vem gör vad, vem ansvarar för tub och 

huvuddelen och så, så inte slangarna och någonting åker ut” (deltagare 5) 

Det var en trygghet för intensivvårdssjuksköterskan att även personalen i 

teamet kände varandra väl. Detta tillsammans med en bra dialog med 

vararandra gjorde att transporterna uppfattades lättare och tryggare. Att 

genomföra intrahospitala transporter som ny intensivvårdssjuksköterska 

upplevdes obehaglig men underlättades genom trygga, erfarna kollegor som 

gav stöd. I de fall då läkare var med på transporter kunde de uppfattas som en 

trygghet, men i vissa fall även som en risk då de lätt tog över rodret och 

störde den inarbetade trygga rutin som teamet vanligtvis arbetade efter. 

”Ibland kan jag tycka att det skulle vara fler doktorer med när patienten är 

riktigt dålig. Det är inte alltid så och ibland kan det vara en risk för vi är 

oftast så inarbetade i hur vi ska ha det för att det ska bli något sånär säkert, 

så kommer dom och vill ta över liksom och har inte full koll på hur vi tänker, 

så det kan va både positivt och negativt att ha en doktor med” (deltagare 13) 

7.2.2 Kommunikation med annan profession 

Kommunikation mellan intensivvårdssjuksköterskan och andra professioner 

skedde dagligen. Bland annat togs kommunikationen med läkarna upp och 

vikten av att i förväg diskutera om transporten till röntgenavdelning var 

nödvändig. 

”Sen upplever vi väl att det görs för mycket röntgenundersökningar över 

huvud taget” (deltagare 1) ”Lite bättre kanske det har blivit” (deltagare 4) 

”Men svaret måste ju leda till något konkret med” (deltagare 2) ”Ska man 

asa ner en patient, för det är ju verkligen ett riskmoment, så ska det också 

leda till att man gör något åt svaret man får” (deltagare 3) 

Deltagarna menade att de röntgenundersökningar som ordinerades oftast var 

relevanta, men i vissa fall kunnat undvikas. De ställde sig frågande till de 

transporter där de kritiskt sjuka patienterna inte kunde få i sig kontrast i de 

röntgenundersökningar som vanligtvis krävde detta för tydligt svar. De 

önskade även att fler röntgenundersökningar kunde samordnas vid ett och 

samma transporttillfälle. 

”Och så kanske de säger de ska ha CT-buk och då önskar man ju nästan, ta 

thorax och buk” (deltagare 4) ”När ni ändå är nere för hur det än är” 

(deltagare 2) ”Så ska vi ner dagen efter och ta thorax” (deltagare 3) ”Kan 

man ge sig tusan på” (deltagare 4) 
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Det var viktigt för intensivvårdssjuksköterskan att inför intrahospital 

transport av kritiskt sjuka patienter ha en tydlig kommunikation med läkaren 

och överrensstämmelse att denna var nåbar via telefon under tiden för 

transport. 

”Är det en väldigt instabil patient, säger man till läkaren. - Nu går jag, nu är 

jag där nere. - Jag vet det, då kommer jag direkt om du ringer” (deltagare 2) 

Ibland fick även diskussion tas med läkare om patienten var i så dåligt skick 

att undersökningen behövde skjutas upp alternativt att intensivvårds-

sjuksköterskan fick be läkaren följa med under transporten. De upplevde 

sällan att läkarna anmälde sig frivilligt till att följa med. 

Kommunikationen med röntgenpersonalen upplevdes bra, de var ofta 

tillmötesgående och förstående. En bra dialog var en förutsättning för att 

göra överflytten till röntgenbordet patientsäker. När det var mycket att göra 

på röntgenavdelningen kunde deltagarna uppleva att personalen där hade 

sämre tålamod för den tid det tog att få ordning på respirator, säng och annan 

utrustning, vilket samtidigt var förståeligt på grund av periodvis hög 

arbetsbelastning. Kommunikationen med undersköterskorna från 

intensivvårdsavdelningen fungerade mycket bra, de talade samma språk 

angående patientsäkerheten och hur de rörde sig runtom patienterna vid 

intrahospital transport. 

7.2.3 Reflektion efter intrahospital transport 

Kommunikationen mellan deltagarna efter de intrahospitala transporterna 

ledde sällan till någon planerad reflektion. 

”Man stämmer nog av lite så där spontant, ja det här ordnade vi väl bra 

eller idag tog det lite längre tid, eller lite kortare tid och sen hur det har 

fungerat nere på röntgen med personalen där” (deltagare 8) 

En mer planerad reflektion uppstod endast om någon särskild incident hade 

inträffat samt efter att den första transporten med nya checklistan till 

magnetkameraundersökningen hade genomförts. Anledningar som uppgavs 

för utebliven reflektion ansågs vara tidsbrist, hög arbetsbelastning eller helt 

enkelt att personalen var glada och lättade över att vara tillbaka på 

intensivvårdsavdelningen igen. 

7.3 Yttre faktorer som kan påverka patientsäkerheten 
Intrahospital transport innebar ett riskfyllt moment där många faktorer såsom 

intensivvårdssjuksköterskans kompetens och handlingsberedskap, 

förändringar i patientens tillstånd, teknik, utrustning samt arbetsmiljö kunde 

påverka patientsäkerheten, både positivt och negativt. 
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7.3.1 Intensivvårdssjuksköterskans kompetens och 

handlingsberedskap 

Intensivvårdssjuksköterskans fokus under intrahospitala transporter låg på att 

patienten skulle vara optimerad, till exempel hellre högre flöde på syrgasen 

och högre medelartärtryck än tvärtom. Samt att de såg till att tillräckligt med 

läkemedel fanns i pumpar och syrgastuber för att räcka under hela 

transporten. Ansvarig intensivvårdssjuksköterskans plats under själva 

transporten var oftast vid huvudändan av sängen för att övervaka luftvägen. 

Teamet hade även fokus på respiration och cirkulation med hjälp av 

övervakningsmonitorer och den kliniska blicken. Dokumentation skedde 

först i samband med att sjuksköterskan återkommit till avdelningen. De 

ansåg att deras fokus under transporten behövdes till att övervaka patienten, 

samt menade att tiden de var iväg var så pass kort att det var överflödigt att 

dokumentera då. Erfarenhet gav intensivvårdssjuksköterskorna trygghet, ju 

fler gånger de genomförde samt förberedde transporterna desto mer 

patientsäkra upplevdes de. Nya intensivvårdssjuksköterskor erbjöds en lång 

handledning där vikten av att säga ifrån vid osäkerhet poängterades. Eget 

ansvar var något som ofta kom upp i intervjuerna. 

”Att man liksom säger att man är ny, att man säger, jag går inte på den själv 

för jag vet inte hur jag ska göra, man har det med sig liksom” (deltagare 6) 

Oförutsedda händelser var en stor risk vid intrahospitala transporter och 

deltagarna tog upp värdet av handlingsberedskap hos intensivvårds-

sjuksköterskan. 

”Man vet ju aldrig vad som ska hända, men man får förbereda sig på att det 

kan hända vad som helst. Vad ska jag göra om det händer, så får man tänka. 

Då måste man veta vad man ska göra också” (deltagare 10) 

Deltagarna betonade även repetition av utrustning, samt att uppdatera sig på 

vad som fanns i akutväskorna för att snabbt hitta det som kunde behövas vid 

akuta oväntade händelser. Däremot utfördes inga regelbundna övningar av 

olika transportscenarier. 

7.3.2 Teknik, utrustning och arbetsmiljö 

Teknik och utrustning var en stor faktor som kunde påverka 

patientsäkerheten. Många förbättringar hade gjorts senaste åren. Bland annat 

hade det utvecklats en transportvagn som hängdes på sänggaveln med 

transportabel respirator, där även pumpracks fanns så att risken med att köra 

vingliga droppställningar och tunga respiratorer vid sidan om sängen 

minskade under transporten. Alla deltagare var mycket positiva till 

transportvagnen, dock påpekades att även den hade en risk för 

patientsäkerheten genom att lätt välta när sängen kördes in i hissen. Detta 

kunde motverkas genom att personalen var beredd på detta och stöttade upp 
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med foten. Transportrespiratorn hade bytts ut till en, av samma märke, som 

användes på avdelningen vilket också upplevdes som en förbättring. 

”Det gjorde stor skillnad med den där transportrespen, förut gick vi ner och 

ställde en resp där nere och så hanventilerade på vägen ner” (deltagare 9) 

”Och ibland när inte det gick så fick man köra respen bakom plus racken 

med alla pumpar” (deltagare 6) ”Detta är en dröm om man jämför” 

(deltagare 7) 

Intensivvårdssängarna upplevdes stora och otympliga vid transport. Sladdar 

och annat fastnade lätt i sänggrindarna och utgjorde en risk för att infarter 

och andningstuber skulle åka ut. Eller att slangar med inotropa och sederande 

läkemedel skulle lossna, vilket kunde leda till katastrofala följder. En extra 

infart utöver central venkateter var önskvärt. Att infarter, tuber och slangar 

lossnade kunde även bero på att de var otillräckligt fixerade, fastnade i annat 

såsom hissar eller drogs ut i samband med överflyttning. 

”Man kan ju fastna i saker, sladdar fastnar, slangar fastnar, det skakar loss, 

det skakar loss i luftvägen när man kör över olika gupp och saker, det ändras 

ju, situationen kan bli helt annorlunda” (deltagare 8) 

Att andningstuben åkte ut var en stor oro för intensivvårdssjuksköterskorna, 

att bli stående utan fri luftväg i hiss eller på röntgenavdelningen utan läkare i 

närheten var stressande. Det fanns intuberingsutrustning i akutväskan, men 

kompetensen för intubation saknades hos intensivvårdssjuksköterskorna. 

Pocketmask var den typ av utrustning deltagarna kände sig tryggast med att 

använda vid andningshjälp, även om Rubens blåsa alltid följde med vid 

transport. Patienter som det kändes mest osäkert att gå med på transporter var 

de som var instabila i cirkulationen och respirationen, som krävde mycket 

syrgas, samt stora patienter som var svåra att flytta över och krävde mycket 

personal. Personalbrist vid förflyttningar inom intensivvårdsavdelningen togs 

upp som en risk men även att vårdtyngden kunde vara hög. Var patienten 

orolig var det ibland lättare med en sövd patient med respirator och där 

andningsvägen var säkrad. Att de numera kunde göra CT-buk och thorax 

genom att patientens fötter först åkte genom röntgenapparaten istället för 

huvudet, underlättade mycket med utrustningen vid huvudändan. 

”Att hissen går sönder och man blir stående i hissen, det hade inte varit kul, 

varken batteri eller syrgas räcker hur länge som helst” (deltagare 3) 

Hissen upplevdes av deltagarna som en säkerhetsrisk, den var trång, svår att 

köra in och ut ifrån och rädsla fanns att bli stående med en kritiskt sjuk 

patient då batterier och syrgas kunde ta slut. Önskemål intensivvårds-

sjuksköterskorna hade för att öka patientsäkerheten var större och egna hissar 

med egen ingång till röntgenavdelningen. Detta för att undvika långa 

korridorer, exponering av patienten eller riskera att köra på någons fötter i 

trånga korridorer. Även att vid ombyggnad se till att röntgenavdelning, 
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operation, akuten och intensivvårdsavdelningen placerades på samma plan. 

En transportabel CT var också högt på önskelistan för att undvika att flytta 

patienten från sin intensivvårdsplats där patienten upplevdes vara tryggast. 

8 Diskussion 

Studien resulterade i sju underkategorier och tre kategorier som belyste 

sjuksköterskans erfarenheter av en patientsäker intrahospital transport för 

kritiskt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning; 

Förberedelsens betydelse för patientsäker intrahospital transport, 

Kommunikationens betydelse för patientsäker intrahospital transport samt 

Yttre faktorer som kan påverka patientsäkerheten. 

8.1 Metoddiskussion 
Författarna valde att samla in data utifrån en kvalitativ ansats med hjälp av 

semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Krueger och Casey (2015) styrker 

författarnas val av metod, och menar att fokusgrupper är ett bra sätt att 

studera människors erfarenheter, få deltagarna att öppna sig och själva kunna 

välja om de vill vara privata eller prata generellt om ämnet. En svaghet kan 

dock vara att det utifrån deltagarnas perspektiv skulle kunna vara känsligare 

att vara med vid en fokusgruppsintervju jämfört med om deltagarna hade haft 

enskilda intervjuer (Wibeck, 2017). En alternativ metod hade därför kunnat 

vara enskilda intervjuer med strukturerade intervjufrågor där en mall strikt 

följdes med frågor som inte fick avvika från ordningen. Författarna menar att 

det kan vara svårt att dra några exakta slutsatser vilket metodval som hade 

varit mest lämpligt att använda i denna studie. Dock ger fokusgrupps-

intervjuer ytterligare en dimension där nytta samtidigt kan dras av 

interaktionen som skapas i själva intervjusituationen, en styrka och slutsats 

som även stärks av Dahlin-Ivanoffs och Holmgrens (2017) studie. Oberoende 

av vilken kvalitativ forskningsdesign som använts så är det viktigt att beakta 

olika kriterier på att en studie håller en god vetenskaplig kvalitet såsom 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet enligt Graneheim och Lundman 

(2004). 

Wibeck (2017) för bland annat en diskussion om hur många personer som 

kan vara lämpligt i varje intervjugrupp, där rekommendationen ligger på fyra 

till sex deltagare med en maxgräns på åtta personer. I denna studie bestod en 

grupp endast av tre personer, vilket kan ses som en svaghet och som även 

Wibeck menar är mindre bra för gruppdynamiken. Den inplanerade gruppen 

skulle bestå av ytterligare två deltagare, men av olika anledningar så blev det 

bortfall. De övriga två fokusgrupperna hade däremot ett rekommenderat antal 

deltagare, fyra respektive sex intensivvårdssjuksköterskor, vilket styrker 

studiens resultat. 
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Författarna använde sig av en ”gate keeper” för att få hjälp med att rekrytera 

deltagarna, vilket även Polit och Beck (2016) kan se som en fördel, då det 

många gånger kan vara svårt att få direktkontakt med målgruppen. Å andra 

sidan kan det finnas risk att frivilligheten att delta påverkas när frågan 

kommer från exempelvis chefer menar Dahlin-Ivanoff & Holmgren (2017). 

Polit och Beck (2016) skriver att det är av stor vikt att poängtera att 

deltagandet är frivilligt, vilket författarna i denna studie gjorde inför varje 

intervju. Författarna valde att inkludera intensivvårdssjuksköterskor som 

hade erfarenhet av intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter, för att 

stärka studiens trovärdighet. Enligt Greenhalgh (2012) är det viktigt vid 

kvalitativ forskning att omsorgsfullt välja vilka som ska intervjuas. Det är 

även viktigt att hitta deltagare med olika erfarenhet som kan ge en god 

varians av skildringar (Henricson & Billhult, 2017). Vidare skriver Krueger 

och Casey (2015) att en homogen grupp av deltagare med liknande 

utbildning lättare kan utbyta tankar och idéer med varandra vilket deltagarna 

har. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) samt Henricsson och Billhult 

(2017) menar att ha deltagare från båda könen och med lång erfarenhet kan 

vara en styrka och fördel för att kunna ge mer variationsrika berättelser. 

Tyvärr var deltagarna i denna studie enbart kvinnor, men däremot hade 

flertalet av deltagarna lång erfarenhet som intensivvårdssjuksköterskor vilket 

kunde styrka resultatet. Författarna exkluderade även de som inte hade en 

fast anställning för att resultatet inte skulle kunna påverkats om de inte var 

bekanta med rutiner, lokaler eller personal, vilket också kan ses som en 

styrka i denna studie. 

På grund av begränsad tidsram genomfördes studien endast på en 

intensivvårdsavdelning i södra Sverige, vilket kan minska trovärdigheten och 

överförbarheten då inte personal från olika intensivvårdsavdelningar eller 

personal som arbetade utifrån olika rutiner deltog. Författarna har tydligt 

redogjort och beskrivit urvalet som innefattar deltagare med ett brett ålder- 

och erfarenhetsspann och som dessutom genomgått en vidareutbildning inom 

intensivvård, vilket kan anses styrka studiens trovärdighet (Polit & Beck, 

2016). 

En provintervju genomfördes för att kontrollera teknisk utrustning och 

intervjuguidens upplägg. Därefter justerades intervjuguiden något samt 

granskades av två externa personer, för att få frågorna bättre besvarade till 

studiens syfte, vilket också stärker resultatets pålitlighet. Provintervjun 

gjorde att författarna kände sig tryggare och mer förberedda inför 

fokusgruppsintervjuerna. Danielsson (2017a) styrker detta förfarande. 

Platsen där intervjuerna ägde rum är också en faktor som kan påverka 

deltagarna. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) förespråkar en lugn och 

avskild plats, men gärna i närheten av arbetsplatsen för att få en avslappnad 

och trygg intervju. Författarna valde därför ett konferensrum i nära 

anslutning till intensivvårdsavdelningen som uppfyllde dessa kriterier och 
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ansågs vara en passande lokal. Vid fokusgruppsintervjuer beskriver Polit och 

Beck (2016) att deltagarna kan påverkas av varandra, något som kan 

kritiseras. De menar att enskilda intervjuer kan vara mer rättvisande och 

neutrala. Å andra sidan menar Kylén (2004) att vid enskilda intervjuer kan 

deltagaren bli påverkad av den som intervjuar genom faktorer som kön, 

ålder, tidigare erfarenhet och utbildning. Båda författarna deltog i samtliga 

intervjuer, vilket kan ses som en styrka både gällande datainsamling och 

dataanalys (Polit & Beck, 2016). De dagar intervjuerna hölls var 

arbetsbelastningen på den utvalda intensivvårdsavdelningen hög vilket kan 

ha påverkat datainsamlingen och deltagarna, något som även Wibecks (2010) 

studie påtalar. Att bli inspelad kan dessutom upplevas som obekvämt menar 

Wibeck, vilket författarna i studien kunde relatera till då diskussioner ibland 

fortsatte livligt efter att inspelningen tydligt avslutats. En del av 

informationen som framkom efter inspelningarna hade stärkt resultatet 

ytterligare. Detta togs inte med i resultatet på grund av författarnas respekt 

för deltagarna och de forskningsetiska principerna. 

Vanligt förfarande är att intervjua så många grupper det behövs tills mättnad 

är uppnådd och ingen ny kunskap tillförs under fokusgruppsintervjuerna. Det 

visade sig att ingen ny information framkom under sista fokusgrupps-

intervjun så det skulle kunna innebära att mättnad var uppnådd, vilket styrker 

resultatet enligt Wibeck (2010, 2017). Eventuellt hade ny kunskap kunnat 

erhållas om fler intervjuer gjorts eller om frågorna ställts annorlunda. 

Då författarna stävade efter att uppnå en djupare tolkning av materialet 

ansågs en kvalitativ innehållsanalys vara lämplig, vilket styrks av Graneheim 

och Lundman (2004). Genom att intensivvårdssjuksköterskorna fick uttrycka 

sig med egna ord gav vald metod en ökad möjlighet till förståelse och 

kunskaper om deras erfarenhet av patientsäkerhet vid intrahospitala 

transporter. Vid analysprocessen transkriberades det inspelade materialet i 

nära anslutning till intervjuerna av båda författarna vilket Danielsson (2017a) 

menar styrker resultatets pålitlighet. De meningsbärande enheterna 

kondenserades först enskilt av varje författare och därefter tillsammans för 

att undvika feltolkning. Kategorier som valdes ut diskuterades även med 

extern person för att stärka tolkningen av kategorier och underkategorier, 

vilket styrks av Polit och Beck (2016). De menar vidare att analysprocessen 

inte är linjär utan sker med kontinuerlig tillbakagång till ursprungsmaterialet 

och syftet för att kontrollera giltigheten av kategorierna, vilket författarna 

gjorde. En möjlig svaghet i intervju- och analysarbetet kunde vara att 

författarna saknade tidigare erfarenhet, vilket skulle kunna minska förmågan 

att tolka innehållet korrekt (Nyström, 2017). Författarna i denna studie har 

noga beaktat denna eventuella svaghet och har därför tydligt beskrivit och 

reflekterat kring sin förförståelse för att styrka studiens pålitlighet. Enligt 

Polit och Beck (2016) är studiens pålitlighet en viktig aspekt att beakta för att 

uppnå en god vetenskaplig kvalitet. De menar att författarnas förförståelse 
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alltid bör beskrivas och resoneras kring, hur denna skulle kunna inverka på 

analysarbetet. 

Studiens överförbarhet till andra grupper eller kontexter är också ett centralt 

begrepp som lyfts fram avseende bedömning av en studiens kvalitet (Polit & 

Beck, 2016). Lundman och Hällgren Graneheim (2017) påpekar att studiens 

presentation av citat i resultatet kan bidra till att läsaren upplever studien mer 

verklig, vilket i sin tur ökar studiens trovärdighet. I studien framgår vidare att 

en studies överförbarhet till andra grupper eller situationer bland annat beror 

på hur väl resultat, metod och analys är beskrivna. I slutändan är det läsaren 

som avgör dess överförbarhet (ibid.). Författarnas menar att delar av 

resultatet i denna studie, såsom att använda checklistor med time out och att 

införa bra och hållbara rutiner kring patientsäkerheten, mycket väl skulle 

kunna vara överförbart och införas på andra intensivvårdsavdelningar på 

medelstora sjukhus i Sverige. 

8.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att samtliga intensivvårdssjuksköterskor upplevde att 

intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter var ett av de mest 

riskfyllda momenten på en intensivvårdsavdelning, vilket även styrks av 

tidigare forskning (Bergman et al., 2017; Bergman, Pettersson, Chaboyer, 

Carlström & Ringdal 2018; O’Leary et al., 2018; Schwebel et al., 2013). 

Flertalet av deltagarna hade klara minnen av händelser som hade kunnat leda 

till en vårdskada. Medan ett fåtal inte kunde minnas att de varit med om 

några incidenser som kunde eller hade lett till en vårdskada hos den kritiskt 

sjuka patienten. Day (2010) skriver att det finns studier från slutet av 1980-

talet som visar på att fler komplikationer och vårdskador inträffade i 

samband med intrahospitala transporter då, men att de därefter har minskat, 

vilket även styrks av Sveriges kommuner och landsting (2018). Bergman et 

al. (2017); O’Leary et al. (2018) och Schwebel et al. (2013) menar också att 

en stor del av de intrahospitala transporterna visar på att patienten utsätts för 

komplikationsrisker men att de sällan leder till vårdskada. Bergman et al. 

(2018) styrker att transporterna ofta går bra utifrån ett patientsäkerhets-

perspektiv. I och med att även forskningen visar att intrahospitala transporter 

är ett riskfyllt moment så har frågan fått ett större fokus vilket i sin tur stärker 

den logiska följden att det borde resultera i ett ännu bättre preventivt arbete. 

Detta preventiva arbete kan leda till ökade patient- och samhälleliga vinster 

genom minskade kostnader och kortare vårdtider. 

I genomförd studie framkom att patientsäkerheten under intrahospitala 

transporter förbättrats avsevärt i samband med att en checklista införts inför 

transport på utvald intensivvårdsavdelning. Flertalet studier bekräftar detta 

och påtalar att checklistor är ett bra verktyg för att stärka patientsäkerheten 

vid intrahospital transport (Brunsveld-Reinders et al., 2015; Jarden & Quirke, 

2010; Silva & Amante, 2015). Det framkom även att intensivvårds-
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sjuksköterskorna var nöjda med befintlig checklista, som var inriktad på pre- 

och posttransport, och hade i nuläget inga förslag på förbättring av denna. På 

grund av att fokus under de intrahospitala transporterna var på patienten och 

övervakningsapparater så prioriterades varken checklista eller 

dokumentation. Därför ansåg de inte att någon ytterligare plats för 

dokumentation under transport behövdes. Detta till skillnad från Jardens och 

Quirkes (2010) studie som menar att checklistorna många gånger saknade 

utrymme för att dokumentera peritransport, det vill säga under transporten 

och att det borde införas på checklistorna. Eventuellt kunde intensivvårds-

sjuksköterskorna i denna studie se en fördel och möjlighet till att 

dokumentera under en magnetkameraundersökning då de var borta från 

intensivvårdsavdelningen en längre tid. Det verkar skilja gällande vad som 

prioriteras och finns med på checklistorna på olika intensivvårds-

avdelningar, samt hur användarvänliga de är vilket styrks av Bergman et al. 

(2017) samt Jarden och Quirke (2010). En av de mest uppskattade punkterna 

på checklistan i genomförd studie var att en time out gjordes innan avfärd 

från intensivvårdsavdelningen, vilket författarna inte har hittat någonting 

nämnt om i tidigare studier inom intrahospitala transporter. Författarnas 

slutsats är att checklistor visade sig vara väsentligt för patientsäkerheten i 

denna studie, vilket även Beckmanns et al. (2004) och Chois et al. (2012) 

studier styrker. 

För att intrahospitala transporter skulle bli så patientsäkra som möjligt 

påtalade de intervjuade att samarbete och tydlig kommunikation också var av 

stor vikt, vilket även poängteras i flera studier (Beckman et al., 2004; 

Bergman et al., 2017, 2018; Day, 2010; Jones, Zychowicz, Champagne & 

Thornlow, 2016; Warren, Fromm, Orr, Rotello & Horst, 2004). Resultatet 

visade vidare på att det är viktigt att klargöra vem som ansvarar för vad 

under transporten vilket även Bergmans et al. (2017, 2018) och Days (2010) 

studie påtalar. Deltagarna påpekade även vikten av att teamet som utförde 

den intrahospitala transporten bör känna både varandra och patienten väl för 

att samarbetet skulle fungera på ett patientsäkert sätt. Kue et al. (2017) menar 

att specifika transportteam med specialutbildning istället rekommenderas för 

att öka patientsäkerheten under transporten. Å andra sidan visar Kwack et al. 

(2018) i en kohortstudie där transporter utförda av specifikt utbildade 

transportteam respektive intensivvårdssjuksköterskor som känner patienten 

har jämförts där ingen signifikant skillnad visades. Författarnas slutsats är att 

detta tyder på att både specialistutbildade transportteam och intensivvårds-

sjuksköterskor kan utföra patientsäkra transporter. Fördelen med transport-

team skulle kunna vara att intensivvårdspersonalen kan stanna kvar på 

intensivvårdsavdelningen då de ofta är ansvariga för mer än en patient, vilket 

även styrks av Bergmans et al. (2018) och McLennons (2004) studier. 

I resultatet framkom att oförutsedda händelser var en stor risk för 

patientsäkerheten vid intrahospitala transporter. Det kunde då vara en fördel 
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med intensivvårdssjuksköterskans tidigare erfarenhet samt handlings-

beredskap. Det framgår även tydligt i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 

kap 3, 2 §) att vårdgivaren har ett ansvar för att arbeta patientsäkert och 

förebygga att vårdskador uppkommer. Deltagarna påtalade även vikten av 

eget ansvar, att hålla sig uppdaterade på riktlinjer, rutiner och apparater som 

används under intrahospitala transporter, var något som också gav trygghet. 

Samt att erfarna kollegor stöttar de mindre erfarna så att patientsäkerheten 

kan tryggas, vilket även stöds i flera studier, bland annat av Bergmans et al. 

(2018) och O´Kanes (2012). Scenarioövningar inom intrahospital transport 

var inte en rutin på intensivvårdsavdelningen i studien. Vilket annars 

förespråkas av Papson, Russell och Taylor (2007) som anser att scenario-

övning minskar risken för att patienterna ska utsättas för komplikationer i 

samband med intrahospital transport. Day (2010) menar att scenarioövning är 

extra viktigt för nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor. Jones et al. (2016) 

rekommenderar att intensivvårdssjuksköterskor bör ha arbetat i två år innan 

de får det övergripande ansvaret vid intrahospitala transporter för att 

optimera patientsäkerheten. Vilket stärker studiens resultat där det framkom 

att ju fler transporter som utfördes desto tryggare kändes transporten. 

Intensivvårdssjuksköterskorna har vanligtvis det övergripande ansvaret vid 

intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter, vilket även styrks i 

Bergmans et al. (2018) och Days (2010) studier. 

I resultatet framkom också att den tekniska utrustningen var en annan 

riskfaktor för komplikationer vid intrahospitala transporter, vilket Bergman 

et al. (2017); Choi et al. (2012) och Jones et al. (2016) bekräftar. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att transporterna kändes betydligt 

tryggare och gav mindre komplikationsrisker efter att de hade fått en 

specialbyggd transportvagn för transportrespiratorn, syrgas, sug och 

pumpracks. Detta stöds i en studie av Matsumura, Nakada, Hayashi, Oshima 

och Oda (2015) där en liknande anordning som fästs på en traumabår använts 

med resultat som visade på minskade komplikationer vid intrahospital 

transport. 

Intensivvårdssjuksköterskorna kunde även uppleva att de intrahospitala 

transporterna till röntgenavdelningen ibland utfördes i onödan vilket också 

Bergman et al. (2018) tar upp och menar att risk- och nyttoförhållandet inte 

alltid tas i åtanke. I studiens resultat framkom intensivvårdssjuksköterskornas 

önskemål om att varje intrahospital transport i förväg noga ska övervägas om 

det är till fördel för den kritiskt sjuka patienten på intensivvårdsavdelningen 

(ibid.). Den kritiskt sjuka patienten är i en utsatt situation och kan uppleva 

hjälplöshet (Johnsson, 2015). Många gånger är dessutom patienten sederad 

och helt utlämnad till vårdpersonalen vilket ställer etiska krav på att 

vårdpersonalen försvarar patientens rätt till god vård, respekterar individen 

samt möjliggör och strävar efter så patientsäkra intrahospitala transporter 

som möjligt. De etiska kraven poängteras vidare i Svensk 
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sjuksköterskeförenings (2016) värdegrund för omvårdnad där respekt för 

patientens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande tas upp som 

primära begrepp. Ur ett vårdetiskt resonemang kan detta ledas in på göra-

gott-principen som innebär att vårdskador ska förebyggas och det goda ska 

främjas (Sandman & Kjellström, 2018). 

9 Slutsats 

Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av en patientsäker intrahospital 

transport för kritiskt sjuka patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning 

innefattade flera centrala delar som kunde påverka patientsäkerheten. 

Författarnas förhoppning är att med denna nya kunskap ge en ökad insikt och 

förståelse för intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av patientsäkerhet i 

samband med intrahospitala transporter, samt ge en bekräftelse på att 

preventivt arbete är till stor fördel för patientsäkerheten både ur ett patient- 

och samhällsperspektiv. För att förbättra patientsäkerheten rekommenderar 

författarna att arbeta med och uppdatera checklistor, förespråka god 

kommunikation samt använda sig av teamövningar för att förbättra 

kommunikation och samarbete som ger en trygghet vid intrahospitala 

transporter. Denna samlade kunskap och erfarenhet som studien visar borde 

kunna ligga till grund för det preventiva arbetet för att säkerställa 

intrahospitala transporter samt vara användbart för att kunna ge en god 

handledning och utbildning i intensivvårdssjuksköterskors kommande 

yrkesroll. 

En kunskapslucka som identifierats är att ytterligare forskning behövs för att 

vidare undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser avseende 

samarbetets betydelse vid intrahospitala transporter då tidigare forskning 

mestadels fokuserar på specifika komplikationer och incidenter. Det hade 

även varit önskvärt att få mer kunskap om olika förbättringsområden 

avseende den tekniska utrustningen, så som transportvagnar och om 

möjlighet finns att förbättra dessa ytterligare. 
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Bilaga 1 
Till Dig som är verksamhetschef 

Informationsbrev om förfrågan och godkännande av datainsamling till 

fokusgruppsintervjuer 

På intensivvårdsavdelningar vårdas kritiskt sjuka patienter som av olika 

anledningar måste transporteras intrahospitalt. Tidigare forskning visar på att 

intrahospitala transporter är ett riskfullt moment ur patientsäkerhetsperspektiv. 

Trots tidigare forskning om intrahospitala transporter, saknas det idag studier 

om intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet ut ett patientsäkerhetsperspektiv 

vid dessa transporter. 

Syftet med studien är därför att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet 

av en patientsäker intrahospital transport för kritiskt sjuka patienter som vårdas 

på en intensivvårdsavdelning. 

Genom att genomföra denna studie är förhoppningen att resultatet kan leda till 

en ökad insikt och en mer patientsäker intrahospital transport genom att ta del 

av intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet. 

Undertecknande studenter planerar att genomföra fokusgruppsintervjuer med 

totalt 12-20 intensivvårdssjuksköterskor med 4-5 personer i respektive grupp. 

Planen är att intervjuerna kommer att genomföras vid tre till fyra tillfällen 

mellan 28 januari till 1 februari 2019. Intervjuerna planeras att ske i direkt 

anslutning till att dagpassets patienter är överrapporterade till 

kvällspersonalen, för att underlätta för deltagarna och verksamheten.  Eller en 

passande tid efter verksamhetschefens önskemål.  Varje intervju kommer att 

spelas in för att sedan skrivas ner och analyseras. Intervjun beräknas ta cirka 

40-50 minuter. 

Undertecknande studenter söker efter sjuksköterskorna som genomgått 

vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterska och som har en fast 

anställning och där yrkeserfarenhetens längd inte kommer att avgränsa urvalet. 

Samtliga deltagare kommer att få information om studien och skriva under ett 

samtyckesformulär. Det är helt frivilligt att medverka i studien och deltagarna 

kan när som helst avbryta utan att skäl till detta behöver anges. Materialet från 

intervjuerna kommer sedan att hanteras och behandlas konfidentiellt samt 

förvaras så att inga obehöriga kan ta del av detta. Kliniken kan sedan även om 

önskemål finns ta del av resultatet i form av en presentation på en 

arbetsplatsträff eller via uppsatsportal DIVA. 

Vi heter Madeleine Gustavsson och Katarina Wall och kommer att skriva en 

magisteruppsats inom ramen för vår utbildning till specialistsjuksköterskor 

inom intensivvård, vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
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Om Du samtycker till att denna studie genomförs enligt vad som beskrivits 

ovan, är vi tacksamma för din underskrift nedan så snart som möjligt. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Med vänlig hälsning 

Madeleine och Katarina 

 

Madeleine Gustavsson 

Telefonnummer: XX 

Epost: XX 

 

Katarina Wall 

Telefonnummer: XX 

Epost: XX 

 

Handledare: 

Rosemarie Klefsgård 

Telefonnummer: XX 

Epost: XX 

 

Godkännande av datainsamling 

 

Härmed intygas att jag godkänner genomförandet av intervjustudie enligt vad 

som ovan har beskrivits. 

…………………………………………………….. 

Ort och datum 

 

……………………………………………………. 

Verksamhetschef 

 

……………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
Informationsbrev om deltagande i studie om intrahospital transport av 

kritiskt sjuka intensivvårdspatienter 

Inom ramen för utbildningen till specialistsjuksköterska inom intensivvård 

genomför undertecknade studenter, Madeleine Gustavsson och Katarina Wall, 

en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med studien är att 

belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet av en patientsäker 

intrahospital transport för kritiskt sjuka patienter som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Då du arbetar som intensivvårdssjuksköterska 

tillfrågas du härmed om deltagande i studien för att dela med dig av dina 

erfarenheter. 

Bakgrund och syfte 

På intensivvårdsavdelningar vårdas kritiskt sjuka patienter, som av olika 

anledningar måste transporteras intrahospitalt. Tidigare forskning visar på att 

intrahospitala transporter är ett riskfullt moment ur patientsäkerhetsperspektiv. 

Trots tidigare forskning om intrahospitala transporter, saknas det idag studier 

om intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet ut ett patientsäkerhetsperspektiv 

vid dessa transporter. 

Intervjuernas genomförande 

Ett deltagande i studien innebär att undertecknade studenter intervjuar dig 

tillsammans med tre till fyra av dina intensivvårdssjuksköterskekollegor på din 

arbetsplats. Intervjun planeras att ske i direkt anslutning till att dagpassets 

patienter är överrapporterade till kvällspersonalen. Hela intervjun kommer att 

spelas in för att sedan skrivas ner och analyseras. Intervjun beräknas ta 40-50 

minuter. Din verksamhetschef har gett tillstånd till att intervjuerna genomförs. 

Risker och fördelar med deltagande i studien 

Ett deltagande i studien kan ge dig/er tid att reflektera över patientsäkerheten 

vid intrahospitala transporter tillsammans med dina kollegor. Några uppenbara 

risker bör deltagandet inte resultera i, men eventuella smärtsamma minnen och 

erfarenheter från om något gått fel i samband med intrahospitala transporter 

kan upplevas. 

Hantering av data och sekretess 

Deltagandet i studien är frivilligt och din medverkan kan när som helst 

avbrytas utan att skäl till detta behöver anges. Materialet från intervjuerna 

kommer sedan att hanteras och behandlas konfidentiellt samt förvaras så att 

inga obehöriga kan ta del av detta. Inga enskilda personer kommer att kunna 

identifieras i studien när den publiceras i form av en magisteruppsats. Kliniken 

kan sedan även om önskemål finns ta del av resultatet i form av en presentation 

på en arbetsplatsträff eller via uppsatsportal DIVA. 
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Intresseanmälan 

Planen är att vara på avdelningen mellan 28 januari till 1 februari 2019. Vid 

eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning 

Madeleine och Katarina 

 

Madeleine Gustavsson 

Telefonnummer: XX 

Epost: XX 

 

Katarina Wall 

Telefonnummer: XX 

Epost: XX 

 

Handledare: 

Rose-Marie Klefsgård 

Telefonnummer: XX 

Epost: XX 
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Bilaga 3 

Samtyckesformulär 
Jag har tagit del av informationen om studien Intrahospital transport av kritiskt 

sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning - intensivvårdssjuksköterskans 

erfarenheter ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Även fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

…………………………………. 

Underskrift av forskningsperson      Underskrift av forskningsperson 

……………………………... ………………………………….. 

Namnförtydligande, ort, datum       Namnförtydligande, ort, datum 

 

Ålder 20-29 år □ 30-39 år □ 40-49 år □ 50-59 år □ >60 år □ 

 

Kön  Kvinna □  Man □ 

 

Antal år som intensivvårdssjuksköterska 

1-4 år □  5-9 år □  >10 år □ 

 

Hur ofta är du med vid intrahospital transport av kritiskt sjuk patient? 

Dagligen □  Varje vecka □ Mer sällan □ 

 

…………………………………………. 

Underskrift av informationsgivare 

 

…………………………………………. 

Namnförtydligande, ort, datum 
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Bilaga 4 
 

Intervjuguide 

 

1. Beskriv vad patientsäkerhet i samband med intrahospitala transporter av 

kritiskt sjuka patienter innebär för er. 

(dvs. vad lägger ni in i begreppet patientsäkerhet) 

 

2. Vad är era erfarenheter av hur patientsäkerheten fungerar i samband med 

dessa transporter av kritiskt sjuka patienter? Ge exempel. 

Riskfaktorer vid transporterna? 

Har incidenter/komplikationer uppstått som ledde/skulle kunna leda till 

vårdskada? 

 

3. Hur kan intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter göras mer 

patientsäkert utifrån era erfarenheter? 

När går transporterna bra respektive mindre bra? Ge exempel. 

Ge förslag på hur man skulle kunna förhindra eller åtgärda dessa incidenter. 

Erfarenhet och åsikter av/på den befintliga checklistan? 

Reflektion efter transporterna? 

Internutbildningar? 
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Bilaga 5 Etisk egengranskning 

 

 Ja Kanske Nej 

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgif- 

ter (dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa 

eller sexualliv). 

  X 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 

(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 

led i studien)? 

  X 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt på- 

verka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 

innebär en uppenbar risk att påverka? 

  X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en le- 

vande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

 

 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions- 

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  X 

 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 

fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 

ansvarig). 

  X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 

X   

 

 

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att del- 

tagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 

etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om 

medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

 

 

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 

som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande 

eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

11 Det finns resurser för genomförande av projektet och an- 

svariga för studien är namngivna (student och handledare) 

X   


