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Sammanfattning    
 
Transport av kritiskt sjuka patienter inom sjukhus innebär risker för patienten. Dessa 
risker är bland annat påverkan på cirkulation och syresättning. Det finns även rapporter 
om problem med övervakningsutrustning. Anestesisjuksköterskor arbetar under hälso- 
och sjukvårdslagen och ska bedriva patientsäker vård. Att säkerställa patientens 
ventilation och cirkulation är anestesisjuksköterskans ansvarsområde. Det saknas studier 
om anestesisjuksköterskors upplevelser av transporter av kritiskt sjuka patienter inom 
sjukhuset.   
Syftet var att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 
genomföra en patientsäker transport av en kritisk sjuk patient från akutmottagningen till 
operationsavdelningen eller intensivvårdsavdelningen. 
En kvalitativ ansats valdes. Tio stycken anestesisjuksköterskor intervjuades. Alla tio 
intervjuer inkluderades i resultatet. Analysen av resultatet genomfördes enligt kvalitativ 
innehållsanalys. Detta resulterade i tre huvudkategorier och åtta subkategorier. 
Resultatet presenterades genom följande huvudkategorier: Att vara förberedd, Att vårda 
i ett team och Att vårda när livet står på spel. Det framkom i resultatet att planering 
inför transport har stor påverkan på hur transporten upplevdes. Det framkom även att 
patienten är i en utsatt situation. Upplevelsen av transporten varierade mellan 
anestesisjuksköterskorna, tidigare erfarenheter var en avgörande aspekt. Antalet 
personer som medverkade i transporten och samarbetet dem emellan kunde påverka 
anestesisjuksköterskans upplevelse. Det saknas riktlinjer för hur en patienttransport ska 
genomföras. Om riktlinjer utformas kan det vara ett hjälpmedel för 
anestesisjuksköterskor. Det framkommer även att patientens integritet är hotad under 
dessa transporter och att transportvägen upplevs vara lång. Utformning av 
sjukhuslokaler är en viktig aspekt för att kunna bedriva en patientsäker vård. 
 
 
Nyckelord: Intrahospitala transporter, Kritiskt sjuka patienter, Vårdande, 
Anestesisjuksköterskor, Upplevelser, Kvalitativ studie. 
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INLEDNING 

Vi jobbar på en akutmottagning i södra Sverige. I vårt arbete tar vi emot svårt sjuka 
patienter som larmas in via ambulansen. Det kan vara både larm om medicinskt sjuka 
patienter och larm om patienter som varit med om ett trauma. Vid dessa larm tillkallas 
bland annat anestesipersonal via ett larmsystem. Om dessa svårt sjuka patienter är i 
behov av intensivvård eller en akut operation transporteras de via sjukhusets kulvertar 
till operationsavdelningen eller intensivvårdsavdelningen (IVA). Transporten tar ca fem 
minuter att gå och sker ofta via hiss och förbi allmänna utrymmen på sjukhuset. Där 
vistas både patienter, anhöriga och övrig personal. Vi har valt att belysa 
anestesisjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att genomföra en säker transport 
av en kritiskt sjuk patient från akuten till operationsavdelningen alternativt IVA. Vårt 
intresse för ämnet har väckts då vi i vårt arbete som sjuksköterskor på akutmottagningen 
har deltagit i liknande transporter. Vi har under dessa transporter upplevt att det finns 
brister i rutiner och tillvägagångssätt. Nu när vi läser till anestesisjuksköterskor vill vi 
belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av situationen.  
 
Definition 
 
Enligt RETTS online (2016) får en patient en röd prioritering om någon vitalparameter 
är: Andningsfrekvens över 30 eller under åtta, puls över 130, syresättning under 90 % 
med syrgas eller ofri luftväg, systoliskt blodtryck under 90, neurologiska bortfall eller 
en RLS över tre, eller GCS under 12. En patient blir rödprioriterad oberoende av 
vitalparametrar om något av dessa kriterier uppfylls: penetrerande skada på huvud, hals 
eller bål, minst två frakturer på långa rörben, instabilt bäcken, amputation ovan hand 
eller fot, trauma med rökskada eller brännskada över 18 %, trauma med 
drunkningstillbud eller nedkylning, instabil bröstkorg eller ryggskada med neurologisk 
påverkan. Kritiskt sjuk patient definieras i detta arbete som en patient med rödprioritet 
där akut hot om livet finns. 
 
BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans kompetens- och ansvarsområde 
Anestesisjuksköterskan utför anestesiologisk omvårdnad utifrån den enskilda patientens 
behov. Omvårdnadsåtgärder består bland annat av att skapa tillit och trygghet, samt att 
informera och undervisa patienter och närstående. Anestesisjuksköterskan ska kunna 
bedöma, etablera och upprätthålla fri luftväg samt övervaka och ventilera patienten vid 
behov. Övervakning av ventilation, cirkulation, anestesidjup och temperatur ingår också 
i anestesisjuksköterskans ansvarsområde. Hen ska övervaka blod och vätskebalans och 
kunna hantera, prioritera och ta snabba beslut i akuta tillstånd. Anestesisjuksköterskan 
ska kunna identifiera och bedöma avvikelse från normalt perioperativt tillstånd och 
upprätthålla tydlig kommunikation med teamets alla medlemmar. Hen ska leda, 
prioritera, fördela och samordna resurser kring patienten (Riksförening för anestesi och 
intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening).  
 
Enligt Gran Bruun (2011, s. 18) ska anestesisjuksköterskan vid akuta tillstånd behärska 
att fatta snabba och livsavgörande medicinska beslut. Hen ska ha kunskapen och 
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kompetensen att kunna hantera teknisk utrustning. Hen förväntas uppträda lugnt och 
balanserat även i stressande moment. Anestesisjuksköterskan ger omvårdnad på en 
avancerad nivå och utvecklar med tiden en förmåga att bedöma risker och förebygga 
eventuella komplikationer även vid en akut situation.  Enligt Lindwall och von Post 
(2008, ss. 83-85) vårdar anestesisjuksköterskor patienter i tre olika vårdnivåer. Dessa tre 
beskrivs som grundvård, professionell naturlig vård och specialvård. Grundvården 
beskrivs som de vårdhandlingar som syftar till att tillgodose patientens grundläggande 
behov av gemenskap, näring och liv. Dessa parametrar är oberoende av graden av hälsa. 
Professionell naturlig vård beskrivs som att vårda patienten med respekt och se till att 
den inte kränks eller far illa. Specialvården är de vårdhandlingar och den medicinska 
behandling som ersätter patientens tillfälligt sviktande kapaciteter.  
Anestesisjuksköterskan arbetar dagligen med omfattande medicinteknisk utrustning. 
Det viktigt att belysa vikten av att anestesisjuksköterskan är väl känd med och behärskar 
den utrustning som används (Bjorlin Norén, 2011, s. 55).  
 
Utmärkande för anestesisjuksköterskans arbete är det korta mötet med patienten. Hen 
ska under kort tid inge förtroende samt skapa en relation till patienten. Hen ska visa sig 
kompetent för sitt ansvarsområde. När patienten är sövd, är det anestesisjuksköterskan 
som tar över ansvaret för patientens välbefinnande och liv. Anestesisjuksköterskans 
arbete styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och socialstyrelsens 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (SOSFS 1995:5) (Lindwall & von Post, 2008, 
ss. 20- 29). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska sjukvården arbeta för 
att förebygga skada och ohälsa. Sjukvård ska bedrivas på ett sådant sätt att patienter får 
en god vård och att dennes behov av trygghet och säkerhet tillgodoses.  
 

Patientsäkerhet 
Enligt Socialstyrelsen (2017)  handlar patientsäkerhet i första hand om att motverka en 
vårdskada. En vårdskada innebär att en patient drabbas av lidande, kroppslig eller 
psykisk skada, eller dödsfall och sjukdom som kunnat undvikas om hälso- och 
sjukvården vidtagit adekvata åtgärder. Rollenhagen (2013, s. 359) beskrivs vården idag 
som väldigt specialiserad. Detta medför en ökad risk för att olika specialiteter inom 
sjukvården fokuserar på olika delar kring patienten och att vården inte längre ser 
patienten som en helhet. Reasson (2013, ss. 154-158) menar att genom att identifiera 
risker, barriärer och förluster kan en vårdskada undvikas. Det kan till exempel innebära 
att uppenbara risker synliggörs. Utefter dessa kan olika barriärer utarbetas, som till 
exempel riktlinjer eller olika arbetssätt för att minska patientrelaterade skador. Detta är 
en avgörande del i att bedriva ett patientsäkert arbete inom vården.  
 

Att vårda hela människan 
Alla sjuksköterskor ansvarar för att ge patienter en god omvårdnad. Omvårdnaden ska 
oberoende av profession vara grundad i vårdvetenskapen. Sjuksköterskan ska vårda 
patienter ur ett etiskt förhållningssätt och ge omvårdnad med hela patienten i åtanke 
(Dahlberg & Segesten, 2010, ss 299-301).  Dahlberg och Segesten (2010, s. 47) 
beskriver att vårdens främsta uppgift är att hjälpa patienter som drabbats av ett lidande 
att åter uppleva hälsa. Hälsa är enligt WHO's (2017) definition ”ett tillstånd av 
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fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 
eller funktionsnedsättning”.    
För att patienter ska kunna uppleva hälsa måste vårdaren se patienten som en helhet. 
Hen måste ta hänsyn till både kropp, själ och ande och skapa sig en förståelse och 
fördjupad kunskap om hela patienten (Lindwall & von Post, 2008, ss. 32-33). 
Det är genom livsvärlden som patienter upplever känslor av hälsa, lidande och sjukdom.  
För att kunna vårda hela patienten krävs att vårdaren förstår och lever sig in i patientens 
livsvärld. Om vården utgår från livsvärlden som grund skapas en vård med patienten i 
fokus. Livsvärlden är något som är unikt för var och en och innebär livet så som det 
erfars av varje individ. Patienter som är medvetslösa eller sederade i narkos har inte 
tillgång till sin livsvärld då de ej längre kan delta i vården. Medvetslöshet leder också 
till att patienten förlorar känslan av mening och sammanhang. En livshotande händelse 
kan leda till att patienter upplever en förändring i sin livsvärld (Dahlberg och Segesten, 
2010, ss. 127-147). Ett vårdlidande kan uppstå om vården inte kan ge den vård som 
patienten behöver. För att vården ska vara framgångsrik krävs att den syftar till att 
lindra lidande och öka välbefinnande för patienten. Patienter är i ett utsatt läge och 
riskerar att uppleva ett vårdlidande då de på grund av dålig hälsa inte kan vara delaktiga 
i vården. Patienter som är utsatt av sjukdom kan uppleva ett större lidande om vårdaren 
inte bemöter patienten i deras livvärld. Ansvaret för att mötet mellan patienter och 
vårdare sker på ett mellanmänskligt sätt ligger alltid på vårdaren (Dahlberg & Segesten, 
2010, ss. 211-216). För att kunna ge en god vård krävs att vårdaren arbetar i en sund 
och meningsfull vårdmiljö. Viljan att ge god vård kan motarbetas av ett icke vårdande 
klimat.  Vårdaren besitter ofta viljan att ge en god och patientcentrerad vård, men 
vårdkultur och miljö kan försvåra möjligheterna (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 124).    
 

Kommunikation och teamarbete 
Kommunikation kan innebära mer än bara det muntliga. Genom kroppsspråk, klädsel 
och att föregå med gott exempel kan budskap förmedlas. Kommunikation handlar lika 
mycket om att lyssna som att tala och det är mottagaren som tolkar innebörden i det 
som sägs. En kommunikation mellan människor uppstår först när mottagren bekräftat 
vad som sagts och tagit det till sig. Det är av stor vikt att kommunikation mellan 
medarbetare sker på rätt nivå (Lundin & Sandström, 2015, ss.125-127).  
Att vårda i team innebär enligt Lundin och Sandström (2015, ss.157-170) att en grupp 
samarbetar för att nå ett gemensamt syfte. Teamarbete kan genomföras genom att det 
finns tydliga mål, riktlinjer och regler. För att skapa ett välfungerande vårdteam krävs 
att teamet regelbundet arbetar tillsammans. Att en person leder gruppen anses också 
vara en viktig aspekt. Det är avgörande för teamets gemensamma arbete att alla 
medlemmar känner att deras insats är meningsfull. Att känna meningsfullhet skapar 
motivation och engagemang. Miljön på arbetsplatsen är en avgörande faktor för att 
teamarbetet ska vara ändamålsenligt.  
 

Risker med transporter inom sjukhus  
Påverkan på patienten  
Då en kritiskt sjuk patient ska transporteras inom sjukhus kan det uppstå 
komplikationer. Komplikationer som kan uppstå under en transport av en kritiskt sjuk 
patient är förändrat blodtryck, påverkad hjärtrytm, hjärtinfarkt, försämrad saturation 



 

4 
 

eller att patientens andningsfrekvens påverkades. De vanligaste komplikationerna är att 
patienten fick en förändring i puls och blodtryck (Caruana & Culp, 1998; Gillman, 
Leslie, Williams, Fawcett, Bell & McGibbon, 2006; Goulardins de Almeida, 
Domingues Neves, Leite Bertoli de Souza, Garcia, Lima Lopez & Bottura Leite de 
Barros, 2010; Jia, Wang, Gao, Liu & Yu, 2015;  Papson, Russel & Taylor, 2007; 
Ringdal, Chaboyer, Warrén & Strömberg, 2015). Komplikationer så som arytmier och 
hjärtinfarkter samt påverkan på intrakraniellttryck (ICP), puls, blodtryck, 
andningsfrekvens och saturation kan enligt studien av Goulardins de Almeida et. al. 
(2010) påverka patienten upp till fyra timmar efter avslutad transport. Dessa 
komplikationer förekom oftare hos patienter som var intuberade med mekanisk 
motståndsandning.  
 

Säkerhet och faktorer relaterade till utrustning 
Brister i teknisk utrustning under transport av patienten innebär en stor risk för 
patientsäkerheten. Riskerna som identifierats är till exempel att läkemedelspumpar 
slutade fungera och att batterier i övervakningsutrustning tog slut. Övriga problem som 
synliggjordes var icke fungerande ventilatorer och EKG övervakning som inte fungerat 
adekvat. Det framkom även att strul under transport kunde relateras till venösa infarter 
som slutade fungera eller syrgastuber som tog slut. (Doring, Kerr, Lovasik & Thayer, 
1999; Gillman et. al., 2006; Goulardins de Almeida et. al., 2010; Jia et. al., 2015; Jones, 
Zychowicz, Champagne och Thornlow, 2016; Ringdal et al., 2015). Det framkom i 
Doring et al. (1999) studie att något fel relaterat till apparatur inträffat i en av tre 
transporter. 
 
I studien av Caruana och Culps (1998) framkom att det är sjuksköterskans ansvar att se 
till att patienten har den övervakning som är adekvat och att all apparatur fungerar och 
kommer fungera så länge transporten varar. Det vill säga att sjuksköterskan måste 
överväga risker med transporten. Hen måste överväga vad som kan inträffa och se över 
att den utrustningen som krävs har laddade batterier och att allt fungerar innan 
transporten påbörjas. Övervakning som kan vara aktuell är EKG, blodtrycksmätning, 
puls, saturation och att patienten har en väl tillgodosedd ventilation. En viktig uppgift 
sjuksköterskan har är att se till att transporten av patienten sker säkert. Det kan innebära 
att hon försäkrar sig om att endotrachealtuben är väl fixerad, att eventuella mediciner 
som kan behövas är med och att en akut intubationsväska följer med om patienten 
plötsligt skulle börja desaturera.  Studien visade att patienten blev bäst ventilerade om 
en transportventilator användes (Caruana & Culp, 1998). 
 
 
Personalrelaterade faktorer 
 
I en studie av Doring et al. (1999) framkom att det är av stor vikt att personalen är väl 
bekant med den utrustning som finns. Det krävdes att de fått god utbildning i den 
transportutrustning som de använde sig av. Caruana och Culp (1998) fann att transport 
av kritiskt sjuka patienten kräver god planering och att personalen som utför transporten 
är välutbildad och kompetent för uppdraget. Enligt Goulardins de Almeida et. al. (2010) 
har transporten mindre påverkan på patienten om det är en erfaren läkare och 
sjuksköterska som genomför transporten. Studiens resultat visar att 54 % av alla 
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incidenter var relaterade till den mänskliga faktorn. Mer oerfaren personal gjorde 
felbedömningar och missade avvikande trender hos patienten. 
Goulardins de Almeida et. al. (2010) fann i sin studie att kommunikationen var ett 
problem.  Framförallt förekom brister i överrapporteringen om patienten förflyttades till 
IVA. Basal information om patienten kunde lätt glömmas bort på grund av att det var 
många inblandade vid överlämning av patienten. Förslag till förbättring var att ringa till 
destinationen och ge en rapport innan transporten påbörjades. Det nämndes även att en 
checklista kunde användas som hjälpmedel för att komma ihåg vad som skulle 
överrapporteras.  
 

Faktorer som minimerar risker under transport 
Kue, Brown, Ness och Scheulen (2011) undersökte om ett speciellt utbildat team för 
transporter kunde minska påverkan på patienten. De fann i sitt resultat att ju sjukare 
patienten var, desto högre risk för att något inträffade under transporten. För att 
identifiera högriskpatienter användes en skala för att bedöma hur sjuk patienten var. 
Även i en studie av Jones et. al.  (2016) framkom att ett bedömningsinstrument som 
används för att avgöra hur kritiskt sjuka patienterna var minimerade risker under 
transport.  Berube, Bernard, Marion, Parent, Thibault, Williamsson och Albert (2012)  
kom i sin studie fram till att en checklista inför avfärd gjorde att både tekniska problem 
så som att batterier tog slut och problem med patientens tillstånd minskade.  
 

Sjuksköterskors upplevelser av transporter 
Ringdal et. al. (2015) har studerat hur intensivvårdssjuksköterskor upplever transporter 
av kritiskt sjuka patienter inom sjukhus. Det framkom att sjuksköterskor upplevde stress 
av att vårda patienter utanför IVA. Ett exempel som upplevdes stressande var 
transporter till och från röntgenavdelningen. Transporter inom sjukhuset upplevdes som 
en krävande uppgift som liknades med att springa ett maraton. Sjuksköterskor upplevde 
det stressande att de var tvungna att lämna övriga patienter och kollegor under 
transporten. De upplevde det lugnande att ha med sig en telefon och läkemedel att ge 
vid behov.  
 
Gustavsson, Wennerholm & Fridlund (2010) fann i sin studie att sjuksköterskor som 
transporterade patienter mellan sjukhus upplevde att det var problem med 
kommunikationen mellan sjukhusen. De uttryckte att det ofta uppstod frågetecken om 
vart de skulle transportera patienten och att mottagande avdelningen inte alltid visste att 
de skulle komma. Transporter mellan sjukhus kunde även upplevas svåra att genomföra 
under säkra omständigheter, relaterat till trånga utrymmen och situationen i trafiken.  
Sjuksköterskor tyckte att det var stressande att använda utrustning under transporter 
som de inte var vana vid. Utrustningen kunde gå sönder och sluta fungera mitt under 
pågående transport. De uttryckte en känsla av ensamhet och osäkerhet i samband med 
transporter av kritiskt sjuka patienter. Sjuksköterskor upplevde transporten mer osäker 
och stressande om den genomfördes tillsammans med en ovan eller ny kollega. 
Patienter som var svårt sjuka upplevdes extra stressande att transportera. 
Sjuksköterskorna beskrev en rädsla för att patienten inte skulle överleva transporten. De 
uttryckte en större oro kring transporter av barn (Gustavsson, Wennerholm & Fridlund, 
2010). 
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För att minska stressen inför transport försökte sjuksköterskorna förbereda sig så gott de 
kunde. De gick på toaletten, förberedde all utrustning och såg till att de hade klara 
instruktioner om vem patienten var och vart transporten skulle ske. De försäkrade sig 
även om att de hade en komplett akutväska tillgänglig (Gustavsson, Wennerholm & 
Fridlund, 2010).  
Sjuksköterskor kände sig tryggare att genomföra transporter av svårt sjuka patienter om 
de hade erfarenheter av detta sedan tidigare. Ju mer erfaren, ju mindre stress inför 
transporten. En erfaren sjuksköterska vågade ifrågasätta och säga ifrån om något inte 
kändes bra. Sjuksköterskor gjorde tillsammans med läkare upp en plan för vad som 
skulle göras om något inträffade under transporten. Riktlinjer inför transporten 
upplevdes som ett bra hjälpmedel för att stämma av att allt var förberett innan 
transporten påbörjades (Gustavsson, Wennerholm & Fridlund, 2010).  
 

PROBLEMFORMULERING 

Anestesisjuksköterskor ansvarar för att på ett säkert sätt övervaka och tillgodose 
patienters behov av god ventilation och cirkulation. Tidigare studier visar att transporter 
av kritiskt sjuka patienter inom sjukhus innebär risker för patienten. Risker som 
synliggjordes visar att patienter riskerar påverkan på puls, syresättning och blodtryck. 
Studier visade även på brister i rutiner och att övervakningsutrustning som användes 
under transporter inte fungerat adekvat. Flertalet av tidigare funna studier är gjorda 
utomlands där strukturen på sjukhus kan se annorlunda ut. Det är få av studierna som 
beskriver transporten från akutmottagningen till operationsavdelningen eller IVA. 
Flertalet tidigare studier är inriktade på vad som kan inträffa under en transport av en 
svårt sjuk patient och inte på hur den som genomför transporten upplever den. Det 
saknas studier som fokuserar på anestesisjuksköterskans upplevelse av att på ett säkert 
sätt transportera kritisk sjuka patienter.   
 
SYFTE 

Syftet var att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av 
patientsäkert vårdande vid transport av en kritiskt sjuk patient från akutmottagningen till 
operationsavdelningen eller IVA.  

 
METOD 

Ansats 
Vi har valt att göra en intervjustudie med anestesisjuksköterskor som har erfarenhet av 
transporter av svårt sjuka patienter inom sjukhuset. Då syftet med studien var att belysa 
upplevelser valdes en kvalitativ, deskriptiv ansats. Kvale och Brinkmann (2015, s. 41) 
menar att en kvalitativ intervjustudie lämpar sig väl när syftet är att förstå världen så 
som den erfars av den som intervjuas. Det ger en ökar förståelsen för deras upplevelser. 
Intervjustudier baseras på konversationer i det dagliga livet och skall ske på ett 
professionellt sätt. Fokus ligger på interaktionen och mötet mellan intervjuaren och den 
som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 165). 
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Urval och Datainsamling 
Informationsbrev skickades ut via mail till alla anestesisjuksköterskor på 
operationsavdelningen. Vi informerade även muntligen på ett morgonmöte. Intresse för 
att deltaga i studien anmäldes till huvudhandledaren. Vårt enda inklusionskriterium var 
att deltagarna skulle ha genomfört minst en transport av en kritiskt sjuk patient. Inför 
urvalet av deltagare hade vi som önskemål att få med både män och kvinnor samt att de 
skulle ha varierad erfarenhet. Denna variation var önskvärd för att få ökad trovärdighet i 
studien.   
 
Intresse anmäldes av tio stycken anestesisjuksköterskor och alla inkluderades i studien.  
Vi deltog båda i intervjuerna som skedde på neutralt rum i anslutning till 
operationsavdelningen. Polit och Beck (2016, ss. 510-514) menar att det är av stor 
betydelse var intervjun äger rum. En neutral plats där intervjun kan genomföras utan 
avbrott är att föredra.   
De som intervjuades var inte i tjänst under tiden som intervjuerna varade. Av deltagarna 
var sex stycken kvinnor och fyra män. De var mellan 29 och 63 år gamla och hade 
arbetat som anestesisjuksköterskor mellan 2,5–27 år. Antalet genomförda transporter 
varierade mellan 4 och 15 stycken. Tre av deltagarna upplevde att de gjort så många 
transporter, att de hade svårt att minnas ett exakt antal (se Tabell 1).  
 
Tabell 1. Översikt av intervjudeltagare.  
Deltagare Erfarenhet Antal transporter 
Kvinna 6 år  10-15 transporter 
Man 4 år 10-15 transporter 
Man 4 år 4-5 transporter 
Man 10 år 10-12 transporter 
Kvinna 2,5 år 10 transporter 
Kvinna 9 år 10 transporter 
Kvinna 25 år > 20 transporter 
Kvinna 17 år > 20 transporter 
Kvinna 27 år > 20 transporter 
Man 6 år 4-5 transporter 
 
Intervjuerna spelades in på band och varade i ungefär 15 minuter. Enligt Kvale och 
Brinkman (2015, ss. 134-135) bör intervjufrågor vara korta och enkla. Den inledande 
frågan bör beröra en konkret situation som den intervjuade kan tala öppet och fritt kring. 
Den som intervjuar kan sedan få mer specifik information genom att be den som blir 
intervjuad att utveckla och förklara hur hen upplevde situationen och vilka känslor som 
väcktes.  

Varje intervju inleddes med frågan "Kan du beskriva hur det går till när ni får ett sådant 
här larm?". Deltagarna fick sedan svara på "Vad gör du innan ni lämnar akuten för att 
kunna genomföra en patientsäker transport?" och "Vad gör du under själva transporten 
för att säkerställa patienten?". De fick även svara på "Hur upplever du en sådan här 
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transport?" och "Har du varit med om att det inträffat något under någon transport?". 
För att få så innehållsrika svar som möjligt kompletterades intervjun med frågor som 
"kan du utveckla?".  Polit och Beck (2016, ss. 510-514) beskriver att semistrukturerade 
intervjuer används när författarna vill täcka in ett specifikt ämne. Detta innebär att 
författarna vet vad de vill få svar på, men inte vilka svar de kommer att få. Inför 
intervjun förbereds frågor som kommer att ge svar på det specifika ämnet. För att 
säkerställa att ämnet verkligen besvaras förbereds även följdfrågor som kan användas 
vid behov.  

Varje deltagare intervjuades separat och efter varje intervju transkriberades innehållet 
nära i tid till när intervjun ägde rum. Polit och Beck (2016, s. 516) belyser vikten av att 
intervjuerna avlyssnas och transkriberas i direkt anslutning efter genomförd intervju. 
Om något har gått fel och inte kommit med på inspelningen har författarna intervjun i 
färskt minne och kan fylla i det som missats. Vid transkribering av intervjuer ska alla 
pauser, ändrade tonlägen och övriga uttryck i samtalet noga dokumenteras.  

Dataanalys 
Innehållsanalys som vetenskaplig metod utvecklades till en början för att möjliggöra 
hantering av stora mängder data. I den kvalitativa innehållsanalysen ligger fokus på att 
tolka texter och data inom framförallt vårdvetenskap, beteendevetenskap och 
humanvetenskap. Inom omvårdnad har kvalitativ innehållsanalys använts för att tolka 
innebörd i bland annat inspelade intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 
187). Vi har valt att analysera innehållet i intervjuerna enligt induktiv kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Elo och Kyngäs (2008) beskriver tillvägagångssättet vid innehållsanalys som att 
författarna initialt söker efter genomgående meningsenheter i texten. Dessa kan vara 
bara ett ord eller en återkommande mening. Genom att läsa innehållet upprepade gånger 
sätter sig författarna in i texten. Först när författarna verkligen har gjort det kan koder 
och meningsenheter synliggöras. Dessa ligger sedan till grund för utvecklandet av 
subkategorier och kategorier.  

Det transkriberade materialet lästes separat upprepade gånger och återkommande 
meningsenheter markerades. Därefter lästes all data tillsammans och våra fynd 
jämfördes. Meningsenheterna kodades och fördes samman till subkategorier. Liknande 
subkategorier sattes sedan ihop till huvudkategorier. Resultatet kom att innehålla åtta 
subkategorier och tre kategorier (se Tabell 2).  

Förförståelse 

Förförståelse beskrivs som den uppfattning som författarna har sedan tidigare av det 
studerade fenomenet. Det innebär bland annat tidigare erfarenheter och tidigare 
kunskap. Även förutfattade meningar kan påverka förförståelsen. Förförståelsen 
beskrivs kunna ha en positiv aspekt på studien. Den kan ge ökad förståelse för ämnet 
och öppna upp för ny kunskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 196-197). 

Etiska överväganden 

Enligt Codex (2017) krävs ingen etisk prövning för studier genomförda av studenter på 
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magisternivå.  Enligt vetenskapsrådet (2015) finns det bland annat ett samtyckeskrav. 
Detta innebär att alla deltagare ska få ett samtyckesbrev där de samtycker till att deltaga 
i studien. Enligt Polit och Beck (2012 s. 154) måste deltagarna få information om vad 
studien innebär och att deltagandet är frivilligt. All data ska behandlas anonymt och 
författarna ska innan studien påbörjas ta ställning till om deltagandet kan upplevas 
psykiskt påfrestande för deltagarna. 

Innan studien påbörjades fick vi godkännande av verksamhetschefen att genomföra 
studien. Inför intervjuerna fick  alla deltagare skriva på ett samtyckesbrev. De fick även 
information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under studiens 
gång fick avbryta.  För att minimera risken att deltagarnas identitet röjdes tilldelades 
alla intervjuer ett nummer, som sedan användes i analysen av data. Vi upplevde inte att 
denna studie skulle vara psykiskt påfrestande för deltagarna.  
 

RESULTAT 

Att som anestesisjuksköterska genomföra en transport av en kritiskt sjuk patient 
upplevdes olika bland informanterna. Det beskrevs som ett moment som väckte dubbla 
känslor. Det kunde upplevas som ett kritiskt och stressande moment samtidigt kunde det 
upplevas motiverande att kunna göra skillnad för en patient. Det kunde även upplevas 
ansträngande och känslomässigt påfrestande efteråt. Särskilt påfrestande om det var 
unga patienter involverade. 
 
 
Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och subkategorier.  
Huvudkategori Subkategori 
Att förbereda ett säkert vårdande Att få larmet 

Att förbereda en säker transport 
Att ha säker och ändamålsenlig 
utrustning 

Att vårda i ett team Att ha en plan för patienten 
Att veta sitt ansvarsområde 
Att samarbeta i vården kring patienten 

Att vårda när livet står på spel Händelser under transport 
Patientens sårbarhet under transport 

 

Att förbereda ett säkert vårdande 
Att få larmet 
En anestesisjuksköterska har varje pass en larmsökare på sig. När det larmade fick de 
information om var larmet kommer ifrån. När anestesisjuksköterskan fick lämna 
operation för att gå på ett larm med en kritisk sjuk patient blev de fullt fokuserade på sin 
nya uppgift. De beskrev att de lämnade alla tankar kring vad som händer på operation 
och fick fullt fokus på att hjälpa patienten på akutmottagningen. Redan på vägen 
började de i tanken att förbereda sig.  
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När det larmade från akutmottagningen kunde det vara rött traumalarm eller 
specialistlarm. Det kunde innebära vad som helst. Anestesisjuksköterskorna fick 
förbereda sig på att möta antingen en KOL-patient, ett hjärtstopp, någon med sviktande 
cirkulation eller en patient som varit med om ett trauma. Var det ett gult larm innebar 
det att de var på väg till ett dåligt barn. De upplevde det som en fördel att tidigt kunna 
förbereda sig på att de var på väg till ett svårt sjukt barn. Oberoende av vad det var för 
patient var det viktigt att ta sig så fort de kunde till akutmottagningen. Ibland var 
patienten på plats när de kom och ibland var den på väg in med ambulans eller 
helikopter, det påverkar tiden de har att förbereda sig. Informationen de fick innan 
patienten var på plats kunde vara bristfällig. Detta gjorde det svårt att förbereda sig. 
Informanterna beskrev att det kunde upplevas stressande att de var på väg till en dålig 
patient, utan att veta vem patienten var och vad den råkat ut för.  
 
”Då får vi ju förbereda oss på diverse olika scenarion, men framförallt så vet vi ju att 
det är någon som är medvetslös och har hotad luftväg, det är ju därför dom vill ha dit 
oss.” 
 
Anestesisjuksköterskorna förklarade att så fort patienten var på plats visade det sig ofta 
fort vad det är för typ av patient. Hur dålig patienten var och vart den kommer att 
transporteras. Utefter det påbörjades planeringen.  
 

Att förbereda en säker transport 
Under transporten kunde de inte påverka patienten så mycket. Det gällde därför att ha 
framförhållning om vad som kunde hända under transporten. Att förbereda så mycket 
som möjligt innan transporten påbörjades var viktigt. De såg till att de hade med allt 
som kunde behövas. 
 
”Man kan ju inte göra så mycket på vägen egentligen så det handlar väl om att planera 
innan… o tänka.. vad kan jag behöva...” 
 
Om patienten var stabiliserad och hade en bra monitorering kunde transporten ofta ske 
under lugna förhållanden. Skulle patienten intuberas, kunde det vara bra att göra det 
innan transporten påbörjades för att ha en säkerställd luftväg. De upplevde att de 
tillsammans med anestesiläkaren bestämde vad som skulle göras och vilken 
övervakning patienten skulle ha. De beskrev att de alltid har övervakning, oberoende av 
om patienten var sövd och intuberad eller om patienten var vaken. Aktuell övervakning 
kunde vara EKG, puls, saturation, blodtryck och kapnograf. Om det föreföll en risk för 
kräkning upplevdes det önskvärt att även sätta en ventrikelsond på patienten innan 
transporten påbörjades. De såg alltid till att fungerande sugutrustning var med. Det 
upplevdes viktigt att se till att patienten hade väl fungerande infarter inför transporten 
och att läkemedel packades med. Tänkbara läkemedel som togs med var sederande, 
muskelrelaxerande, smärtstillande och blodtryckshöjande. Det var önskvärt att ha 
läkemedlen lätt till hands, allra helst uppe vid patientens huvudända. Det fanns 
önskemål om att ha med intravenösa vätskor att kunna ge patienten under transporten. 
Var det en patient som andas själv så tog de alltid med en andningsblåsa och såg till att 
de hade med intubationsberedskap. Att ta med en telefon ansågs vara viktigt. De såg 
även till att ha med filtar så att patienten inte skulle frysa under vägen. När det var 
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bråttom tog de med det allra nödvändigaste. Det viktigaste ansågs vara att de kunde 
lämna över sin patient i ett så gott skick som möjligt. Anestesisjuksköterskorna 
betonade vikten av att tidigt göra upp en plan. Det innefattade utöver övervakning 
vilken väg som var lämpligast att köra. Vissa vägar krävde att de åkte hiss, andra att de 
körde på platser där det rörde sig andra patienter.    
 
 

Att ha säker och ändamålsenlig utrustning  
Anestesisjuksköterskorna beskrev att det är akutmottagningens övervakning som 
används under transporten. Denna utrustning är inte densamma som den som finns på 
operation. Det fanns variationer i hur utrustningen upplevdes. Den kunde upplevas svår 
att hantera och att det vore önskvärt att ha samma utrustning som den som finns på 
operationsavdelningen. 
 
”Man kan ju ta ett blodtryck liksom, men jag känner ju mig inte alls hemma på den 
utrustningen” 
 
 Andra upplevde inte övervakningen på akutmottagningen som ett problem. Den 
upplevdes som bra och att den gav samma information som på operationsavdelningen. 
Den ansågs vara lätt att hantera. Skärmen beskrivs som smidig och att den tog inte 
mycket plats i sängen.  
 
Övervakningsutrustningen kunde ibland sluta fungera under vägen. Det uppstod ofta 
problem på röntgenavdelningen då kontakten mellan patienten och skärmen 
försämrades.  De upplevde även att syrgasen kunde ta slut under transporten. Om 
monitoreringen slutade fungerade fick anestesisjuksköterskorna istället fokusera på att 
titta på patienten. Det kunde också vara ett bekymmer under röntgen, då patienten inte 
syns så bra.  Informanterna upplevde att det ibland läggs för mycket fokus på 
övervakning istället för att titta på patienten och använda sin kliniska blick.  
 
”Man kan få så otroligt mycket felvärden om man ska hålla på att mäta blodtryck hela 
tiden. Så man får ju lära sig att gå på en känsla där” 
 
Under en transport får de acceptera att de inte hade samma möjligt till övervakning som 
på operationsavdelningen. Genom att bara titta på patienten kunde de få väldigt mycket 
information. Erfarenheten kunde vara avgörande för hur transporter upplevdes. När de 
var nya i yrket upplevdes transporter som ett stressande moment då de inte hade lika 
utvecklad klinisk blick.  
 
Övriga hjälpmedel som beskrevs var en hjärtstartare och Lucas. Dessa togs med om det 
fanns risk för att patienten skulle få hjärtstopp under vägen. Hade patienten tidigare 
varit uppkopplad på hjärtstartare, var det önskvärt att behålla defibrilleringsplattorna 
kvar under transporten. Lucas kunde upplevas besvärlig och tidskrävande att koppla på 
under en transport. Ett annat hjälpmedel som beskrevs var ett artärtryckset. Detta 
upplevdes besvärligt att koppla ihop på akutmottagningen. Det ansågs svårt eftersom 
det inte är samma sort som på operationsavdelningen. Akutmottagningens personal har 
inte utbildning i artärtryckset och kan därför inte heller hjälpa till.  Vissa upplevde att de 
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saknade möjligheten att övervaka endtidalkoldioxid medan andra upplevde att det fanns 
möjlighet till detta. 
Det upplevdes som mycket hjälpmedel att ta med på en transport. Detta kunde bli 
problem då de skulle in i hissar och gå fort i korridorer. Det fanns risk för att det blev 
mycket lösa föremål i sängen. Akutmottagningens färdiga intubationsväskor ansågs som 
ett bra hjälpmedel att ta med om det var bråttom och hot om ofri luftväg.  
 

Att vårda i ett team 
Att ha en plan för patienten 
Ibland kunde ta lång tid på akutmottagningen innan transporten till IVA eller 
operationsavdelningen påbörjades. Trots att patienten ofta var ostabil, så görs alltid en 
grundlig genomgång enligt ABCDE. Anestesiläkaren ihop med ansvarig kirurg eller 
medicinläkare tar beslut om vad som skulle göras med patienten. De bedömer om 
patienten är i skick för operation eller om det är aktuellt med intensivvård. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att det kändes rörigt om det inte var någon som tog 
befäl och beslutade om vad som skulle göras. När patienten är stabiliserad kunde det 
underlätta om anestesiläkaren tog ett steg tillbaka och lämnade över ansvaret för 
luftvägen till anestesisjuksköterskan. Då kunde han eller hon ägna sig åt att tillsammans 
med övriga läkare göra upp en plan för patienten. På så sätt kunde beslutsfattandet ske 
fortare. 
 
”Är det ingen som tar befälet, trauma t.ex. och det inte finns någon traumaledare… då 
är det kaos… jag som narkossköterska vet ju att andningen och cirkulationen det är 
mitt, där bakom huvudändan… men det hjälper ju inte om inte alla andra agerar… o då 
springer alla människor på fel bollar hela tiden ” 
 
Det ansågs viktigt att så tidigt som möjligt meddela antingen operationsavdelningen 
eller IVA om de skulle komma dit med patienten. Det möjliggjorde för snabbare 
omhändertagande och förberedelser på destinationen. Det ansågs även viktigt att 
meddela röntgen i tid om patienten behövde komma dit.  
 
 

Att veta sitt ansvarsområde 
Anestesisjuksköterskorna beskrev sitt huvudsakliga ansvarsområde som att säkerställa 
luftvägen på patienten. De skulle även tillgodose patientens cirkulation och hjälpa till att 
söva patienten och hålla den sövd om det behövdes. De kunde också vara behjälpliga 
med att säkerställa en fri venväg. Det var viktigt att alla tog ansvar för sitt, annars kunde 
det upplevas väldigt rörigt kring patienten. Innan transporten påbörjades såg de till att 
patienten låg bra i sängen och att de hade möjlighet att hålla fria luftvägar.  
 
”Du måste säkerställa. Det är vi som narkossköterska. Vi måste säkerställa en fri 
luftväg och att patienten är stabil cirkulatoriskt. Givetvis...” 
 
I samband med larm kunde de avsiktligt bortprioritera att dokumentera vad som gjorts 
med patienten. Dock skedde muntligt rapport vid varje överlämning om vad som gjorts, 
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vilka läkemedel som givits och vilken effekt det haft. På traumalarm är 
intensivvårdssjuksköterskan ansvarig för dokumentationen.  
 

Att samarbeta i vården kring patienten 
Det fanns variation i vilka och hur många som var med under transporter. De belyste 
vikten av att aldrig gå själva. Hade de behövt transportera patienten själva, hade det 
upplevts ensamt och att de inte räckte till. 
Vid röda traumalarm kom en intensivvårdssköterska med på larmet. Hen var även med 
under transporten. Ibland följde personal från akuten med. Det upplevdes som en fördel, 
då det krävdes gott om personer för kunna genomföra en patientsäker transport. Någon 
kunde gå före och öppna dörrar och hissar. Akutmottagningens personal kunde även 
hjälpa till med rapport om de kände patienten bättre än anestesisjuksköterskan.  
 
Vilka som närvarade under transporten kunde påverka deras upplevelse. Samarbetet 
med anestesiläkaren gick lättare om de kände sig trygga med varandra. Att de tänkte 
och planerade likvärdigt kring patienten ansågs vara en fördel. Vilka den övriga 
personalen var, var inte lika avgörande för upplevelsen. Huvudsaken var att de var 
tillräckligt många. Var det tillräckligt med personal, kunde det inge en mer positiv 
känsla av transporten. 
Intensivvårdssjuksköterskan upplevdes vara till stor hjälp under transporten, då hen ofta 
var familjär med utrustningen. Det upplevdes också som att de förstod varandra bra 
eftersom de i sitt dagliga arbete vårdar liknande patienter.  
 
”Men en IVA sjuksköterska är en extra trygghet att ha med sig. Absolut… Det gör ju det 
hela smidigare också. När man kommer till IVA sen. Att flytta över… koppla över till 
deras grejer och så där.” 
 
Anestesiläkarna kunde ibland lämna transporten till anestesisjuksköterskan att 
genomföra själv. Detta ansågs stressande och utlämnande då transporten var ett kritiskt 
moment. Anestesiläkarens kompetens var önskvärd att ha med under transporten om 
något skulle inträffa. Om anestesiläkaren var hos en annan svårt sjuk patient på 
sjukhuset kunde anestesisjuksköterskan få gå helt ensam på larm, detta kunde upplevas 
otryggt.  
 
Samarbetet mellan anestesiläkare och anestesisjuksköterska ansågs vara viktigt. Hur 
samarbetet fungerade upplevdes olika bland informanterna.  Ibland hade 
anestesisjuksköterskan mer erfarenhet än läkaren. I de fallen ansågs dialogen dem 
emellan vara avgörande. En del ansåg sig ha bra förtroende för alla anestesiläkare.  
Upplevelsen av att ha kompetent personal med sig ingav en känsla av trygghet. De 
uttryckte också att de med åren blev tryggare. Med erfarenhet påverkade övrig personal 
inte upplevelsen av transporten lika mycket. Som ny anestesisjuksköterska hade övrig 
personal en större påverkan. Med åren vågade de även säga ifrån om något kändes 
otryggt. Det kunde exempelvis vara att de var för få personer.  
 
Informanterna ansåg att det ibland fanns brister i kommunikationen kring de som 
arbetade med patienten. De visste inte vilka alla var och vilken kompetens de hade. 
Kommunikationen spelade även en viktig roll för att samarbetet kring transporten skulle 
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fungera bra. Det kunde vara att de som körde sängen inte körde för fort. Det kunde 
upplevas svårt att komma in i hissar med många personer och föremål kring sängen. Om 
det var för många närvarande kunde det upplevas rörigt. De tog även stor plats i 
korridorer. 
 
”… behöver man ju komma åt att ventilera under tiden och då får man ju ha den 
kommunikationen så att man inte kör för fort… Jag behöver ju tänka på mig själv 
också.  … att vi inte går för fort. Så att man kommer åt ordentligt… att man, att den 
som har huvudändan ändå bestämmer hastigheten.” 
 

Att vårda när livet står på spel 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att deras handhavande och tankar kring transporten 
påverkades av hur sjuk patienten var. Var det en patient som varit med om ett trauma 
skiljde sig tankarna från om det var en patient med misstänkt hjärtsjukdom. De menade 
att en patient som varit med om ett trauma hastigt kunde försämras på grund av 
exempelvis dolda blödningar. En patient som skulle transporteras till IVA kunde ofta 
vara mer stabil, än en patient som var i akut behov av en operation. Det var avgörande 
för vad som hanns med att göra med patienten innan transporten påbörjades.  
 
Händelser under transport 
En vanligt förekommande händelse under transport var att patienten mådde illa eller 
kräktes. Patienten kunde vara någorlunda stabil när de lämnade akutmottagningen, men 
kunde sedan bli hastigt försämrad under transporten. 
 
”Jag hann inte tänka så mycket eftersom patientens liv var i fara. Det var ju bara att 
springa till operation” 
 
Om patienten blev kraftigt försämrad på vägen kunde de få ringa efter hjälp från 
operation. De beskrev även att läkemedel tagit slut under transporten och att de fick 
ringa efter någon som kunde komma med mer. Andra händelser som inträffat var att 
patienten fick så försämrad andning att de var tvungna att intubera på röntgen. En annan 
patient fick ett hjärtstopp på vägen och hjärt-lungräddning fick påbörjas under pågående 
transport. En person fick hoppa upp i sängen för att kunna utföra kompressioner medan 
de fick springa till operationsavdelningen. Trots dessa exempel beskrev 
anestesisjuksköterskorna att det sällan inträffar något allvarligt under en transport. Om 
det skulle inträffa något så var det viktigt att vara väl förberedd och att de hade med allt 
de behövde för att kunna hjälpa patienten. De menade att de har begränsade möjligheter 
att kunna agera under en transport. De fick göra så gott de kunde med de hjälpmedel 
som fanns till hands.  
 
”Då får man ta va man har liksom.. och göra det bästa av situationen...” 
 

Patientens sårbarhet under transport 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att den långa vägen att gå var en risk för patienten. 
Eftersom transporten är lång och det tar tid att komma fram påverkar det tiden till 
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behandling. Om det var en akut blödning skulle de helst varit på plats på 
operationsavdelningen direkt. Detta kunde förbättra utgångsläget för patienten. 
Informanterna uttryckte en önskan om att slippa transportera så kritiskt sjuka patienter 
så lång väg. Några få minuter kunde upplevas som väldigt lång tid. De menade att 
inträffar något med patienten kan de på operationsavdelningen bara trycka på en knapp. 
Då får de direkt hjälp av övriga personal. Under en transport var det bara ett visst antal 
personer och begränsad utrustning.   
 
”Det känns som att det ligger helt fel, operation på ena sidan på sjukhuset, akuten i 
andra änden” 
 
Transportvägen beskrevs även som ett hot för patientens integritet. De fick gå genom 
kulvertar, korridorer och hissar där andra patienter, anhöriga och personal vistades. Det 
kändes speciellt otryggt att de behövde åka hiss. För att få plats i en hiss och för att 
skydda patientens integritet fick de be andra att gå ur hissen. Det finns inte någon 
speciell hiss för patienttransporter. De beskrev att de gärna försökte täcka över ansiktet 
på patienten för att undvika exponering för nyfikna ögon. De uttryckte också vikten av 
att få upp grindarna på sängen, för att minimera risk att patienten ramlade ur eller gjorde 
sig illa på vägen.   
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-188) beskriver kvalitativ 
innehållsanalys som en lämplig metod vid analys av studier inom vårdvetenskap och 
omvårdnad. Den anses lämplig då metoden syftar till att tolka texter så som till exempel 
inspelade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes då syftet var att beskriva 
anestesisjuksköterskors upplevelser. Denna studie gjordes med ett lämplighetsurval som 
enligt Polit och Beck (2012, s. 518) betyder att deltagarna valdes ut efter vissa kriterier. 
Kriterierna var att deltagarna skulle jobba på en operationsavdelning och att de 
genomfört minst en transport av en kritiskt sjuk patient mellan akutmottagningen och 
IVA eller operationsavdelningen. Deltagandet var frivilligt och det efterfrågades en 
blandning av kön och erfarenhet. Enligt Kvale och Brinkmann (2015, s. 113) bör 
studien innefatta så många informanter som behövs för att få frågan besvarad. Antalet 
beror på författarnas möjligheter och tillgång på informanter samt vad som ska forskas 
på. 
 
Målet var att få åtta till tio informanter att delta i studien. Tio deltagare intervjuades och 
alla tio intervjuer kom att involveras i resultatet. Ålder på deltagarna redovisades genom 
ett ålderspann. Om ålders redovisas på varje deltagare kunde det innebära en ökad risk 
för att deltagarnas identitet röjdes. Erfarenhet och antal genomförda transporter ansågs 
vara mer relevant till syftet. Varje intervju varade i ca 15 minuter, vilket är en ganska 
kort tid för en intervju. Enligt Kvale och Brinkman (2015, ss. 162-163) kan även korta 
intervjuer vara innehållsrika. I långa intervjuer kan det förekomma mycket tomt prat 
som ändå inte är relevant för resultatet. Om författarna vet vad de ska fråga om, varför 
de frågar och hur de ska fråga, kan en intervju bli innehållsrik trots att den inte är lång.  
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Vi hade tydliga mål med vad vi ville ha svar på och utformade våra frågor utefter det. 
Därav blev intervjuerna ganska korta men vi bedömde att vi fick svar på vårt syfte. En 
annan aspekt att ta hänsyn till var att vi var två som intervjuade en person. Det kan 
upplevas som en utsatt situation för den som blir intervjuad. Kvale och Brinkman (2015, 
s. 33) menar att en intervju alltid har en viss obalans i maktförhållandet mellan 
intervjuare och deltagare. Detta då den som intervjuar styr hur samtalet fortgår, när det 
startar och när det avslutas.  Vi upplevde inte att deltagarna påverkades av 
maktförhållandet, då vi är studenter och de var erfarna och trygga i sitt yrke. För att få 
en avslappad och naturlig stämning, pratade vi en stund om andra saker, innan intervjun 
påbörjades. Vi upplever inte heller att ämnet ansågs påfrestande eller känsligt att prata 
om för de som blev intervjuade.  
 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 197-199) menar att trovärdighet inom den 
kvalitativa forskningen beskrivs av begrepp som giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet. Giltigheten innebär att resultatet besvarar syftet och att urvalet av de som 
ingår i studien inkluderar båda könen, olika åldrar och personer med olika stor 
erfarenhet. Citat från intervjuer kan också styrka en studies giltighet. Tillförlitlighet 
beskrivs som något som uppkommer av en utförligt beskriven analysgång samt att 
författarna noga beskriver sina ställningstaganden under forskningsprocessen. 
Överförbarhet handlar om i vilken grad studiens resultat kan överföras till en annan 
likvärdig grupp eller sammanställning av människor. Detta kan uppnås genom att noga 
beskriva hur urvalet av deltagare sett ut, vilka som deltog, samt om hur datainsamlingen 
och analysarbetet gått till (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 197-199). 

Vi bedömer vår studie som giltig, då den besvarar vårt syfte. Vi har valt att inkludera 
flera citat och våra deltagare hade olika lång efterfarhet, varierande åldrar och var av 
båda könen. Först lästes alla intervjuer separat, sedan tillsammans. På så sätt bedömer vi 
att vi fått en bra genomförd analys och då också ett tillförlitligt resultat. Studien 
innefattar bara anestesisjuksköterskor på ett sjukhus. Detta kan anses negativt gällande 
om studien är överförbar. Tidigare studier som redovisats i vår bakgrund visar på 
likande resultat gällande risker och incidenter under transport. Dessa är gjorda på olika 
sjukhus i olika länder. Trots det är deras och vårt resultat likvärdiga. Detta anser vi vara 
en positiv aspekt gällande överförbarhet i vår studie.  

Vi upplever att vår förförståelse har gett oss möjlighet att lättare förstå 
anestesisjuksköterskornas redogörelser. Vi har under analysen försökt att inte låta oss 
påverkas av våra tidigare erfarenheter kring fenomenet. Under intervjuerna bad vi 
deltagarna att utveckla och tydligt förklara vad de menar. Om de uppstod situationer där 
information kan tolkas olika, bad vi deltagarna bekräfta att vi förstått dem rätt.  
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 
av patientsäkert vårdande vid transport av en kritiskt sjuk patient från akutmottagningen 
till antingen operationsavdelningen eller IVA. I resultat framkom att det fanns delade 
tankar och känslor kring vårdandet av patienter under dessa transporter. En del fann det 
motiverande och som en naturlig del av jobbet, andra upplevde det mer stressande. 
Planeringen innan transporten var en avgörande faktor för hur transporten upplevdes. 
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Även övriga medarbetare kring patienten ansågs vara en viktig del. I resultatet framkom 
även att de anestesisjuksköterskor med mer erfarenhet upplevdes tryggare med 
uppgiften. De upplevde även att övrig personal hade mindre inverkan på deras 
upplevelse av transporten, till skillnad från de som hade mindre erfarenhet. 
Övervakningsutrustningen som fanns till hands var inte samma som på operation och 
detta upplevdes stressande för vissa av deltagarna. Det framkom även att patienten var i 
ett utsatt läge under dessa transporter. Dels skedde transporten i offentliga korridorer 
och hände något allvarligt med patienten under vägen var behandlingsmöjligheterna 
begränsade.  

 
Att förbereda ett säkert vårdande 
 
I resultatet framkom vikten av att vara väl förberedd inför transporten. Förberedelserna 
började redan när anestesisjuksköterskorna fick larmet. Det framkom att det var av stor 
vikt att det snabbt togs beslut om vart patienten skulle transporteras och vilken väg de 
skulle gå. En annan avgörande faktor för informanterna var en god planering inför 
transporten. En god planering resulterade i att de fick med allt det skulle tänkas behöva 
under transporten. Enligt Södra Älvsborgs sjukhus traumamanual (2015) är det 
anestesisjuksköterskan tillsammans med anestesiolog och intensivvårdssjuksköterska 
som ansvarar för vårdandet under transporten av röd prioriterade patienter från 
akutmottagningen till operationsavdelningen eller IVA. Det finns dock inga tydliga 
riktlinjer för hur transporten ska genomföras. Det finns inte heller några allmänna 
riktlinjer eller lagar i Sverige gällande vård av patienten under transporter inom sjukhus. 
Almanou och Brokalaki (2014) fann i sin studie att det var av stor vikt av att det fanns 
någon form av riktlinje för hur transporten skulle genomföras. Denna riktlinje innehöll 
även vad som skulle medfölja under transporten. Det var viktigt att ta hänsyn till 
patientens tillstånd innan transporten påbörjades. Informanterna i vårt resultat upplevde 
att patientens tillstånd påverkade hur transporten upplevdes. Var patientens 
vitalaparametrar stabila kunde transporten ske under mer lugna förhållanden. De 
upplevdes även att det ibland tog för lång tid innan transporten påbörjades. Om 
patienten var i ett kritiskt tillstånd hade de velat påbörja transporten så fort som möjligt.  
 
I en studie av Jarden och Quirke (2010) har risker gällande patientsäkerhet under 
transporter undersökts. Deras studie visade på brister i vården av patienter under 
transporter. De utvecklade därför ett verktyg för att göra transporter säkrare för 
patienter. Risker under transporter på sjukhus kan liknas vid de risker som finns på 
transporter mellan sjukhus. Det var viktigt att kommunikation med personal på 
mottagande enhet fungerade väl.   Det måste vara ett visst antal personer som genomför 
transporten och de personerna bör ha fått utbildning i att genomföra transporter. Det bör 
finnas en lista på vad som ska vara med under en transport, det kunde till exempel vara 
extra batterier, andningsvårdsutrustning, extra syrgas och övervakning till patienten. De 
fann i sin studie att det fanns få artiklar som belyser sjuksköterskans roll i att genomföra 
en säker patienttransport.  
Resultatet visade på att erfarenheten hos anestesisjuksköterskorna var avgörande för hur 
de upplevde vården av patienter under transporten. Det kunde upplevas påfrestande och 
mer stressande för de med mindre erfarenhet.  Almanou och Brokalaki (2014) belyste i 
sin studie vikten av att personalen som genomför transporten är väl utbildade i att 
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transportera patienter. Var personalen väl utbildad kan transporten ske fortare och med 
mindre komplikationer. 
Utbildning och tydliga riktlinjer för vad som gäller under transporter hade kunnat 
underlätta för anestesisjuksköterskorna. Riktlinjer kunde exempelvis innehålla minst 
antal personer under transport, vilken kompetens som ska medfölja, och minimum på 
övervakning som måste vara med. Detta kunde underlätta för anestesisjuksköterskorna 
att planera och förbereda vårdandet under transporten. Enligt Nilheim och Leijonhufhud 
(2013, ss. 242-243) är det vårdgivarens skyldig att se till att vård bedrivs på ett säkert 
sätt. Vårdgivaren är ansvarig för att det bedrivs ett arbete med att utveckla en 
patientsäker vård.  
Om det funnits riktlinjer kring vården av patienter under transporter av svårt sjuka 
patienter kunde det vara ett bra hjälpmedel för att öka patientsäkerheten. Dessa 
situationer kan vara förknippade med stress och finns det då en riktlinje som stöd, kan 
det minska risken att något glöms bort. De framkom i resultatet att det är av stor vikt att 
anestesisjuksköterskorna hade med allt de kan behöva om något inträffar under 
transporten.  
 

Att vårda i ett team 
Samarbetet och kommunikationen i samband med vårdandet av dessa kritiskt sjuka 
patienter ansågs i resultatet vara en avgörande faktor. Detta påverkade både tiden på 
akutmottagningen och upplevelsen av vården under transporten. Framförallt var 
samarbetet mellan anestesisjuksköterska och anestesiolog betydande. Det framkom även 
att det var viktigt att alla i teamet kring patienten visste sin roll och tog ansvar för sitt. 
Enligt Lidskog (2009, ss. 113-115) krävs en positiv inställning samt förståelse och 
kunskap kring andras omvårdnadsområden för att kunna genomföra ett gott samarbete. 
För ett gott samarbete krävs god kommunikation och att vårdarna ska förstå gränserna 
för det egna yrkets ansvar. Ett gott samarbete kan även bidra till kunskapsutveckling 
inom såväl eget som andras kunskapsområde.  
Genom att införa teamövningar med all involverad personal kan samarbetet i vården 
kring den kritiskt sjuka patienten i dessa stressade situationer underlättas. Det framkom 
i resultatet vikten av att det fanns en tydlig ledare kring patienten. Hen fattade beslut om 
vad som skulle göras med patienten och vilken som blev nästa destination. Samarbetet 
under själv transporten ansågs viktigt ur både patientens och vårdarens perspektiv. Om 
samarbetet inte fungerade bra kunde det försena tiden till behandling för patienten. Ur 
ett vårdarperspektiv fick anestesisjuksköterskorna arbeta i icke ergonomiska ställningar. 
De fick böja och sträcka sig för att kunna vårda patienten. Det ansågs viktigt med 
kommunikationen då det är mycket utrustning som ska med och anestesisjuksköterskan 
måste hinna med att tillgodose ventilationen hos patienten. Vårdarna riskerade att 
klämma sig själva när de skulle in i hissar. Detta medförde en risk för arbetsskador hos 
vårdpersonalen. 
 
Enligt Elf (2014, ss. 295-302) är vårdmiljön en viktig aspekt för att kunna bedriva en 
patientsäker vård. För att kunna utforma en bra vårdmiljö krävs mycket kunskap då det 
är många aspekter som spelar in. Det krävs kunskap om både omvårdnad, medicin och 
arkitektur för att skapa en miljö som är utformad för att kunna stödja vårdpersonalens 
möjlighet att ge god vård. 
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Att vårda när livet står på spel 
Av resultatet framkom att patienten var i en utsatt situation under dessa transporter. Att 
som svårt sjuk transporteras i öppna korridorer kunde innebära en stor risk inte bara för 
säkerheten, utan även för patientens integritet. Lindwall och von Post (2008, ss. 70-72) 
beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att visa patienter respekt och värdighet. I den 
professionella naturliga vården beskrivs detta som ett av de framträdande målen i 
vården. Sjuksköterskan ska föra patienters talan och skydda patienter från onödigt 
lidande.  
 
Enligt Arlebrink (2013, ss. 28-33) är alla patienter som söker vård i en utsatt situation. 
Att lämna över sitt liv i någon annans händer upplevs ofta påfrestande för människan. 
Vårdarens bemötande och handhavande kring patienten har en avgörande roll för hur 
patienten upplever situationen. Arlebrink (2013, ss. 80-81) menar att inom sjukvården 
krävs det ibland att vårdaren kränker patientens kroppsliga identitet. Detta kan 
exempelvis vara när patienten är så svårt sjuk att de behöver hjälp men hygien och att 
uträtta sina kroppsliga behov. I samband med trauman krävs ibland att kroppen 
exponeras för att möjliggöra för sjukvården att genomföra de medicinska åtgärder som 
krävs för att hjälpa patienten. Att sedan transporteras i en korridor bland övriga 
människor kan uppfattas som en stor risk för att kränka patientens integritet. 
Informanterna i studien nämnde att de försökte att tänka på att skyla patienten så gott 
det gick, men att det kunde vara svårt med all den utrusning och övervakning som 
användes. De upplevde miljön där patienten transporterades som opassande och att det 
vore önskvärt med andra möjligheter. Att transportera patienten i hiss var ett 
riskmoment. I hissar vistades andra patienter och anhöriga och det fanns även risk att 
hissen stannade. De hissar som användes är offentliga hissar vilket innebar att det kunde 
ta tid att få en ledig hiss. För att undvika dessa risker valde en del av informanterna att 
transportera patienten i offentliga korridorer istället för att åka hiss ner till kulverten. 
Dessa korridorer var öppna för allmänheten och där vistades både personal, patienter 
och anhöriga. Almanou och Brokalaki (2014) fann i sin studie att personal som var mer 
erfaren exponerade patienten mindre under transport. De hade lättare för att ta hänsyn 
till patientens integritet under transporten i allmänna utrymmen. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde det påfrestande att inte kunna ge patienten den vård 
de önskat.  Att transportera patienten i offentliga korridorer där patientens integritet 
kränktes upplevdes påfrestande.  Enligt Lindwall och Von Post (2008, s. 115) kan 
sjuksköterskan uppleva värdekonflikter när hen inte kan ge den goda vård som 
eftersträvas. Dessa värdekonflikter kan uppstå när patientens värdighet kränks genom 
att t.ex. patientens kropp blir blottad. I resultatet framkom att förutsättningarna för att 
utföra en transport där patientens integritet och värdighet skyddades var begränsad. I 
resultatet framkom att anestesisjuksköterskorna upplevde transportvägen från 
akutmottagningen till operationsavdelningen eller IVA som lång. Den långa vägen var 
ett hinder för att kunna ge patienter snabb och livsavgörande behandling. 
Transportvägen försvårade för anestesisjuksköterskorna att ur både ett vårdar- och 
patientperspektiv genomföra en säker transport. Centrum för vårdens arkitektur (2013) 
betonar att transport av svårt sjuka patienter bör undvikas i offentliga korridorer. Det 
anser det även viktigt att hissar är tillräckligt stora för att möjliggöra för en god och 
patientsäker transport. 
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Ur ett hållbarhetsperspektiv finns förbättringsmöjligheter när det gäller vården av 
kritiskt sjuka patienter som transporteras inom sjukhus. Genom att formulera tydliga 
riktlinjer kan patientsäkerheten förbättras. Riktlinjer kan även inge en trygghet för den 
personalen som skall vårda patienten under dessa omständigheter. Regelbundna 
tvärprofessionella teamövningar kan underlätta för samarbetet i vården kring patienter.   
 
SLUTSATS 

Resultat stämmer väl överens med tidigare forskning gällande identifierade risker för 
patienter under intrahospitala transporter. Detta trots att tidigare forskning i huvudsak 
undersökt medicinska komplikationer. Resultatet visade på att de viktigaste aspekterna 
för att kunna vårda patientsäkert under transport var en god planering och att det var väl 
förberedda på att kunna ge en god vård innan transporten påbörjades. Det framkom att 
det var av stor vikt att aldrig vårda ensam under en transport. Samarbetet i vården kring 
patienten och kommunikationen i teamet ansågs vara viktigt. Erfarenheten hos 
anestesisjuksköterskorna påverkade upplevelsen av vården under transporter. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde det som ett problem att övervakningsutrustningen 
och andra hjälpmedel som fanns på akutmottagningen inte var detsamma som de var 
vana vid. De upplevde även transportvägen som en stor risk för patienten. Under 
transporten fanns risk att patientens integritet kränktes då transporten skedde i allmänna 
utrymmen.  
 
Kliniska implikationer 

 
• Praktiska teamövningar för all involverad personal kan underlätta för samarbetet 

kring transporten. Genom att tillsammans öva kan personalen lära känna 
varandra och detta kan underlätta i en stressad situation.  

• Att ha samma utrustning över hela sjukhuset kan underlätta för alla parter.  
• Det bör utformas riktlinjer för hur transporter av patienter skall genomföras. All 

tidigare forskning belyser vikten av tydliga riktlinjer och manualer.  
• Det kan underlätta för transporter i kulvertar om det fanns en speciell hiss för 

akuta fall.  
• Efter en allvarlig händelse där en transport av en kritisk sjuk patient har 

genomförts kan det vara värdefullt med reflektion efteråt. Reflektion kan minska 
den psykiska påfrestningen hos personal och leda till ett förbättringsarbete. 
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BILAGOR 
 
Forskningspersonsinformation   Bilaga 1. 
 

 
 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesisjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 
gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Vi båda jobbar som sjuksköterskor på akuten sedan ett par år tillbaka och upplever 
transporten från akuten till operation/IVA som väldigt lång och icke patientsäker. 
Möjligheten att övervaka patienten kan ibland upplevas bristfällig och vi båda har 
erfarenheter av transporter vilka väckt vårt intresse för ämnet. Studier som genomförts 
på andra sjukhus visar att långa intrahospitala transporter är en risk för patienter. 
 
Syfte med examensarbetet är att belysa anestesisjuksköterskors upplevelse av att 
genomföra en säker transport av en kritiskt sjuk patient från akutmottagningen till 
operationsavdelningen eller intensivvårdsavdelningen.  
 
Vi vänder oss till dig som arbetar som anestesisjuksköterska och har varit med om minst 
en transport av en kritiskt sjuk patient från akuten till operation eller 
intensivvårdsavdelningen. Vårt önskemål är att deltagarna i studien har olika lång 
erfarenhet och gärna både kvinnor och män.  
Du får anmäla ditt intresse till huvudhandledaren och hon hjälper sedan till att anordna 
tid och plats för intervju.  
Intervjuerna kommer att genomföras på avskild plats på operationsavdelningen och 
kommer att ske under arbetstid. Varje intervju beräknas ta ca 30 min.  
Datainsamling kommer att ske genom inspelade intervjuer vilka kommer att analyseras 
med kvalitativ innehållsanalys. Deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som 
helst under studiens gång. 
All information kommer att hanteras anonymt och ingen obehörig kommer att ha 
tillgång till materialet. Allt inspelat material kommer att raderas när studien är avslutad. 
Examensarbetet kommer att publiceras på DiVA, vilken är högskolan i Borås 
publikationsdatabas.  
 
Vi kommer att handledas av Isabell Fridh, docent och universitetslektor vid Akademin 
för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås. E-post isabell.fridh@hb.se. Tel 
033-435 45 90 
 
Martina Larsson                             Mia Svensson 
 
 
Epost: martina8903@hotmail.com  Epost mia_a76@hotmail.com 
Tfn 0767710328 Tfn 0706396967 
Borås 20170331 
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 Verksamhetschefs godkännande av datainsamling                     Bilaga 2. 
     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesisjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 
gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syfte med examensarbetet är att belysa anestesisjuksköterskors upplevelse av att 
genomföra en säker transport av en kritiskt sjuk patient från akutmottagningen till 
operationsavdelningen.  
 
Vi båda jobbar som sjuksköterskor på akuten sedan ett par år tillbaka och upplever 
transporten från akuten till operation/IVA som väldigt lång och icke patientsäker. 
Möjligheten att övervaka patienten kan ibland upplevas bristfällig och vi båda har 
erfarenheter av transporter vilka väckt vårt intresse för ämnet. Studier som genomförts 
på andra sjukhus visar att långa intrahospitala transporter är en risk för patienter. 
Datainsamling kommer att ske genom inspelade intervjuer med anestesisjuksköterskor. 
Intervjuerna kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys.   
Vi har som önskemål att få intervjua åtta till tio anestesisjuksköterskor med olika lång 
arbetslivserfarenhet och gärna både män och kvinnor. Deltagarna i studien skall ha varit 
med om minst en transport av en instabil patient som transporterats från akuten till 
operation/IVA på Borås sjukhus. Intervjuerna kommer lämpligen att ske i ett separat 
rum i anslutning till operationsavdelningen och den som blir intervjuad skall vara 
friställd från arbete på operation under tiden som intervjun pågår. Vårt önskemål är att 
få genomföra dessa intervjuer någon gång i april i vår och vår tanke är att de skall ske 
dagtid på operation 1 på SÄS. 
Anestesisjuksköterskorna kommer att få information om studien via mail av 
huvudhandledare på operationsavdelningen och anmäla sitt intresse via henne. 
Intresserade anestesisjuksköterskor kommer att få ytterligare muntlig och skriftlig 
information om studien, samt om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 
avbrytas utan förklaring. 
  
Alla uppgifter som kan identifiera deltagare som deltagit i studien kommer att tas bort 
och inte inkluderas i vårt resultat. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid 
publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
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