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Sammanfattning    
 
Få studier är gjorda om intrahospitala transporter och i synnerhet postoperativa 
transporter. De studier som finns behandlar framförallt intensivvårdspatienter som 
transporteras till behandlingar och undersökningar. Tidigare forskning visar att den 
intrahospitala transporten av intensivvårdskrävande patienter är en patientsäkerhetsrisk 
då patienten kan få fysiska komplikationer och en förlängd vårdtid. Den postoperativa 
transporten av den nyopererade patienten sker dagligen inom sjukvården. För att erhålla 
grundläggande kunskap om denna transport genomfördes en ostrukturerad 
observationsstudie med fokus på patientsäkerhet. Resultatet visade sig vara 
mångfacetterat. Anestesisjuksköterskan var en central person vid transporten då hon 
transporterade patienten till den postoperativa avdelningen. Inför transporten 
genomfördes förberedelser och omvårdnadsåtgärder. En kontinuerlig övervakning av 
patienten skedde under transportens samtliga faser men även en brist på övervakning 
fanns vid flera tillfällen. God kommunikation var positivt för patientsäkerheten men 
även här fanns exempel då kommunikationen var otillräcklig. Oavsett om 
kommunikationen innebar att information saknades eller att den inte uppmärksammades 
kunde det innebära risker för patenten. Lokalers utformning och hinder på vägen till den 
postoperativa avdelningen kunde försvåra manövreringen av patientens säng och 
krockar kunde ske. Under samtliga delar av transporten kunde larm från 
medicintekniska produkter varna och avbryta personal under tiden de utförde andra 
arbetsuppgifter. Patientsäkerhet genomsyrade hela den postoperativa transportens 
samtliga delar på både ett positivt och negativt sätt. Förbättringsområden finns att arbeta 
med då kommunikation kan effektiviseras, dokumentation kan förbättras och larm 
individualiseras. Samtliga förbättringsområden åsyftar att öka patientsäkerheten. Utifrån 
detta resultat kan kommande studier ta vid och tillsammans bidra till en mer 
patientsäker transport. 
 
Nyckelord: Patientsäkerhet, postoperativ transport, intrahospital transport, 
anestesisjuksköterska, observation, larm, kommunikation 
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INLEDNING 
Patienten flyttas ofta i hälso- och sjukvårdens vårdkedja (Häggström 2012, s. 1). Ingen 
transport är den andra lik då patienten, transportmedlet, destinationen och 
transportörerna oftast varierar.  Transport av patienter innebär en risk oavsett vart 
patienten transporteras. Om patienten transporteras upprepade gånger ökar risken att 
patientsäkerheten äventyras (Lindh & Sahlqvist 2012, s. 82). 
 
På en operationsavdelning opereras patienter fortlöpande. Efter en operation skall 
patienten transporteras till den postoperativa avdelningen för att möjliggöra 
nästkommande operation. Transporten efter operation till den postoperativa avdelningen 
är ett led i patientens vårdkedja. Denna postoperativa transport beskrivs inte djupare av 
litteraturen. Anestesisjuksköterskans ansvarar för patientens transport i denna del av 
vårdkedjan. För att genomföra den postoperativa transporten patientsäkert krävs att 
händelser identifieras och diskuteras utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.  
 
BAKGRUND 

Perioperativa vårdprocessen 
Perioperativ vård består av tre delar, pre-, intra- samt postoperativ vård. Den 
preoperativa fasen inleds vid sjukdomskänsla och involverar samtliga undersökningar, 
samtal och beslut fram till operation. Den intraoperativa fasen definieras som tiden 
patienten vistas på operationsavdelningen. Patienten kan vara fullt sövd, sederad eller 
vaken under tiden. Den postoperativa fasen är tiden efter operation som är förlagd på 
sjukhus eller hemmavid. Postoperativ fas består av rehabilitering samt återhämtning och 
avslutas när patienten inte längre tänker på sin sjukdom (Lindwall & von Post 2012, ss. 
13-14). 
 
Ovanstående definitioner av perioperativ vård påvisar att den perioperativa tiden är 
olika lång beroende på vem i vårdkedjan det avser. I de allra flesta fall är patientens 
perioperativa fas längre än vårdpersonalens perioperativa kontakt med patienten. 
Patientens perioperativa fas kan variera från minuter till månader. Perioperativ vård 
utifrån ett anestesisjuksköterskeperspektiv består av; vårdande, kirurgisk behandling 
samt dialog mellan sjuksköterska och patient. Anestesisjuksköterskan är den person som 
kan skapa kontinuitet i patientens perioperativa vård genom regelbunden kontakt i den 
perioperativa vårdens samtliga delar (Lindwall & von Post 2012, ss. 13-14). 
 

Patientsäkerhet 
Sveriges patientsäkerhetslag syftar till att understödja hög patientsäkerhet inom hälso- 
och sjukvård. Med hälso- och sjukvård avses bland annat verksamhet som regleras av 
hälso- och sjukvårdslagen. Personal inom hälso- och sjukvården beskrivs som en person 
med legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, exempelvis sjuksköterska 
(SFS 2010:659, 1 kap, 1 §, 2 §, 4 §). 
 
Patientsäkerhet innebär ett skydd mot vårdskada. En vårdskada innebär ett kroppsligt 
eller psykiskt lidande, en sjukdom eller dödsfall som kunnat förhindras för patienten om 



 2 

lämpligt omhändertagande genomförts (SFS 2010:659, 1 kap, 5 §, 6 §). Vårdlidande är 
en form av lidande som förorsakas av vård eller avsaknad av vård. Vården kan kränka, 
maktutöva, fördöma och bestraffa en patient vilket leder till ett vårdlidande (Eriksson 
1994, ss. 82-94). Vidare benämns en allvarlig vårdskada som en bestående skada eller 
en vårdskada vilken lett till ökat vårdbehov eller död (SFS 2010:659, 1 kap, 5 §). De 
vanligast förekommande vårdskadorna i svensk sjukvård är fall, felhantering av 
läkemedel, vårdrelaterade infektioner, trycksår, undernäring, bristande 
informationsöverföring, kvarglömda föremål i patienten efter operation och felhantering 
av medicinteknisk utrustning (Lindh & Sahlqvist 2012, ss. 19-20). 
 
Vårdgivaren är en statlig myndighet, landsting eller kommun om dessa bedriver hälso- 
och sjukvård. Det är vårdgivarens ansvar att god vård ges i förenlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen. Vårdgivaren skall förebygga vårdskador, anmäla och utreda händelser 
som medfört eller kunnat medföra vårdskada. I detta förebyggande arbete skall 
patienten och dennes närstående ges möjlighet att deltaga i patientsäkerhetsarbetet. Då 
vårdskada har skett åligger det vårdgivaren att informera patienten om händelsen. 
Patienten har alltid rätt att framföra klagomål till socialstyrelsen (SFS 2010:659, 1 kap, 
3 § & 3 kap, 1 §, 2 §, 3 §, 4§). 
 
Vårdorganisationen kan utgöra en patientsäkerhetsrisk om inte tillräckliga resurser finns 
eller om resurserna organiseras på ett olämpligt sätt. Även kvaliteten på resurserna, 
exempelvis personalens kompetens, är en del som påverkar patientsäkerheten. 
Patientsäkerhetsriskerna kan medvetandegöras genom en kontinuerlig diskussion på en 
avdelning. Personalen kan då uppmärksamma risker och förebygga vårdskador. 
Vårdskador är kostsamma för samhället och innebär ett lidande för de inblandade 
(Lindh & Sahlqvist 2012, s. 21). När smärta inte kan botas eller lindras bör patienten får 
hjälp att finna en mening i lidandet. Först när patienten försonats med situationen kan 
meningen med lidandet synliggöras. Att förneka lidandet är det samma som att förneka 
en del av livet och också en del av människan. Det finns ett onödigt lidande som vi 
alltid skall sträva efter att få bort (Eriksson 1994, ss. 48-50).  
 

Hälso- och sjukvårdslagen 
Hälso- och sjukvård innebär att förebygga, utreda samt behandla sjukdomar och skador. 
Att förebygga ohälsa och att främja hälsa görs bland annat genom att vårdpersonal ger 
upplysningar och råd på ett respektfullt sätt (SFS 1982:763, 1 §, 2c §). Hälsa är något 
naturligt medan ohälsa innebär ett hinder för människan. I en djupare mening kan ohälsa 
ses som att människan tar ett avsteg från den naturliga människan. Hälsa bör ej ställas i 
motsats till begreppet sjukdom utan har var för sig unik innebörd. Däremot kan 
samspelet mellan hälsa och sjukdom vara påtagligt och paradoxalt nog kan bägge 
begreppen vara närvarande samtidigt. En människas syn på hälsa påverkas av 
uppfostran och samhällets kontroll som med politiska och ekonomiska incitament 
beslutar om en godtagbar hälsonivå för sina medborgare (Eriksson 1990, ss. 8-12).  
 
Alla medborgare i Sverige har rätt till lika vård på lika villkor. Den person som har 
störst behov av vård skall också prioriteras först. Där hälso- och sjukvård utövas skall 
det finnas adekvat utbildad personal, lämplig sjukvårdsutrustning och ändamålsenliga 
lokaler för att möjliggöra en säker vård (SFS 1982:763, 2 §, 2e §). Tillsynen för svensk 
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hälso- och sjukvård genomförs av Inspektionen för vård och omsorg (Nilheim & 
Leijonhufvud 2013, s. 243).  
 
Hälso- och sjukvårdslagen gäller även sjuktransporter. Varje landsting har en skyldighet 
att ha en organisation som erbjuder transport till och från vårdbesök. Sjuktransporten 
skall vara anpassad efter patientens varierande vårdbehov (SFS 1982:763, 1 §, 6 §). 
 

Patienttransporter 
Patient är en person som har kontakt med hälso- och sjukvården. Patienten är i behov av 
någon form av vård, råd eller behandling för sin sjukdom eller liknande 
(Nationalencyklopedin 2013a). Patientbegreppet inbegriper inte ett nyfött barn utan 
sjukdom (Lindskog 2006, s. 456). Vidare kan begreppet patient också betyda den 
lidande. I det latinska språket återfinns flera ord för lidande där patientia betyder 
förmågan att uthärda eller fördra och passio betyder lidande, affekt, passion (Eriksson 
1994, s. 22).  
 
Transport kommer från det franska överflyttande som i sin tur härrörs från det latinska 
transpo´rto som betyder bära, frakta eller skaffa över. En transport kan ske av gods eller 
personer via bland annat luft, vatten, väg och järnväg (Nationalencyklopedin 2013b). 
Oberoende av vårdmiljö kan människan uppleva lidande och vid kontakt med vården bli 
patient (Dahlberg & Segersten 2010, s. 105). Patienten är i centrum inom vårdmiljön. 
Vårdmiljön är viktig för att främja patientens hälsa men kan även bidra till ohälsa. En 
patient kan uppleva bristande sammanhang då hon vistas i en främmande miljö. Miljön 
påverkar människan och människan kan påverka miljön. Den fysiska miljön är saker 
omkring oss som kan beskrivas med exempelvis storlek och färg. I den sociala miljön är 
patientens och personalens vårdrelation i fokus. Upplevelsen av bland annat attityder, 
kommunikation och möjlighet till privatliv ryms inom begreppet psykosocial vårdmiljö 
(Ylikangas 2012, ss. 266, 268, 271, 275). På 1800-talet beskrevs vårdmiljön i hus men 
även miljön i vagnar och tåg. En hästvagn med kuddar fyllda med hästhår, uppdragna 
rutor och med tak var det minst lämpliga transportmedlet ur hälsosynpunkt. Även 
tågtransporter kritiseras för sin lukt och jämfördes med en bakgård i Manchester 
(Nightingale 1969, ss. 8, 24). 
 
Transporter ökar inom dagens sjukvård. Två orsaker till den ökade frekvensen av 
transporter mellan sjukhus är bland annat en ökad specialisering, det vill säga att 
patienten är i behov av en ökad specialistkompetens eller brist på vårdplatser. För att en 
transport skall vara optimal krävs god planering, kunskap och lagarbete, speciellt vid 
förflyttning av kritiskt sjuka patienter. God planering innebär att såväl personal som 
utrustning är förberedda för transporten och att man värderar för- och nackdelar med att 
förflytta patienten. Den optimala transporten är den som personal inte behöver göra 
någon intervention under. Minikravet för en transport är att inte orsaka ytterligare skada. 
Transportens tidsaspekt och därmed även hastighet är många gånger avgörande för val 
av transportmedel. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en transport sällan behöver ske 
under mycket höga hastigheter då det kan påverka patientens fysiska tillstånd negativt 
(Martin 2007, ss. 122-124). 
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Prehospitala transporter 
Med prefixet pre- menas det som sker före något (Nationalencyklopedin 2014a). 
Således är den prehospitala transporten förflyttningen av en patient in till sjukhus. 
 
Den prehospitala transporten kan ske på olika sätt beroende på gällande regionala 
riktlinjer. Patienter med allvarliga skador är beroende av en snabb prehospital transport 
till närmaste vårdinstans med rätt kompetens för patientens aktuella sjukdomstillstånd. 
För att en god och säker prehospital transport skall ske krävs adekvata vårdåtgärder på 
olycksplatsen för att stabilisera patienten (McSwain & Frame 2005, ss. 358-359). 
Beroende på vilken geografisk yta som skall täckas ställs olika krav på tillgängliga 
transportfordon (Martin 2007, s. 124).   
 
Patientens väg i vårdkedjan börjar ofta med ambulans till akutmottagningen (Häggström 
2012, s. 1). Prehospitala landtransporter är i de flesta fall det bästa alternativet då 
ambulansbilar har kortast inställelsetid, transporttid och är förhållandevis billiga 
(McSwain & Frame 2005, ss. 358-359).  En landtransport kan dock när de ska täcka 
längre sträckor vara tidsödande, dels på grund sträckan den ska täcka men även på 
grund av att de påverkas av övrig trafik. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv kan 
landtransporterna ha en fördel då de är lättare att stanna för akut vård av patienten 
jämfört med exempelvis luftburna transporter (Martin 2007, ss. 123-124). 
 
De prehospitala luftburna transporterna kan ske med helikopter eller flyg. 
Helikoptertransporterna har fått ökad betydelse de senaste åren och används idag främst 
som sjuktransport men även för att söka efter och vårda patienter i svår terräng 
(Engerström 2007, ss. 90-91). Helikoptertransporterna är snabbare över längre sträckor 
men vid kortare sträckor tar de längre tid att mobilisera än en landtransport (McSwain & 
Frame 2005, s. 359). En helikoptertransport kan även i vissa fall vara beroende av 
ambulanstransport av patienten till och från helikoptern om adekvata landningsplatser 
saknas (Martin 2007, s. 124). 
 
Flygambulanser finns i varierande storlekar. Det finns små flygplan som är anpassade 
att vårda enstaka patienter och större flygplan som kan vårda ett flertal patienter. Utöver 
dessa flygplan finns det även möjlighet till intensivvård på vissa vanliga passagerarplan, 
då ett utrustat intensivvårdsrum kan lastas på flygplanet. Ett ambulansflygplan är dock 
oftast beroende av landburna ambulansfordon för att transportera patienten till och från 
sjukhus och flygtransporten (Martin 2007, ss. 123-124). Större flygtransport används 
idag främst som icke akuta transporter mellan vårdinstanser (Engerström 2007, s. 91).  
 
Sjukvården har ansvar för att tillgodose sjuktransporter till sjöss vilket görs genom avtal 
med statliga instanser, företag och privata aktörer. Exempel på fordon för transport kan 
vara lotsbåtar, kustbevaknings- och marinfartyg. Ansvarsförhållandet för transporten 
beror på om patienten befinner sig till sjöss eller på ö. Det förstnämnda är 
räddningstjänsten via sjöräddningscentralen ansvarig för och det sistnämnda är en 
kommunal eller landstingsangelägenhet (Engerström 2007, s. 91). 
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Intrahospitala transporter 
Intra- är ett prefix som betecknar att något sker inuti eller inom (Nationalencyklopedin 
2014b). Intrahospitala transporter sker därmed inom sjukhuset. Intrahospital transport 
bör skiljas från interhospital transport. Prefixet inter- betyder i detta sammanhang 
mellan och betecknar därmed att transporten sker mellan sjukhus (Nationalencyklopedin 
2014c).  
 
En stor del av forskningen kring intrahospitala transporter gäller kritiskt sjuka 
intensivvårdspatienter som transporteras till undersökningar och behandlingar (Jarden & 
Quirke 2010, s. 101; Häggström 2012, s. 15). Den intrahospitala transporten är ett 
riskmoment för den intensivvårdskrävande patienten och vikten av att bedöma om och 
när transporten skall genomföras är av största vikt. På grund av dessa 
patientsäkerhetsrisker finns det bland annat utarbetade hjälpmedel för att genomföra 
transporten på ett för patienten säkert sätt. Hjälpmedlet är ett dokument vilket används 
som ett underlag för personalen och behandlar bland annat patientens fysiska status, 
bedömning inför och under transport, pågående behandling och kontroll av eventuella 
pumpar (Jarden & Quirke 2010, ss. 101-106). 
 
En viktig punkt i den intrahospitala transporten av intensivvårdspatienter till allmänna 
vårdavdelningar är att överbrygga en känsla av uppehåll i vården. Mellan en 
intensivvårdsavdelning och allmän avdelning kan det förekomma motstridigheter, en 
upplevelse av vi och dem. Det är därför viktigt att ha ett samarbete mellan och inom de 
olika klinikerna för att förbättra transporten. För att genomföra transporten krävs 
kunskap men även kompetens av personalen. Personalen kan skapa en känsla av 
delaktighet och kontroll som i sin tur kan leda till att minska oro (Häggström 2012, ss. 
39-41). Då patienten har samma vårdbehov under transporten som när patienten vårdas 
på intensivvårdsavdelningen ställs höga krav på den transporterande personalen. För att 
undvika komplikationer vid intrahospitala transporter av intensivvårdskrävande 
patienter rekommenderar exempelvis nationella amerikanska organisationer och sjukhus 
användningen av specialutbildade transportteam som övervakar och genomför 
transporten (Kue, Brown, Ness & Scheulen 2011, s. 158; McLenon 2004, ss. 225-226). 
Under denna transport skall minst två personer vara delaktiga och minst en skall vara 
specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska (McLenon 2004, s. 226). 
  
I en studie på intensivvårdskrävande cancerpatienter som genomgår intrahospitala 
transporter visar resultatet att transporterna ökar i antal desto sjukare patienten är. 
Antalet patienttransporter ökar dessutom i takt med att vårdtiden på 
intensivvårdsavdelningen blir längre. Dock sker majoriteten av transporterna under 
patientens första 24 timmar på intensivvårdsavdelningen (Voigt, Pastores, Raoof, Thaler 
& Halpern 2009, ss. 111-114). 
 
Intrahospitala transporter av respiratorkrävande vuxna intensivvårdspatienter visar på att 
de har en ökad risk för bland annat fysiska komplikationer och en förlängd vårdtid. 
(Schwebel et al. 2013, s. 1922). Avvikelser förekommer även vid intrahospitala 
transporter av icke intensivvårdskrävande patienter. Dessa avvikelser kan gälla att 
dropp- och dränsslangar lossnar eller går sönder men även avsaknad av 
identitetskontroll (Huber 2010, ss. 66-67). 
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Övervakning efter anestesi vid transport från operation till den postoperativa 
avdelningen bör vara i form av pulsoximetri och syrgas (Svensk Förening för Anestesi 
och Intensivvård 2004, s. 24). Eventuellt bör även EKG följas. Den postoperativa 
transporten av patienten skall göras av ansvarig anestesisjuksköterska som har haft hand 
om patientens anestesi. Transporten från operation till den postoperativa avdelningen är 
känslig och anestesisjuksköterskan skall inte lämna patienten innan överrapportering är 
genomförd (Norsk standard för anestesi 2010, s. 5). Eftersträvansvärt är att ha en kort 
transportsträcka till den postoperativa avdelningen (Valeberg 2011, s. 351).  
 

Posthospitala transporter 
Med post- avses det som sker efter något (Nationalencyklopedin 2014d). Följaktligen 
sker den posthospitala transporter från sjukhuset. Ett exempel på denna transport är en 
transport från sjukhus till patientens hem. 
 

Anestesisjuksköterskan ansvarsområde 
På en operationsavdelning återfinns vanligen anestesisjuksköterskan där hon genomför 
en god och säker vård i det perioperativa förloppet. För att bidra till patientsäkerheten 
sker fortlöpande övervakning och dokumentation av patientens vitala parametrar, 
företrädesvis respiration samt cirkulation. Anestesisjuksköterskan skall genom samtal 
kunna skapa en relation med patienten samt närstående och på så sätt inge trygghet och 
förtroende. Det åligger anestesisjuksköterskan att tillhandahålla information för 
patienten vilket kan skapa en tillit mellan vårdare och patient. En anestesisjuksköterskas 
arbetsområde spänner över ett vitt fält och kan involvera arbete på akutmottagningar, 
smärtbehandlingsenheter och katastrofplatser (Riksföreningen för Anestesi och 
Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening 2012, ss. 3-4, 7). Det åligger även 
sjuksköterskan att genomföra patienttransporter i vårdkedjan (Häggström, 2012, s. 1). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Transport av patienter sker dagligen inom vården. Patienttransporter kan vara pre-, 
intra-, inter- eller posthospitala. Transporttiden kan vara avgörande för patientens hälsa 
och varierar utifrån sträckan, patientens vårdbehov samt anestesisjuksköterskans 
kompetens. Varje patienttransport är unik utifrån val av transportmedel, personal, 
patient och utrustning.  
 
En patient som nyligen vaknat ur en generell anestesi och skall transporteras för 
övervakning på en postoperativ avdelning är en sårbar och utsatt individ som kan 
uppleva lidande. En vanlig uppgift för anestesisjuksköterskan är att transportera 
patienten efter genomförd operation på operationssalen till postoperativ avdelning. 
Forskningen beskriver inte den postoperativa transporten mellan operation till 
uppvakningsavdelningen i större utsträckning. Följaktligen är det oklart vilka risker som 
kan äventyra patientsäkerheten i denna del av den perioperativa vårdprocessen.  
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SYFTE 
Syftet är att belysa den intrahospitala transporten mellan operationssal och postoperativ 
avdelning ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 
 
METOD 

Kvalitativ ansats 
En kvalitativ induktiv ansats har använts. En induktiv ansats har valts då ett tidigare 
ostuderat fenomen skall belysas, den postoperativa transporten. Kvalitativ metod 
används för att studera ett fenomen inifrån genom att vara närvarande och på så sätt 
skapa en ökad förståelse. En kvalitativ metod kan vara strukturerad eller ostrukturerad 
(Holme & Krohn Solvang 1997, ss. 51, 78). Då tidigare forskning ej beskrivit några 
förekommande variabler under den postoperativa transporten har en ostrukturerad 
metod valts. En ostrukturerad kvalitativ metod utgår inte från förutbestämda variabler 
utan har ett mer förutsättningslöst insamlade (Mulhall 2002, s. 307). 
 

Observationsstudie 
“The most important practical lesson that can be given to nurses is to teach them what 
to observe - how to observe” (Nightingale 1969, s. 105). 
 
En observationsstudie har valts för att besvara syftet. Observationsstudien kännetecknas 
av att observatören ser, hör och frågar för att förstå vad som sker i en situation. En 
operationsavdelning är ett slutet samhällssystem där endast en viss grupp människor är 
inkluderade. Observationsmetoden används med fördel för att belysa slutna system i 
samhället under en varierad tidsperiod (Holme & Krohn Solvang 1997, s. 110). Att 
observera är en adekvat metod då information skall insamlas om en händelse i en 
naturlig situation. Observationen sker i presens och är avhängd på observatörens 
förmåga att insamla data. En observation är inte beroende av individernas minnesbild 
eller vilja att delta på samma sätt som en intervju eller enkät kan vara (Patel & 
Davidsson 2011, s. 91).  
 
Då operationsavdelningen omfattas av sekretess och där obehöriga lätt identifieras 
medför det svårigheter att genomföra en dold observationsmetod. En öppen 
observationsmetod har därför valts. En öppen observationsmetod bygger på att 
observatören är en del av kontexten som observeras samt att deltagarna är införstådda 
med observatörens funktion. En observatör bör sträva efter att bli accepterad av gruppen 
som observeras för att på så sätt erhålla tillit. Dold observation innebär att ingen av 
deltagarna är medvetna om att en observation genomförs vilket ställer stora krav på 
diskretion. Vidare kan en dold observation skapa etiska dilemman och bör noga 
övervägas innan användning (Holme & Krohn Solvang 1997, ss. 110-113).  
 
Det är eftersträvansvärt att inverkan mellan observatör och omgivning är så liten som 
möjligt, varvid ett passivt deltagande väljs för att belysa den postoperativa transporten. 
En observation kan bygga på aktivt eller passivt deltagande. Ett passivt deltagande 
innebär att observatören inte medverkar i vad gruppen gör. Oavsett deltagarform 
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inverkar observatören på sin omgivning samt omgivningen på observatören (Holme & 
Krohn Solvang 1997, s. 115).  
 

Urval  
Datainsamlingen har skett på två operationsavdelningar vid olika regionsjukhus i 
Västsverige. Tillträde till operationsavdelningarna skapades genom skriftlig 
kommunikation med respektive vårdenhetschef. Samtliga sjukhus genomförde såväl 
akuta som elektiva operationer.  Inkluderingskriterier innefattar att patienten sövts med 
generell anestesi och transporteras till postoperativ avdelning eller 
intensivvårdsavdelning. Patienter som var predestinerade att genomföra en interhospital 
transport postoperativt exkluderades. Valet av patienter skedde genom att fysisk närvara 
på operationssalarna samt via telefonkontakt med personal på operationsavdelningen. 
Denna informationsinhämtning om operationsförloppen möjliggjorde närvaro vid 
knivslut.   
 
Totalt observerades 16 patienter och de var jämnt fördelade mellan kvinnor och män. 
Medelåldern på patienterna var 58 år. Observationsmedeltiden var 23 minuter och 20 
sekunder, varav den kortaste varade i 11 minuter och den längsta i 43 minuter. Alla 
transporter gick till sedvanlig postoperativ avdelning utom en som gick till 
intensivvårdsavdelning. Vid varje transport hade minst en av transportörerna 
specialistutbildning inom anestesi. 
 

Datainsamling 
Datainsamling skedde från knivslut fram till genomförd rapportering vid den 
postoperativa avdelningen. Knivslut innebär att operationen är färdig vilket 
dokumenterades i vårdadministrativa system. Efter knivslut vidtog förberedelser inför 
transportering av patienten till postoperativ avdelning. Vid rapportering lämnades 
ansvaret för patienten över av anestesisjuksköterskan till sjuksköterskan på postoperativ 
vårdavdelning. I början av varje observationsdag blev personalen informerad om studies 
syfte och att observationer skulle äga rum. Observationerna genomfördes enskilt med 
undantag av den första observationen. Den första observationen ämnade att skapa en 
gemensam förståelse för datainsamlingen. 
 
Insamlingen påverkades av var observatören rent fysiskt befann i rummet. Det 
eftersträvades att försöka ha så fri sikt som möjligt utan att påverka eller vara i vägen 
för skeendet. Platsen för observationerna på operationssalen var oftast i det hörn där in- 
och utpassage genomfördes. Där kunde såväl operationspersonal, anestesisjuksköterska 
och tillströmmande vårdpersonal utifrån observeras.  
 
Datainsamling skedde enligt Holme & Krohn Solvangs (1997, ss. 116-123) metod. 
Kontinuerliga fältanteckningar fördes under observationerna. Fältanteckningarna bestod 
av stickord som fördes ner diskret under observationerna för att inte påverka deltagarna. 
Stickord är en form av stödord vilka direkt efter observationen skrevs ut i sin helhet för 
att inte tappa djupare information. Subjektiva uppfattningar tecknades ner men 
särskildes från observationen i sig. Vid behov ställdes kompletterande frågor till 
vårdpersonalen efter observationens slut. Därefter gjordes fältanteckningarna digitala 



 9 

och sammanställdes till 32 sidor data. Samlad data analyserades sedan likt analys av 
intervjudata. 
 

Dataanalys 
Dataanalysen genomförs utifrån Graneheim och Lundmans (2004, ss. 105-112) 
innehållsanalys. Efter datainsamlingen lästes underlaget igenom flera gånger för att 
erhålla en översikt. Data delades därefter in i meningsenheter. En meningsenhet är en 
sammansättning av ord och meningar som kan relateras till varandra. Storleken på 
meningsenheten är avgörande för vidare analys. En för stor meningsenhet kan innehålla 
flera meningar vilket kan försvåra dataanalysen och en liten meningsenhet kan vara svår 
att kondensera ytterligare. 
 
Kondensation av meningsenheter sker därefter manifest och latent. En kondensation av 
meningsenheterna innebär en förkortning av texten utan att mista innebörden. Med 
manifest menas att datan beskrivs textnära och en latent kondensering innebär att 
författarna tolkar den underliggande meningen (Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-
112). 
 
Kondensaten ses som en helhet och delas därefter in i subteman, så kallad abstraktion. 
En kondenserad meningsenhet kan ingå i flera subteman. Flera subteman kan bilda ett 
tema vilket är en högre abstraktionsnivå av textens latenta innehåll (Graneheim & 
Lundman 2004, ss. 105-112). Då innehållsanalysen var färdig hade 42 subteman skapats 
i ett 70 sidors dokument. Dessa delades sedan in i 8 överordnade subteman. Utefter 
subteman och överordnade subteman utarbetades sedan temat. 
 

Meningsenheter Kondenserade 
manifesta 
meningsenheter 

Kondenserade 
latenta 
meningsenheter 

Subtema Överordnat 
subtema 

Tema 

Anestesia Delivery 
Unit (ADU) piper 
och 
anestesisjukskötersk
an går till den och 
trycker på den.  

ADUn piper. 
Anestesiskötersk
an trycker på 
den. 

ADUn kräver 
anestesi-
sjuksköterskans 
uppmärksamhet. 

Larm Övervakning 
av patienten 

Patient-
säkerhet 

Operationssjuk-
sköterskan och 
anestesisjuk-
sköterskan kopplar 
på en pulsoximeter 
på patientens högra 
finger och kopplar 
på en sladd till 
blodtrycks-
manschetten som 
redan sitter på 
patientens arm sedan 
operationen. 

Kopplar på 
pulsoximeter 
och sladd till 
blodtrycks-
manschett. 

Uppkoppling av 
patienten av 
operationssjuk-
sköterskan och 
anestesisjuk-
sköterskan. 

Övervakning- 
och 
behandlings-
uppkoppling 
på 
postoperativ 
avdelning 

Övervakning 
av patienten 

Patient-
säkerhet 
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Forskningsetiska överväganden 
Eftersom observationsstudien kan vara utlämnande för deltagarna krävs ett etiskt 
övervägande (Holme & Krohn Solvang 1997, s. 110). Ett resonemang har förts huruvida 
patienten som ingår i observationsstudien skulle tillfrågas angående samtycke eller ej. 
Ett samtycke skall grunda sig i att lämplig information till deltagarna tillhandahålls 
(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-10). Då transporten var fenomenet som primärt 
observerades och patienten själv inte var huvudfokus för observationen bedömdes att 
samtycke inte krävdes. Försiktighetsåtgärder skall vidtas för att bibehålla 
patientsekretessen (WMA General Assembly 2008, s. 5) vilket gjordes genom att ingen 
information som kunde leda till identifiering av patient eller personal samlades in. Ett 
formellt godkännande av verksamhetscheferna erhölls. I lagens mening är denna 
uppsats inte forskning. Med forskning avses delvis teoretiskt arbete för att inhämta ny 
kunskap men dock ej arbete som genomförts på högskolan under grund- eller avancerad 
nivå (SFS 2003:460, 2 §). Däremot åligger det sjuksköterskan att aktivt utveckla 
forskningsbaserad kunskap vilken i sin tur skall vara applicerbar i den evidensbaserade 
praktiken (International Council of Nurses 2012, ss. 2-3). 
 
RESULTAT 
Efter genomförd innehållsanalys skönjdes 42 subteman som i sin tur delades in i 8 
överordnade subteman. Dessa överordnade subteman analyserades fram i tabeller men 
redovisas här i löpande text och förankras med citat från genomförd innehållsanalys. De 
42 subteman presenteras löpande i kursiv text under respektive överordnade subtema. 
Utifrån huvuddelen av de överordnade subteman skapades ett övergripande tema vilket 
blev patientsäkerhet. Dock gav resultatet av innehållsanalysen subteman vilka ej kunde 
inbegripas i de överordnade subteman och redovisas därför separat.  
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Anestesisjuksköterskan under den postoperativa transporten 
Anestesisjuksköterskan följer patienten genom den postoperativa transporten och kan 
stå för kontinuitet i vården av patienten. Sjuksköterskan är en person som har träffat 
patienten inför operationen och därför har kännedom om hur patientens normaltillstånd 
är efter väckning.  
 
Anestesisjuksköterskan genomför en rad arbetsuppgifter under väckning, förberedelse 
inför transport och genomförande av transport av patienten. Dokumentationskravet som 
anestesisjuksköterskan har på sig observerades upprepade gånger. Dokumentationen 
skedde vid olika tillfällen under hela transportfasen, något som kunde leda till bristande 
uppmärksamhet på patienten. 
 

Patienten vaknar till och anestesiläkaren påpekar det, 
anestesisjuksköterskan håller då på att dokumentera på 
narkoskurvan och ser ej patienten.  

 
Det förekom även tillfällen då anestesisjuksköterskan uttryckligen sade att hon skulle 
dokumentera efter att patienten överlämnats till den postoperativa avdelningen. Att inte 
hinna utföra sina arbetsuppgifter, ett tecken på tidsbrist uppvisade 
anestesisjuksköterskan vid ett flertal gånger. Arbetsuppgifter lämnades vid tillfällen 
över till den postoperativa avdelningen. Trots att en tidsbrist fanns under transporten 
infann sig även en väntan. Det kunde vara operationssjuksköterskan, 
anestesisjuksköterskan eller undersköterskan som väntade på varandra men även en 
väntan på att patienten skall vakna. 
 
Anestesisjuksköterskan som arbetsledare blir synlig då undersköterskan vid ett flertal 
tillfällen frågar anestesisjuksköterskan om hon får genomföra vissa moment. 
Anestesisjuksköterskan har även rollen som handledare för 
anestesisjuksköterskestudenter och läkarkandidater utöver sina övriga arbetsuppgifter.
  
Operationssalen är en arbetsplats för flera yrkeskategorier. Anestesisjuksköterskans 
arbetsutrymme på operationssalen observerades ett flertal gånger som begränsat. 
 

Anestesisjuksköterskan har gått till patientens högra sida och 
kopplar där bort en spruta och sladdar som han sedan går runt 
baksidan på ADUn och slänger i en stor grå soptunna. 

 
Vid ett tillfälle hade inte anestesisjuksköterskan en ergonomisk arbetsställning. Behov 
av rast uttrycktes av personal vid väckning av patienten samt då nästkommande patient 
skulle in på operationssalen. 
 

Förberedelser för transport 
Då operationen var avslutad påbörjades förberedelser för transport av patienten till 
postoperativ avdelning. Transporten skedde så patientsäkert som möjligt. 
Patientsäkerhet i detta avseende kan vara optimering av patienten inför transport. Med 
optimering av patienten menas att vitala parametrar så som blodtryck, pulsfrekvens och 
andningsfrekvens var stabiliserade. För detta krävdes övervakning och ibland skedde 
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även diskussion mellan anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Om patienten hade ett 
lågt blodtryck innan påbörjad transport kunde det vara nödvändigt att ge 
blodtryckshöjande läkemedel under transporten.  
 
För att frigöra operationsbordet till nästkommande patient krävdes en säker 
överflyttning av patient till säng. Överflyttningen av patienten till sängen skedde på 
operationssalen eller i sänghallen och varierade mellan de olika operationerna. Initialt 
kunde det ske en bedömning av patientens kapacitet att förflytta sig själv av 
anestesisjuksköterskan och/eller operationssjuksköterskan. Därefter förflyttades 
patienten med eller utan hjälpmedel av tillgänglig personal. Slutligen justerades 
patienten i sängen och eventuella sterila lakan kunde avlägsnas. En till synes enkel 
överflyttning kunde visa sig vara svårare än tänkt varför hjälpmedel, då oftast 
glidbrädor, användes frekvent. 
 

”Då är det bara till att glida över till sängen” säger 
anestesisjuksköterskan. Patienten famlar och rör sig utan 
att komma någon vart. ”Vi får ta glidbrädor” säger 
anestesisjuksköterska och två glidbrädor förs in under 
patienten. ADUn larmar. Patienten rör på sig men ombeds 
ligga stilla av anestesisjuksköterskan. ADUn larmar. 
Patienten dras med lakan över till sängen och hamnar 
långt ner i den. Patienten vänds åt sidan och lakanet tas 
bort. 
 

En patient som ej var kapabel att hjälpa till vid förflyttning till sängen ställde ökade 
krav på kommunikationen mellan de som förflyttade patienten. Både fungerande och 
ickefungerande kommunikation observerades. Med en fungerande kommunikation 
menas att deltagarnas rörelse skedde synkront på kommando av överordnad ansvarig, 
allt som oftast anestesisjuksköterskan. En ickefungerande kommunikation kunde vara 
att kommando för överflyttning gavs då alla deltagare inte var beredda. 
 

Kommunikation 
Samverkan på operationssalen skedde fortlöpande mellan vårdpersonalen och mellan 
patient och vårdpersonal. Samverkan kunde vara att undersköterskan rapporterade fynd 
från undersökningar, exempelvis bladderscan, till anestesisjuksköterskan som 
bekräftade och dokumenterade det i journalen. Diskussionerna på operationssalen kunde 
också avhandla vilken utrustning som var bäst för att administrera syrgas till patienten 
och inte sällan skedde ett erfarenhetsutbyte mellan vårdpersonal i många frågor. Då 
anestesiläkaren var närvarande på salen önskades information om kommande operation 
vilket tillhandahölls av anestesisjuksköterskan. Denna information om kommande 
operation gavs vid flera olika tillfällen. 
 
En risk då personal samverkar är att lyhördheten för patienten går ned. Vid ett tillfälle 
försökte en patient på operationssalen fråga om genomgånget ingrepp utan att frågan 
uppmärksammades då samtal skedde mellan de närvarande sjuksköterskorna. 
Samverkan kunde också ske med vårdpersonal som anslöt till operationssalen eller via 
samtal i telefon. 
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Telefonen var ett hjälpmedel men krävde samtidigt användarens uppmärksamhet. Att 
telefonsamtal besvarades observerades ett dussintals gånger men vid ett tillfälle valde 
vederbörande att inte svara eftersom hon ansåg sig vara upptagen. Vid ett annat tillfälle 
observerades ljudliga suckar innan anestesisjuksköterskan avbröt sina arbetsuppgifter 
och svarade i den ringande telefonen. Anestesisjuksköterskans möjlighet att påverka 
situationen utanför operationssalen visade sig genom användandet av telefonen. 
Möjligheten att kontrollera nästkommande operationspatients förberedelsegrad gjordes 
vid flera tillfällen med hjälp av telefon.   
 
Kommunikation skedde fortlöpande och kunde observeras vid samverkan under 
transport. Samverkan skedde mellan transportörerna men även med förbipasserande 
vårdpersonal och kunde avhandla kommande operationer. 
 
Överrapportering av patienten skedde vid två olika tillfällen under den postoperativa 
transporten. Dels skedde den i slutet vid överrapportering av patient till ansvarig 
sjuksköterska på den postoperativa avdelningen men även vid det tillfälle då 
anestesisjuksköterskan avlöstes av kollega. Överrapporten på den postoperativa 
avdelningen skedde under olika förutsättningar. Ibland kunde pågående 
syrgasbehandling hos patienter skapa en hög ljudnivå och ibland var det så tyst att vissa 
delar av rapporten skedde viskande för att värna om patientens integritet. Inte sällan 
larmade övervakningsutrustningen från övriga patienter vilket emellanåt krävde åtgärder 
från personalen som erhöll rapport och då avbröts tillfälligt överrapporteringen. När 
överrapporteringen påbörjades observerades vid flera tillfällen att alla deltagare var 
vända bort från patienten.  
 

Anestesisjuksköterskan påbörjar sin rapport och alla tittar 
på journalen och patienten själv tittar upp i taket. 

 
Dock var patienten uppkopplad för övervakning och vid larm erhöll patienten 
uppmärksamhet. Överrapporteringen skedde av anestesisjuksköterskan och/eller 
operationssjuksköterskan och vem som började varierade från gång till gång. Emellanåt 
kunde överrapporten vara forcerad och vid ett tillfälle överrapporterades det uppgifter 
som ej hunnits med vilka den postoperativa personalen sa sig kunna lösa. Vid ett tillfälle 
uppstod en irriterad stämning under överrapporten mellan vårdpersonalen vilket 
grundade sig i åsiktsskillnader avseende dokumentationen. 
 
Samarbetesbrist under den postoperativa transporten observerades. Detta skedde 
framförallt mellan personal på operationsavdelningen och den postoperativa 
avdelningen. Ett klimat av vi och dem har infunnit sig vid ett antal tillfällen. 
Nedanstående observerade händelse sker på den postoperativa avdelningen. 
 

Kandidaten hjälper till att koppla in syrgasen men en 
postoperativ personal säger att de vill koppla upp och att 
kandidaten kan ”flytta på sig”.  
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Medicintekniskt handhavande 
Handhavande av utrustning berör samtlig personal som deltar i patientens transport till 
den postoperativa avdelningen. Vid ett flertal händelser försöker olika 
personalkategorier hantera elsängar utan framgång. Den vanligaste orsaken till detta var 
att el-sladden till sängen inte satt i. Inbyggda funktioner i sängen som droppställningar 
kan även orsaka problem vid montering samt transport. Vid överflyttning och transport 
av patienten kunde bristande kontroll av om sängen var låst eller öppen observeras. 
Syrgasadministrering under transporten var vanligt förekommande och syrgasflaskan 
hängdes oftast vid patientens huvudända på sänggaveln. Att ta bort syrgasflaskan vid 
ankomst till den postoperativa avdelningen kunde vara svårt då den hängde högt eller 
fastnade i sängen. Vid upprepade tillfällen kunde syrgasflaskan nästan vara tom eller 
helt tom vilket uppmärksammades före eller ibland först efter transport.  
 
Det medicintekniska handhavandet kan även röra sig om handhavande av redan defekt 
utrustning. 
 

Anestesisjuksköterska tar av hörselkåporna på patienten men de 
går mitt itu.  

 
Annan defekt utrustning som observerades var sängar och mobila droppställningar som 
vid olika perioder under transportkedjan kunde påverka arbetet. 
 
Slangar och sladdar vilka låg på golvet, hängde ner mot golvet eller hamnade under 
patienten vid överflyttning kunde utgöra en patientsäkerhetsrisk. Det fanns tydliga 
exempel på personal som höll i slangar inför och under överflyttning av patienten för att 
undvika skada men det förekom också exempel då sladdarna orsakade problem. 
Droppslangar kunde fastna och dras loss vilket vid ett tillfälle orsakad blödning och vid 
flera tillfällen orsakade böjda perifera venkatetrar. Även sladdarna i sig kunde orsaka 
skada hos patienten. 
 

Anestesisjuksköterskan kopplar upp patienten och vid ett tillfälle 
slår en sladd i ansiktet på patienten. 

 
Det faktum att patienten är nyvaken efter genomgången anestesi visade sig även 
medföra risk för patienten. Risken innebar att patienten trasslade in sig i 
omkringliggande slangar från dropp och smärtpumpar samt sladdar från 
övervakningsutrustningen. 
 

Omvårdnad av patienten 
Anestesisjuksköterskan, operationssjuksköterskan och undersköterskan arbetade 
fortlöpande med att försöka bibehålla patientens kroppstemperatur i den postoperativa 
transporten. Användandet av filtar, ibland uppvärmda, var frekvent och de kunde 
appliceras både direkt vid uppvaknandet och under transporten till postoperativ 
avdelning. Vid uppvaknandet var anestesisjuksköterskan mån om att patienten skulle få 
vakna stillsamt och strävande efter att minska störande faktorer. En sådan störande 
faktor kunde vara en operationslampa vars ljus var riktad i patientens ansikte och genom 
att vinkla bort den skapades en dämpning av ljus. En annan störande faktor kunde vara 
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störande ljud. Med störande ljud avses bland annat ett högt metalliskt klingande ljud 
vilket uppstod då metallföremål slogs ihop med varandra. Även ett högt prasslande ljud 
kunde uppstå då sopsäckar skulle förslutas. Emellanåt kunde även samtalens ljudnivå 
vara påtaglig, inte minst när det var mycket vårdpersonal på operationssalen. Vid ett 
tillfälle fördes samtal mellan sex av åtta ur vårdpersonalen på rummet samtidigt. Det 
uppstod även gnisslande ljud då en fristående droppställning som inte smörjts rullades 
in på operationssalen. Den till störande ljud diametrala motsatsen, tystnad, observerades 
även. Tystnad uppstod ibland på operationssalen och under den postoperativa 
transporten, oftast i samband med väntan på att något skulle bli färdigt.  
 
Vårdpersonalens arbete med hygien för att förhindra vårdrelaterade infektioner var 
påtaglig. Händer spritades, förkläden användes och sterilitet bibehölls där det krävdes 
men dock fanns undantag. Vid ett par tillfällen föll utrustning till golvet och orsaken var 
då oftast att utrustningen ej förankrats eller att placeringsytan var för brant. Under en 
transport uppstod blodvite vilket blodstillades av anestesisjuksköterskan under ett kort 
stopp. Anestesisjuksköterskan hade vid tillfället ej handskar eller förkläde lätt gripbart 
vilket resulterade i att hon sedermera tvättade sig på den postoperativa avdelningen. 
 

Postoperativ personal kopplar upp patienten. 
Anestesisjuksköterskan säger ”jag skall bara gå och tvätta 
mig, det stänkte lite på vägen hit” och lämnar 
postoperativa avdelningen. 

 
Samtal mellan vårdpersonal och patient skedde främst inne på operationssalen. 
Samtalen handlade om patientens upplevelse av anestesin och om hur det genomförda 
ingreppet gått. Patientens läge på operationsbord och säng kunde också vara föremål 
för samtal mellan vårdpersonal och patient.  
 
För att värna om patientens integritet på den postoperativa avdelningen användes 
skärmar och draperi vilket minskade insynen till patienten. Likaså genomfördes 
överrapporten i lågmäld ton då känslig information om patienten redovisades. Vid ett 
tillfälle gjorde sig en läkare lustig över patienten inför vårdpersonalen vilket inte visade 
på respekt för patienten. 
 

Patienten är mer avslappnad nu och varken rör sig eller låter. 
Anestesiläkaren som håller patientens hand viftar med ena 
handen som är slapp åt postoperativa personalen och säger 
”hej hej”. Transporten fortsätter och anestesisjuksköterskan 
säger ”du först” till anestesiläkaren som backar in sängen på 
salen. Anestesiläkaren viftar igen med patientens hand och 
säger ”hej hej” till den nya postoperativa personalen. Totalt är 
det åtta personal, fyra patienter och en anhörig på rummet. 

 

Transportens utmaningar 
Patienttransporten till den postoperativa avdelningen genomfördes vanligtvis av två 
personer varav en alltid hade specialistutbildning inom anestesi. Bemanningen under 
transporten bestod vid ett fåtal tillfällen av en ensam anestesisjuksköterska. Under 
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transporten kan hinder finnas. Dessa hinder är flyttbara ting och kan exempelvis vara 
sopsäckar, droppställningar, kabelblock, stolar, bord, datorskärmar eller bladderscans 
som står i vägen. Hindren kan vara i vägen för patientsängen under transporten men 
även för personalen i dess förberedelse för transporten. Lokalers utformning påverkar 
även patientsäkerheten då sängen vid upprepade tillfällen stöter in i väggar och 
dörrkarmar under de observerade transporterna. För att manövrera sängen i lokalerna 
och förbi hindren krävs körteknik. Körtekniken kan påverka både patient och personal. 

 
Dörren öppnas inåt och operationssjuksköterskan och 
anestesisjuksköterskan måste bromsa för att inte dörren ska slå 
på patientens säng. Patienten stönar.  

 
Oönskad patientmobilitet under transport kan leda till oförutsägbara händelser och 
risker för patienten. 
  

Patienten tar ner sina händer mot sidan av kroppen för att sedan 
snabbt vifta upp igen. Händerna fångas igen av anestesiläkaren. 
Patienten fastnar i droppet och en kateterpåse som ligger i 
brösthöjd vid sidan av patienten.  

 
När patienten har transporterats från operation observerades det att oklar patientplats på 
postoperativ avdelning förekom. Detta kan delvis härledas till att anestesisjuksköterskan 
och/eller transporterande personal inte känner till lokalerna på den postoperativa 
avdelningen. 
 

Övervakning av patienten 
Övervakning av patienten skedde dels genom den kliniska blicken, alltså att med sina 
egna sinnen observera patienten, men även med hjälp av övervakningsutrustning. 
Övervakningen innefattade bland annat att patienten skulle bibehålla fri luftväg, ha ett 
adekvat blodtryck och vara smärtlindrad. Vid behov justerades medvetandesänkta 
patienters huvuden för att skapa en fria luftvägar vilket övervakades under transporten.  
 
Övervakningsutrustningen var antingen stationär på operationssalen eller mobil. Den 
stationära övervakningsutrustningen var integrerad i ADUn. Ständigt återkommande på 
operationssalen var larm. Larm kom dels från ADUn men även från annan 
medicinteknisk utrustning exempelvis sprutpumpar. Oavsett varifrån larmet ljöd så 
krävde det anestesisjuksköterskans uppmärksamhet och ofta åtgärder. Vid flera tillfällen 
fick pågående arbetsuppgifter avbrytas för att åtgärda larm från ADUn vilket kunde 
påverka kommunikationen mellan vårdpersonalen. 
 

Alla ställer sig runt sängen och är beredda att lyfta över. 
”En av personalen (ej ansvarig anestesisjuksköterska eller 
anestesiläkare) säger snabbt ”klara, färdiga, gå” men 
ingen gör något. Anestesisjuksköterskan som står vid 
huvudänden är inte vänd mot patienten utan håller på att 
stänga av ett uppkommet larm från ADUn. 
Anestesisjuksköterskan är åter vid huvudänden och då 
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säger samma person som innan ”klara, färdiga, gå” och 
då lyfts patienten över. 

 
Larm under transporten uppkom främst från den mobila pulsoximetern till skillnad från 
den postoperativa avdelningen där stationära monitorer larmade. Under 
överrapporteringen av patienten på postoperativ avdelning avbröt larm vid flera 
tillfällen rapporten. Övervaknings- och behandlingsuppkoppling på postoperativa 
avdelningen skedde av transportörerna från operationsavdelningen tillsammans med 
postoperativ personal.  
 
Patientövervakning skedde fortlöpande. Vid de flesta observationerna skulle patienten 
vakna ur sin anestesi och då skedde kontinuerligt övervakning av patientens 
medvetandegrad. Djupet av medvetslöshet uppskattades bland annat genom inspektion 
av pupiller, palpation av ögonfransar och smärtstimulering. I väntan på att patienten 
skulle vakna dokumenterade anestesisjuksköterskan på narkoskurvan. Vid ett tillfälle 
fick dokumentationen till följd att patienten vaknade utan att det uppmärksammades av 
anestesisjuksköterskan. Det var först när undersköterskan påpekade att patienten vaknar 
och att patienten rörde på sig som anestesisjuksköterskan förflyttade sig till patientens 
huvudände. Patientövervakningen inbegrep även övervakning av patientens urinmängd. 
Om patienten ej hade avlastande kateter genomfördes ofta bladderscan för att försäkra 
sig att urinblåsan inte var för full. När patienten vaknade och skapade sig en adekvat 
respiration samt cirkulation kopplades den stationära övervakningsutrustningen bort och 
den mobila övervakningsutrustningen på. Med mobil övervakningsutrustning avses 
bland annat pulsoximeteri vilket användes i olika utsträckning av 
anestesisjuksköterskorna. Likaså var användandet av syrgas under den postoperativa 
transporten varierande.  
 
Under den postoperativa transporten varierade övervakningen beroende på patientens 
tillstånd. Anestesisjuksköterskan övervakade att patienten bibehöll sin fria luftväg vilket 
gjordes tydligare då patienten var medvetandesänkt. Det förekom även smärtskattning 
av patienten under transportens alla delar. Vid ett tillfälle transporterades en nedsövd 
patient till intensivvårdsavdelningen och då var övervakningsmonitorerna placerade vid 
patients fotände så att anestesisjuksköterskan kunde ha god uppsikt över såväl patienten 
som monitorernas parametrar. Kontrasten var tydlig mot de patienter som nyligen 
genomgått sin anestesi och emellanåt var väldigt mobila i sängen. I dessa lägen 
övervakade anestesisjuksköterskan främst att patienten ej skulle fastna i slangar eller 
sladdar. Brister i handhavandet av utrustning kan också leda till försvårande av 
patientövervakning.  Vid ett tillfälle användes en syrgasbehållare som sedermera visade 
sig vara tom och vid ett annat tillfälle var pulsoximeterns batterier slut. 
 

Anestesisjuksköterskan tar masken från sängens 
syrgasbehållare, vrider på reglaget utan att titta och 
sätter på masken på patienten som ligger på 
operationsbordet. // Vid överkoppling av syrgas på 
postoperativ avdelning säger anestesisjuksköterskan ”Den 
här tuben är ju slut….den här måste vi ju byta”. 
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Överrapporteringen av patienten på postoperativa avdelningen skedde efter att patienten 
kopplats upp för övervakning och eventuell behandling med syrgas. Vissa 
överrapporteringar genomfördes på ett sådant sätt att patienten kunde observeras men 
andra genomfördes utan överblick av patienten. 
 

Övriga subteman 
Nedastående subteman är ej inbegripna i överordnade subteman och redovisas därför 
separat. 
 
En del av arbetet som genomfördes på operationssalen var förberedelse för kommande 
uppgifter. Dessa uppgifter kunde vara att operationssjuksköterskan tog ut 
instrumentbordet under väckning av patienten eller parallellt med patienttransporten. 
Anestesisjuksköterskan kunde förbereda sig genom att koppla på en kuffspruta på tuben 
inför extubation eller att ringa anestesiläkaren inför väckning av patienten. Vid en 
observation uppmanades läkarstudenter att förbereda sig för överrapportering av 
patienten på den postoperativa avdelningen. 
 
En riskmedvetenhet genomsyrade hela den postoperativa transporten av patienten från 
operation till den postoperativa avdelningen. Anestesisjuksköterskan, 
operationssjuksköterskan och anestesiläkaren visade samtliga genom handlingar på 
riskmedvetenhet för att undvika patientskada. Händelser kunde vara kontroll av att 
sängen är låst, hålla undan slangar under transport eller hjälpa patienten att inte skada 
sig själv. 
 
Irritation över arbetskläder observerades vilket kan ta personalens uppmärksamhet från 
patienten och fokus från andra arbetsuppgifter. Även behov av vila hos 
anestesisjuksköterskan vid väckning av en patient som dragit ut på tiden har visat sig 
vid observation av icke-verbal kommunikation. 
 

Tema patientsäkerhet 
Samtliga överordnade subteman kan ses ur ett patientsäkerhetsperspektiv. I ett 
patientsäkerhetsperspektiv är patienten i centrum. Ovan beskrivna observationer vittnar 
i flertalet fall om ett ständigt patientsäkerhetsarbete och exemplifieras med allt ifrån att 
vårdpersonal håller undan slangar vid överflyttning till att hinder undviks i möjligaste 
mån. Ett bristande patientsäkerhetsarbete har även observerats vilket hade kunnat leda 
vårdskador. 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Ansats 
Valet av kvalitativ ansats var inte självklart. Från början var tanken att studera 
frekvensen av förutbestämda variabler under den postoperativa transporten utifrån en 
kvantitativ metod. Detta förutsatte att litteraturen beskrev vilka variabler som var 
förekommande. Efter litteraturgenomgången återfanns dock ej detta. Efter diskussion 
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med institutionens statistiker framkom även att för att kunna styrka ett resultat borde en 
kontrollgrupp användas. Eftersom underlaget från både förekomst av variabler och 
eventuella kontrollgrupper under den postoperativa transporten var begränsade eller 
obefintliga valdes en annan metod. Efter inläsning av kvalitativ forskningsmetodik 
fattade vi beslut om att genomföra en kvalitativ observationsstudie för att belysa den 
postoperativa transporten utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Trots att sjuksköterskor 
dagligen observerar sin patient så är användandet av observation som vetenskaplig 
metod inte särskilt utbrett (Mulhall 2002, s. 307). 
  

Observationsstudie  
Att en observationsstudie valdes grundades i en nyfikenhet för metoden men också att 
den var mest lämplig för att besvara syftet. Alternativet skulle vara att använda en 
intervjustudie där deltagarna skulle få beskriva sina upplevelser. Ett problem med 
intervjuer är att välja vem som skall intervjuas för att bäst besvara vårt syfte. Under den 
postoperativa transporten var många yrkeskategorier delaktiga och skulle alla intervjuas 
skulle det vara tidsödande. Ett alternativ var att endast intervjua en viss yrkeskategori 
men risken med detta är att trovärdigheten för resultatet skulle undermineras. Det är 
genom besluten om studiens fokus, deltagare och kontextval som trovärdigheten skapas. 
Trovärdigheten är en av tre delar i det som utgör tillförlitligheten i resultatet de andra 
två är överförbarhet och pålitlighet. Genom att intervjua deltagare med olika kön, ålder 
och perspektiv skapas en rikare variation av det studerade fenomenet (Graneheim & 
Lundman 2004, ss. 109-110).  
 
En ständigt återkommande begränsning var den disponibla tiden. Tidsbegränsningen 
och strävan att inkludera alla deltagare under den postoperativa transporten bidrog till 
valet att göra en observationsstudie istället för intervjustudier. Även om en 
observationsstudie i sig är tidskrävande skulle sannolikt de antal intervjuer som skulle 
behöva genomföras för att besvara vårt syfte ta längre tid. Nackdelar med 
observationsmetoden är att den kan vara dyr, tidskrävande och icke representativ för 
generalisering. Med icke representativ för generalisering menas att spontana händelser 
som tolkas som gällande för en större population (Patel & Davidsson 2011, s. 92). 
Denna observationsstudie bör inte ses som en generaliserad beskrivning av alla 
postoperativa transporter men kan ge en fingervisning om vad som sker under denna del 
av den perioperativa vårdprocessen. Den postoperativa transporten är ett komplext 
fenomen där möjligheten för fortsatt forskning är stor.  
 

Urval 
Vilka som skulle inkluderas och exkluderas var föremål för diskussion. Till en början 
begränsades urvalet till att endast inkludera patienter som skulle transporteras till 
postoperativ avdelning men då skulle samtidigt patienter som transporterades till en 
intensivvårdsavdelning exkluderas. Exkludering av intensivvårdspatienter var inget 
eftersträvansvärt då det kunde minska variationen och också trovärdigheten i resultatet 
vilket föranledde att exkluderingen ej genomfördes. Huruvida barn skulle inkluderas 
eller ej diskuterades även men likaså inkluderades dessa för att skapa en så stor 
variation som möjligt. Att genomgången generell anestesi valdes som 
inkluderingskriterium grundade sig i att antal moment under den postoperativa 
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transporten bedömdes som fler än vid exempelvis ett ingrepp under lokalanestesi eller 
regional anestesi. En nackdel med att endast patienter med genomgången generell 
anestesi inkluderades är att resultatet ej är överförbart att gälla för patienter med 
genomgången annan anestesi. En minskad överförbarhet minskar också tillförlitligheten 
för resultatet även om det i slutänden är läsaren som bedömer om resultatet är 
överförbart till andra (Graneheim & Lundman 2004, s. 110).  
 
Hur många operationsavdelningar som skulle inkluderas i observationsstudien var 
avhängt på tillgänglig tid. För att skapa tillgänglighet på en operationsavdelning krävdes 
administrativa åtgärder och i slutänden ett godkännande av verksamhetschef. Målet att 
inkludera fler än en operationsavdelning uppnåddes, dock skulle sannolikt observationer 
vid fler operationsavdelningar än de inkluderade ge ett trovärdigare resultat. Det finns 
en risk att valet av platser för observationsstudien grundar sig på tillgänglighet. Med 
tillgänglighet menas här att valet faller på den plats där möjligheten för tillträde är 
störst. Tillträdesmöjligheten kan påverkats av att observatören tidigare tjänstgjort på 
platsen eller att det finns personliga relationer (Mulhall 2002, s. 310). Observatörerna 
hade ingen tidigare yrkeserfarenhet på någon av operationsavdelningarna vilket 
minimerade risken för påverkan på resultatet. 
 

Insamling 
Efter inläsning av metod föll valet på att genomföra en ostrukturerad metod vid 
datainsamlingen. Förutsättningarna med erfarenhet från sjuksköterskearbete och kortare 
praktikperioder gjorde att kontexten som skulle observeras inte var okänd. Ett alternativ 
till en ostrukturerad metod skulle varit att genomföra den strukturerad. Mullhall (2002, 
s. 307) menar att dessa olika metoder speglar olika paradigm. En ostrukturerad metod är 
inte ostrukturerad i bemärkelsen av att vara osystematisk dock är det vanligt att 
observationerna genomförs med begränsade idéer om vad som skall ske. Dessa idéer 
kan förändras över tid allt eftersom erfarenhet erhålls. En strukturerad metods strävan är 
att distansera sig från det som skall observeras. Fördelen med en strukturerad metod är 
att insamlad data inte kontamineras med sin egen förförståelse. Förespråkare av 
ostrukturerade metoder där observatören intar en viss roll i kontexten menar att det är 
omöjligt att skilja observatören från sin förförståelse och detta visar de olika 
paradigmens ställningstagande. 
 
Insamlingen av data skedde under två veckor. Farhågan att inte få ut tillräckligt med 
data besannades ej. Detta intensiva arbete var krävande då stickorden från 
observationerna omgående skulle transkriberas ner och digitaliseras. Ett alternativt sätt 
skulle kunna varit att låta datainsamlingen ske under en längre period. Fördelen med ett 
sådant förfarande skulle varit en jämnare fördelning av arbetsbördan och att tiden för 
reflektion mellan insamlingen skulle öka. Allt eftersom insamlingen fortlöpte 
uppmärksammades att fältanteckningarna blev mer utförligare och att detaljer noterades 
i större utsträckning. 
 
Insamling av data är en utvecklande process där observatören erhåller insikter vilka i sin 
tur kan påverka fortsatt insamling (Graneheim & Lundman 2004, s. 110; Mulhall 2002, 
s. 307). En fördel med att datainsamling sker under en kort tid är att det studerade 
fenomenet inte förändras i större utsträckning vilket ger ett mer konsekvent insamlande. 
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Förändringen av fenomenet över tid är direkt kopplat till pålitligheten av 
datainsamlingen. Pålitligheten i sin tur är en del av vad som bör beaktas när 
tillförlitligheten av ett kvalitativt resultat bedöms (Graneheim & Lundman 2004, s. 
110).   
 
Den stora utmaningen under insamlingen var tudelad. Dels utmaningen att inte anteckna 
ner tolkningar av en situation i stickorden och dels att prioritera var fokus för 
observationen låg. Ibland var den underliggande meningen tydlig och då nedtecknades 
den men inom parentes. Detta gjordes för att enklare kunna rekapitulera en situation 
under fortsatt analysarbete. Var fokus under observationen skulle ligga var något som 
blev individuellt för respektive observatör. Det var när många saker hände samtidigt och 
på olika platser som utmaningen var som störst. En prioritering skedde då av var fokus 
skulle ligga, dock försökte vidvinkelblicken även notera det som skedde i periferin. 
Härvid finns en risk att det egna beslutet om var fokus skall ligga inte blir optimalt för 
att erhålla observationsdata som är mest förenligt med observationsstudiens syfte.  
 
Observationsdata tolkas i högre utsträckning än intervjudata. Tolkningen beror på att 
observatören har en större autonomi i valet av vad som observeras, filtreras och 
analyseras (Mulhall 2002, s. 308). Att fokusera både på dialoger och också 
beskrivningar av händelser var krävande. Ett alternativ skulle varit att observera endast 
en av dessa. Ett fokuserande på dialoger och beskrivningar av händelser är svårt men 
berikar samtidigt den kommande analysen (Mulhall 2002, s. 312).  
 
Den postoperativa transporten har ingen fastställd start- och slutpunkt. För att kunna 
observera ett förlopp och också kunna mäta observationstiden krävdes att beslut fattades 
om när start- och slutpunkt inföll. Dessa mätpunkter borde vara tydliga. Det var svårt att 
bedöma när en postoperativ transport skulle anses ha påbörjats. Ett alternativ skulle vara 
att besluta att transporten börjar då hjulen till operationsbord eller patientsäng sätts i 
rörelse. Önskvärt var dock att även inkludera de nödvändiga förberedelserna för den 
postoperativa transporten vilket inte skulle skett i ovan nämnda exempel. Ett annat 
alternativ kunde vara att låta startpunkten ske vid extubation av patienten. Vid närmare 
eftertanke skulle då de intuberade patienterna med slutdestination till en 
intensivvårdsavdelning exkluderas. Beslutet att låta knivslut för operationen vara 
startpunkt för observationerna innebar ett mer inkluderande alternativ än de tidigare 
tilltänka. Valet att låta slutpunkten infalla efter att rapporten erlagts på den 
postoperativa avdelningen föll sig mer naturligt då ansvaret för patienten lämnades över 
och föregick därför inte av några större diskussioner. 
 

Dataanalys 
Valet av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys grundade sig i deras sätt 
beskriva arbetsförloppet på ett stringent sätt. En observationstext och en intervjutext 
användes som exempel på analysförfarandet. Dessa exempel skall ej ses som en linjär 
process utan det sker hela tiden en rörelse mellan den insamlade texten och de högre 
abstraktionsnivåerna av det samma (Graneheim & Lundman 2004, s. 107).  
 
Efter att läst igenom texten flertalet gånger så var det inte svårt att finna 
meningsenheter. Däremot var det svårare att exkludera oväsentliga meningsenheter. 
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Innehållsanalysen manifesta och latenta bearbetning var tidskrävande. Den manifesta 
analysen skedde utan större hinder medan den latenta analysen ofta tog längre tid då 
reflektion krävdes. Vissa meningsenheter som överskred vår förmåga att analyseras 
latent erhöll heller ingen tolkning. Att tolka den underliggande meningen i ett latent 
innehåll skall göras där det är möjligt (Graneheim & Lundman 2004, s. 109). Ett 
alternativ skulle vara att tolka texten enbart hermeneutiskt. Detta har tidigare 
genomförts i observationsstudier inom en intensivvårdskontext (Eriksson, Lindahl & 
Bergbom 2010, ss. 51-57). Risken med detta är att data skulle fallit bort i och med 
svårigheten för oss att tolka allt innehåll latent.  
 
Ett problem uppstod då subteman skulle tas fram. Eftersom den postoperativa 
transporten observerats förutsättningslöst utan givna variabler kom också mängden 
subteman att bli många. De subteman som utvecklades kom i sin tur att innehålla såväl 
likheter som olikheter med varandra. Detta nödgade oss att skapa ytterligare en 
abstraktionsnivå för att på så sätt samla liknande subteman och därigenom kunna 
presentera resultatet på ett mer överskådligt sätt. Därav återfinns i innehållsanalysen den 
abstraktionsnivå som kom att kallas överordnade subteman. Det finns en risk för 
minskad tillförlitlighet av denna observationsstudie då ett avsteg från metodvalet 
medvetet har gjorts men fördelarna med en tydligare resultatpresentation anses överväga 
nackdelarna. Efter personlig kommunikation med Graneheim som utformat 
innehållsanalysen anser hon inte att denna metodförändring skulle påverka 
tillförlitligheten. Ett alternativ skulle vara att låta de överordnade subtemana istället vara 
subteman för att på så sälla sig till ursprungsmetoden. Nackdelen med detta är att 
variationen av subteman försvinner och att abstraktionsnivån blir större mellan 
meningsenheterna och subtemana. Den variation av subteman som innehållsanalysen 
genererade kom också att spegla den komplexa kontexten där observationerna utförts. 
En risk med en innehållsanalys är att missförstå kontexten och därigenom misslyckas 
med att identifiera den högre abstraktionsnivån. Ett sådant resultat skulle inte 
representera den insamlade datan (Hsieh & Shannon 2005, s. 1280). 
 
Den vanligaste orsaken till att en göra en observationsstudie är att se om människor gör 
vad de påstår att de gör men det finns också andra orsaker. En orsak kan vara att få 
insikt om mellanmänskliga interaktioner eller att försöka fånga en viss kontext. Om 
kontexten där observationerna bedrivs är stor och livlig vilket en akutmottagning kan 
vara finns risk för problem. Problemet uppstår om studien kräver ett samtycke från 
deltagare vilket kan vara svårt att erhålla om flödet av människor är stort (Mulhall 2002, 
ss. 307, 309). Efter att ett etiskt resonemang förts beslutades att inget patientsamtycke 
krävdes för studien. Om patientsamtycke skulle krävts hade detta fått insamlas på den 
preoperativa avdelningen.  
 
Valet att göra en konventionell innehållsanalys för att belysa den sparsamt beskrivna 
postoperativa transporten gjordes efter att fördjupat oss i ett par olika typer av 
innehållsanalyser. Utöver en konventionell innehållsanalys finns också en direkt och en 
sumativ innehållsanalys att tillgå. Den konventionella innehållsanalysen används för att 
beskriva ett fenomen där teorin eller forskningslitteraturen är begränsad (Hsieh & 
Shannon 2005, s. 1279). Mot bakgrund av att vår litteratursökning i ämnet genererat ett 
begränsat resultat styrkte det valet att göra en konventionell istället för en direkt 
innehållsanalys. Vid en direkt innehållsanalys används tidigare teorier eller forskning 
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som utgångspunkt för fortsatt analys. Målet med denna typ av analys är att validera eller 
att utöka ett begreppsmässig teoretiskt ramverk eller teori (Hsieh & Shannon 2005, s. 
1281). En sumativ innehållsanalys skiljer sig markant mot de andra nämnda 
innehållsanalyserna. Den sumativa innehållsanalysen börjar ofta med att kvantifiera ett 
visst ord eller ett innehåll i en text. Syftet är att förstå det kontextuella sammanhang 
som ordet eller innehållet används inom (Hsieh & Shannon 2005, s. 1283). 
 

Resultatdiskussion 
Sammanfattning 
Anestesisjuksköterskan visade sig ha en betydande roll i patientens transport till den 
postoperativa avdelningen. Hon stod för kontinuitet i vården och ansvarade för 
patientövervakningen. I samtliga fall var en person med specialistutbildning inom 
anestesi med och rapporterade över till den postoperativa avdelningen. Inför och under 
transporten utfördes omvårdnadsåtgärder av flera yrkeskategorier. De kunde beröra 
optimering av värme, ljud och ljus. Samtlig personal var även involverad i det 
medicintekniska handhavandet kring patienten. Syrgasadministrering kunde variera 
under transporten och slangar och sladdar visade sig påverka och försvåra för patienten 
samt transporten, men även för personalens arbetsmiljö. En riskmedvetenhet fanns 
under stora delar av transporten och medförde sannolikt att vårdskador undveks. Under 
observationerna uppmärksammades vid enstaka tillfällen en motsättning mellan 
operationspersonalen och personalen på den postoperativa avdelningen, något som kan 
tyda på brist på samarbete. Detta kan även vara negativt för patientsäkerheten. Temat 
patientsäkerhet var genomgående under transporten på ett positivt eller negativt sätt. 
 

Syrgasbehandling under transport 
Under observationerna transporterades patienterna till sedvanlig postoperativ avdelning 
men även en transport gick till intensivvårdsavdelning. Oavsett vilken destination 
patienten hade var bevakningen av patientens luftväg central. Detta är även 
genomgående i stora delar av forskningen kring intrahospitala transporter av icke 
intuberade patienter (Day 2010, s. 25). Säkerställande av patientens luftväg gjordes 
främst under förberedelserna inför transport. Patienten hade adekvat andning innan 
transportstart och luftvägen bevakades sedan under transporten. Trots att 
syrgasadministrering inte var ovanligt under den postoperativa transporten förkom det 
vid ett flertal tillfällen att syrgasflaskan var tom eller nästan tom. Detta är dessutom inte 
ett ostuderat fenomen utan forskning visar på att det är ett vanligt 
patientsäkerhetsproblem med tomma flaskor eller felinställd syrgasmängd (Pesanka, 
Greenhouse, Rack, Delucia, Perret, Scholle, Johnson & Janov 2008, s. 107). En patient 
som är i behov av syrgas och inte erhåller det kan få cirkulatorisk och respiratorisk 
påverkan (Brokalaki, Brokalakis, Digenis, Baltopoulos, Anthopoulos & Karvountzis 
1996, s. 186). Trots att det är vanligt med syrgasadministrering och känd påverkan på 
patienten av feladministrering eller utebliven administrering så förekommer det ändå på 
klinik att syrgas inte ges när det behövs. Om detta beror på okunskap eller försumlighet 
är inte möjligt att avgöra under dessa observationer. Vanligen gick transporten till den 
postoperativa avdelningen utan pågående aktiv vård. Som tidigare beskrivet är det 
viktigt att undvika en känsla av uppehåll i vården under transport (Häggström 2012, s. 
39). Dock kan troligtvis en god förberedelse för transport av patienten minimera 
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behovet av vård under transporten. Det är viktigt att när behovet av vård finns under 
transporten skall vården också kunna ges. Att undvika en känsla av uppehåll i vården 
bör därför vara vägledande för intrahospitala postoperativa transporter. 
 

Larmets påverkan på transporten 
Stora delar av den postoperativa transporten består av förberedelse inför transport. Det 
är en fas där patienten optimeras respiratoriskt och cirkulatoriskt. Den blir därmed 
varierande i tid beroende på patientens tillstånd. Under förberedelsefasen avbryts 
anestesisjuksköterskan vid upprepade tillfällen av larm från framförallt ADUn och 
sprutpumpar. Detta kan även försena transporten till den postoperativa avdelningen. 
Under observationerna har det inte varit möjligt att bedöma om samtliga larm har varit 
adekvata eller om korrekta åtgärder har genomförts. Upplevelsen var dock att ett stort 
antal larm endast tystades, vilket bekräftats under vissa observationer. Det finns studier 
på intensivvårdspatienter då larm har studerats. 40,4% av larmen visade sig vara 
falsklarm och en övervägande majoritet av larmen var inte kliniskt relevanta (Siebig, 
Kuhls, Imhoff, Gather, Schölmerich & Wrede 2010, ss. 452-453).  
 
Att bli avbruten av upprepade larm kan upplevas som problematiskt och att det stör 
vården av patienten. Många upplever att larm förekommer frekvent och att det i 
slutändan orsakar en minskad tro på att larmen är adekvata vilket leder till att 
personalen stänger av dem (Korniewicz, Clark, & David 2008, s. 38). Om personalen 
under observationerna hade en minskad tro på att larmen var korrekta och därför endast 
tystade dem är inte möjligt att fastställa. Det som går att säga är att larmen är mycket 
frekvent förekommande och därför finns det en risk att tro att personalen i viss grad 
upplever en minskad tro på att larmen är adekvata. Även om larmets syfte är att 
uppmärksamma vårdgivaren på avvikelser i patientens tillstånd så kan de även äventyra 
patientsäkerheten om de inte hanteras på rätt sätt (The Joint Commission 2013, s. 3). 
Studier finns där förslag ges på hur man skall hantera den stora mängden falsklarm som 
förekommer. Den gemensamma nämnaren är att individualisera larmen för varje patient 
(Konkani, Oakley, & Bauld 2012, s. 480). Dock kan troligen individualiserade larm 
även innebära risker för patienten om de inte utförs på rätt sätt. Personalen har därmed 
möjligheten att påverka den mängd larm som skapas genom att ställa in larmgränser.  
 
Anestesisjuksköterskan kan även välja att stänga av eller ta bort övervakningsutrustning 
för att undvika larm. Under observationerna har övervakningsutrustning tagits med 
under transporten men initialt inte kopplats på patienten. Om detta var en konsekvens 
för att undvika larm eller undvika att se en förändring i patientens tillstånd skulle det 
oavsett utgöra en stor patientsäkerhetsrisk. Ett annat sätt att se på problematiken är att 
personalen är underbemannade för den mängd larm som förekommer. Eventuellt skulle 
anestesisjuksköterskan behöva assistans vid väckning samt förberedelse för transport 
av patienten av ytterligare en anestesisjuksköterska eller en grundutbildad 
sjuksköterska som kan avlasta anestesisjuksköterskan i hennes arbete. 
 

Överrapportering 
Larm förekom även på den postoperativa avdelningen vilket kunde kräva personalens 
uppmärksamhet. Mottagande sjuksköterska vid överrapportering kunde avbrytas vilket 



 25 

kan försvåra ett aktivt lyssnande, något som är viktigt vid överrapportering (Solet, 
Norvell, Rutan & Frankel 2005, s. 1096). Överrapporteringen från operationspersonalen 
till den postoperativa avdelningen visade sig vara en viktig del av den postoperativa 
transporten. Rapporteringen skedde vid samtliga tillfällen i flerbäddssalar där ljudnivån 
var mycket varierande. Allt från en tyst omgivning där rapporteringen var viskande till 
en hög ljudnivå på grund av pågående behandling och samtal runt patienten. Patienten 
kopplades upp till övervakningsutrustning vid ankomst till avdelningen och först 
därefter påbörjades överrapporteringen. Vid ett stort antal av de observerade 
transporterna tittade både överrapporterande och postoperativ sjuksköterska endast i 
journalen och ingen tittade på patienten. Detta är inte en optimal situation då en bra 
överrapportering och kommunikation skapas genom att överrapporterande personal 
helst skall ha ögonkontakt med mottagande personal. Dessutom ska de helst vara i en 
miljö som är separerad från övriga intryck (Solet et al. 2005, s. 1096). Även om 
patientövervakningen till viss del var säkrad genom teknisk övervakning så var den 
kliniska övervakningen bristfällig. Dessutom kunde en stor patientsäkerhetsrisk finnas 
då viktig patientinformation kunde gå förlorad genom rapportering i en miljö som tar 
uppmärksamhet.  
 
När en patient transporteras från en avdelning till en annan avdelning och 
överrapportering sker finns det en risk för att viktig information inte överrapporteras. 
Denna risk ökar desto oftare patienten transporteras (Lindh & Sahlqvist 2012, s. 82). En 
nyopererad patient transporteras olika många gånger i sin vårdkedja beroende på om 
patienten vårdas poliklinisk eller inte, sjukdomstillstånd med mera. Postoperativt sker 
vanligtvis en överlämning från operation till den postoperativa avdelningen och sedan 
en överlämning från den postoperativa avdelningen till en allmän vårdavdelning som 
kommer att vårda patienten resterande vårdtid. Om viktig information förloras vid varje 
överrapportering kan risken öka för patientskada och vårdlidande. Även fast 
överrapportering har ingått i observationerna har den inte studerats som enskilt fenomen 
vilket kan ge ett bristande djup i bedömningen av informationens innehåll och relevans.  
 
Studier visar dock att överrapporteringar kan vara svåra att jämföra med varandra då de 
kan se olika ut (Foster & Manser 2012, s. 1107). Dock finns fel och brister som har 
visat sig vanligare än andra vid överrapportering. Dessa kan vara att information utsluts 
ur rapporten av olika anledningar. Informationen kan saknas, glömmas, vara fel eller 
ofullständigt rapporterad. Annan risk vid överrapportering kan vara att den person som 
tar emot informationen inte frågar angående oklarheter (Lindh & Sahlqvist 2012, s. 
107). Det sistnämna kan vara svårt att utröna under observationsstudier men att 
information saknas har observerats. Till exempel ställde den postoperativa personalen 
en adekvat fråga angående patientens diures som anestesisjuksköterskan inte kunde 
svara på. Vid överrapportering användes vanligen narkoskurvan i journalen som 
underlag. Flera studier rekommenderar användandet av en tydligt strukturerad mall att 
gå efter vid överrapportering (Foster & Manser 2012, s. 1107; Pesanka et al. 2008, s. 
110; Haig, Sutton & Whittington 2006, s. 171). Någon sådan mall observerades inte vid 
något tillfälle och är att betrakta som en patientsäkerhetsbrist då värdefull information 
för patientens hälsa och vidare vård kan gå förlorad. 
 
Journalen vid överrapportering kunde ligga i sängen, vid sängen eller i fönstret. De 
brister i informationsöverföringen som skedde observerades främst bero på bristande 
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dokumentation. Grunden för en god överrapportering ligger i en god dokumentation. 
Patientens journal ska innehålla den information som krävs för att patientens vård skall 
vara säker (SFS 2008:355, kap. 3, 3 §). Det ingår i anestesisjuksköterskans 
kompetensbeskrivning att hon skall dokumentera på ett patientsäkert sätt 
(Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening 2012, s. 
7). Vid ett tillfälle under observationerna hade rapporterande sjuksköterska journalen 
som underlag för överrapportering. Anestesisjuksköterskan kunde inte svara på en fråga 
från den postoperativa sjuksköterskan då anestesisjuksköterskan hade varit avlöst på 
rast vid tillfället. När anestesisjuksköterskan var på rast hade den avlösande 
anestesisjuksköterskan inte dokumenterat vad hon hade gjort. Detta medförde en risk 
för patienten då värdefull information inte fanns tillgänglig varken i patientens 
journalhandling eller muntligt. Detta är inte en engångsföreteelse utan det har visat sig 
att värdefull information saknas i patientens journal i tidigare studier (Haig, Sutton & 
Whittington 2006, s. 171). 
 

Intrahospitala transporter 
Den postoperativa transporten är ett fenomen med många olika komponenter. Patientens 
tillstånd påverkar graden av övervakning. Desto sjukare patienten är desto mer ökar 
risken för att vårdskada skall ske när transporten är av intensivvårdspatienter (Day 
2010, s. 19). En diskussion som pågår om intrahospitala transporter av 
intensivvårdspatienter är huruvida det är transporten i sig som orsakar komplikationer 
eller om det är komplikationerna som orsakar ett behov av transport (Nuckols 2013, s. 
2044). En stor del av forskningen av intrahospitala transporter gäller 
intensivvårdspatienter och det är oklart hur applicerbara dessa forskningsresultat är för 
den postoperativa transporten. Men även forskningen av intrahospitala transporter som 
helhet är inte heltäckande utan mer studier behövs (Day 2010, s. 21). Den postoperativa 
transporten är inte i samma grad valbar som den intrahospitala transporten av 
intensivvårdskrävande patienten. Forskning kring intrahospitala transporterna av 
intensivvårdskrävande patienter framhäver vikten av att välja om och när patienten skall 
transporteras (Martin 2007, s. 123).  I viss mån kan transporten av den nyopererade 
patienten avvaktas med i väntan på att patientens tillstånd förbättras, vilket observerades 
tydligt vid en transport då patientens respiration inte var optimal. Men den postoperativa 
transporten av patienten är i slutändan oundviklig då patienten inte kan ligga kvar på 
operationsavdelningen. 
 

Patientsäkerhet 
Genomgående under observationerna är att patienten är i centrum och att åtgärder görs 
för att undvika patientskada. Patientsäkerheten genomsyrar kommunikationen mellan 
personal, förberedelsen inför transport så att patienten är optimerad samt omvårdnaden. 
Medicinteknisk utrustning finns som hjälpmedel för att möjliggöra säker administrering 
av läkemedel. Handhavandet av medicinteknisk utrustning kan hjälpa personalen men 
även försvåra personalens arbete när den går sönder eller fastnar. Under den 
postoperativa transporten finns många utmaningar och trots att personalens spontana 
reaktion är att det inte händer något under transporten så förekom det näst intill ingen 
transport där sängen inte slogs in i en vägg. Detta bör på lång sikt både skada säng och 
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väggar och det är oklart hur den nyväckta patienten upplever situationen. Patientens 
upplevelse av den postoperativa transporten finns lite forskning kring.  
 
Stora delar av transporter inom sjukhus genomförs av vaktmästare. Den postoperativa 
transporten genomförs däremot av personal med vårdvetenskaplig eller medicinsk 
utbildning. Observationerna har visat att det är ett krav att personalen som transporter 
har kunskaper inom hälso- och sjukvård och därför bör icke legitimerad personal inte 
genomföra den postoperativa transporten till postoperativ avdelning. Ett transportteam 
kan användas för intensivvårdskrävande patienter som är i behov av transport (Kue et al. 
2011 s. 158; McLenon 2004, s. 225). Är detta applicerbart på den postoperativa 
transporten till den postoperativa avdelningen? För och nackdelar kan troligtvis ses. En 
nackdel skulle kunna vara att det då krävs ytterligare två överrapporteringar från 
anestesisjuksköterskan till transportteamet och från transportteamet till den 
postoperativa avdelningen. Tidigare beskrivet är att överrapporteringen är kritisk då 
information kan gå förlorad (Day 2010, s. 25; Haig, Sutton & Whittington 2006, s. 167; 
Solet et al. 2005, ss. 1094-1095). Dock bör transportteamen vara utbildade och ha 
kunskap om vilken information som är viktig för att rapporten skall ske på ett 
patientsäkert sätt. För patienten blir det nya personer som vårdar patienten. Under tiden 
anestesisjuksköterskan transporterar patienten till den postoperativa avdelningen är det 
ingen patient på operationssalen. Ett transportteam hade kunnat ha möjlighet att ta över 
i ett tidigare skede och på så sätt frigöra anestesisjuksköterskan för kommande arbete 
med nästa patient. Ett argument mot specialiserade transporteam skulle dock kunna vara 
om det är tidseffektivt då transporten kan vara relativt kort. Medeltiden för en 
observation av den postoperativa transporten var 23 minuter och 20 sekunder men den 
längsta transporten varade i 42 minuter och 30 sekunder. Ett specialiserat transportteam 
är även en resursfråga. Sannolikt krävs en stor operationsavdelning samt en 
intensivvårdsavdelning för att ett specialiserat transportteam skulle hålla 
sysselsättningsgraden uppe. Dessutom är detta ytterligare tjänster som vars lönsamhet 
verksamheten skulle behöva utvärdera. Denna lönsamhet skulle sedan behöva ställas 
mot eventuell förtjänst av att kunna effektivisera operationsprogrammet.  
 

Slutsatser 
Den postoperativa transporten är ett ostuderat fenomen och mer forskning behövs. Trots 
tankar från personal vid studiestart att transporten är ofarlig och odramatiskt har det 
visat sig att mycket kan hända. Patienten befinner sig i ett utsatt läge och det finns ett 
flertal moment som kan äventyra patientsäkerheten och leda till vårdskada. En större 
mängd patientsäkerhetsrisker i sig ökar risken för vårdskada då vårdpersonalens 
uppmärksamhet måste ligga på flera moment som kan förekomma samtidigt. För att 
undvika vårdskada bör initialt personalens medvetenhet öka om att transporten 
innehåller en mängd patientsäkerhetsrisker. Först efter att personalen är medveten om 
riskerna kan de förebyggas. Diskussion bör därför uppmuntras på operationsavdelningar 
men även den postoperativa avdelningen. 
 
Larm har visat sig avbryta personalens förberedelse för transport och eventuellt även 
fördröja vårdkedjan. Om minskat antal larm önskas kan användandet av patientspecifika 
larmnivåer användas, något som skulle kunna vara både tids- och tålamodsbesparande. 
För att undvika att viktig information försvinner vid överrapportering kan rapporten ske 
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enligt förutbestämda mallar. För att undvika krockar och hinder på vägen till den 
postoperativa avdelningen kan en försiktig körteknik användas. Dock finns det en gräns 
då frågan bör ställas om lokalernas utformning verkligen är optimalt anpassad för 
vården som bedrivs i den, en fråga som ligger på en högre verksamhetsnivå. 
 

Förslag på vidare forskning 
Då observationerna inte är generaliserbara rekommenderas vidare forskning. Utifrån 
resultatet av observationerna kan en kvantitativ forskning utföras där frekvens av de 
ovan beskrivna fenomen studeras. Genom att göra detta kan ett större 
forskningsunderlag införskaffas och ett i högre grad generaliserbart resultat framarbetas. 
Eventuellt skulle vidare observationsstudier genomföras med liknande metod som 
gjorts. Dessa skulle kunna kompletteras med intervjuer före och/eller efter transporten 
för att få djup i resultatet. Vårdpersonal skulle då kunna ge sin syn på transporten inför 
men även möjlighet att efter transporten kunna ge förklaringar och motiveringar till 
händelser och åtgärder. Även överrapporteringen hade kunnat studeras närmare genom 
exempelvis observationer av samtliga överrapporteringar från operation till den slutliga 
allmänna vårdavdelningen för att se om information eller hur mycket information som 
försvinner vid respektive rapportering.  
 
Flera transporter under patientens vårdkedja hade kunnat studeras utifrån ett 
patientsäkerhetsperspektiv för att få en större helhetsbild. Utifrån genomförda 
observationer finns liten möjlighet att uttala sig om konsekvenserna av en farlig 
patienttransport och därför kan samlad ny forskning bredda kunskapen inom området.  
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