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Sammanfattning    
 
Intensivvårdens utveckling har skapat möjligheten att behandla kritiskt sjuka patienter. Därmed 
har behovet av ytterligare diagnostik och behandling på andra enheter som röntgen- och 
operationsavdelningar ökat och intrahospitala transporter (IHT) sker mer frekvent. Förflyttning 
av dessa patienter ställer höga krav på både patientsäkerhet och intensivvårdssjuksköterskans 
yrkeskunnande. Forskning har visat att kritiskt sjuka patienter löper risk för ökad sjuklighet i 
samband med IHT men trots negativa tillbud kan ingen ökad dödlighet ses däremot en förlängd 
vårdtid på IVA. Det finns bristande kunskap avseende sjuksköterskors erfarenheter av IHT av 
ventilatorbehandlade patienter samt hur detta arbetsmoment upplevs. Därför behövs ytterligare 
forskning för att undersöka om intensivvårdssjuksköterskan känner sig trygg i och har tillräcklig 
kompetens för att genomföra dessa transporter av ventilatorbehandlade patienter. Studiens syfte 
var därför att undersöka intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att genomföra intrahospitala 
transporter av patienter som vårdas med ventilator. En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes 
på tre olika intensivvårdsavdelningar genom ett web-baserat frågeformulär som skickades ut via 
e-post till 141 sjuksköterskor varav 78 valde att svara. Studiens totala resultat visade att 
merparten av respondenterna upplevde sig trygga att lämna intensivvårdsavdelningen med en 
ventilatorbehandlad patient. Dock fanns en signifikant skillnad i gruppen som arbetat 0-5 år som 
intensivvårdssjuksköterska vilka däremot inte upplevde samma trygghet jämfört med gruppen 
som arbetat >6 år. De flesta var insatta i innehållet avseende lokala PM gällande IHT samt litade 
på att den medicinsktekniska utrustningen var kontrollerad och fungerade. Däremot uppfattades 
det inte patientsäkert av 26,9% att genomföra IHT då bemanningen var lägre som kvällar, nätter 
och helger, 57,7% upplevde otrygghet med mottagande enheters kompetens och kunskap om 
intensivvårdspatienten samt 60,2% tyckte transportvägen inte var patientsäkert utformad. 
 
Nyckelord: Intrahospital transport, Intensivvård, Ventilatorbehandlade, Riskfaktorer, Patient-
säkerhet.  
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INLEDNING 
Intensivvårdens utveckling har gjort det möjligt att behandla kritiskt sjuka patienter. Därmed har 
behovet av ytterligare diagnostik och behandling på andra enheter ökat varpå intrahospitala 
transporter (IHT) sker mer frekvent. För att förflytta dessa patienter ställs höga krav på både 
patientsäkerhet och intensivvårdssjuksköterskans yrkeskunnande. Enligt forskning de senaste 20 
åren så beskrivs transporter av patienter generellt som riskfyllda och de kan bidra till livshotande 
komplikationer såsom försämrat sjukdomstillstånd och död. Forskningen syftar till att finna 
åtgärder för att motverka detta (Alamanou & Brokalaki 2014, ss. 166-167). Större delen av den 
tidigare forskning avseende intrahospital transport visar på risker, incidens av olika tillbud under 
IHT samt prevention. Vad det gäller intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att genomföra 
IHT med ventilatorbehandlade patienter finns en bristfällig kunskap då inte det finns många 
studier gjorda. Att lämna den trygga miljön och de resurser som finns att tillgå på en 
intensivvårdsavdelning ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskans kompetens, förmåga 
och ansvar samt att intensivvårdssjuksköterskan upplever sig trygg i sin yrkesroll, med den 
utrustning som används samt i den miljö som intrahospitala transporter utförs. 
 
 
BAKGRUND 

Att vårdas på intensivvårdsavdelning 
När en patient behöver vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) innebär detta att svikt eller 
risk för svikt föreligger i ett eller flera organ (Rubertsson & Larsson 2012, s. 11). Definitionen av 
intensivvård är att det inte är en vårdplats utan en vårdnivå där avancerad diagnostik och 
behandling bedrivs vid hotande eller uppenbar svikt av vitala funktioner (Wickerts 2014). 
Intensivvård innefattar alla patientkategorier, oavsett ålder, med medicinska, kirurgiska och 
psykiska sjukdomstillstånd samt även patienter utsatta för trauma (Lindblad Fridh 2003, ss. 41-
42). “Utan fri luftväg, inget liv” säger Hallen, Ullman, Frykholm, Nellgård och Åkesson (2011) i 
SFAIS:s råd om den svåra luftvägen. Det finns flera bra hjälpmedel för att upprätthålla fria 
luftvägar men ändå lyckas patienter skadas på grund av syrebrist orsakat av ofri luftväg. 
Ventilatorbehandling är en funktion som kan ersätta en svårt sjuk patients andningsfunktion vid 
hypoxi eller hyperkapni. Lungornas gasutbyte kan då förbättras samt att avlastning eller 
minskning av andningsarbetet sker (Blomqvist, Larsson, Fredén, Lindén & Nellgård 2012, s. 
365). För de patienter som är i behov av respiratorhjälp är detta en livräddande åtgärd, det kan 
uppstå komplikationer med respiratorstödet som kan leda till att patienten avlider. Sjuksköterskan 
måste vara beredd att tidigt och snabbt kunna åtgärda och förebygga eventuella komplikationer 
(Dybwik 1997, ss. 108-111).  
 
 
Ursprungligen betyder ordet patient lidande och kommer från latinets patiens. Ordet var knutet 
till alla dimensioner i livet såväl lidande som passion. Under tidens gång har betydelsen av 
termen lidande omformulerats till ett medicinskt begrepp där människans lidande glömts bort 
(Eriksson 2005, ss. 25-27). Sjukdomslidande delas in i kroppslig smärta samt själslig och andlig 
smärta. Den kroppsliga smärtan orsakas av sjukdom och behandling och kan vara outhärdlig. 
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Detta försvårar möjligheten att övervinna lidandet. Själslig och andlig smärta kommer av att 
patienten i sin sjukdom upplever skuld, förnedring. Denna känsla kan förvärras av 
vårdpersonalens förhållningssätt vilket kan skapa ett vårdlidande hos patienten (Eriksson 2005, 
ss. 83-86). Lykkegaard och Delmar (2015) menar att patienter kan känna en slags kluvenhet i 
vårdandet. De upplever tacksamhet för alla vårdinsatser men även en känsla av sårbarhet. Detta 
beror på vårdpersonal går över en gräns till det mest privata och därför är av stor betydelse av 
vem och på vilket sätt vården utförs (Lykkegaard & Delmar 2015, s. 4-6). 
 
 
Sjukdom kan leda till att patientens naturliga omvärld får annat perspektiv och kan upplevas 
hotande och overklig (Dahlberg & Segesten, 2010, s.61). En intensivvårdsavdelning kan upplevas 
hotfull av patienten och behandling av sjukdom kan innefatta i en viss mån kränkande handlingar. 
Detta skulle potentiellt kunna utlösa ett kristillstånd hos patienten (Gulbrandsen & Stubberud 
2009 s.41). Att vårdas som patient på en IVA handlar om livet och om döden. Det kliniska 
tillståndet är för patienten en påminnelse om hur skört livet kan vara. För patienten är 
intensivvårdsmiljön okänd, att vara uppkopplad till apparater med sladdar. Detta kan öka 
patientens upplevelse av rädsla och oro vilket beror på känslan av att inte kunna röra sig fritt 
(Dahlberg & Segersten, 2010, s. 61; Österberg & Nordgren 2012, s. 75). Den högteknologiska 
utrustningen som används på en IVA ersätter lätt kommunikationen med patienten, då 
sjuksköterskan och patienten litar blint på utrustningen istället för att tala med patienten. Det blir 
lätt att sjuksköterskan vårdar teknologin istället för den sjuka patienten. Patientens 
behandlingsstrategi ska vila på bl.a. etiska principer, alla människor har lika värde och själv rätt 
att få bestämma över sitt liv (Almerud, Alapack, Fridlund, & Ekebergh 2008, s. 60; Barbosa da 
Silva 2003, ss. 105-1; Österberg & Nordgren 2012, s. 75-80). 
 
 

Intrahospital transport av patienter som vårdas på IVA 
Orden intrahospital transport kan delas upp i tre olika ord som betyder enligt 
Nationalencyklopedin, "intra", ett prefix med betydelsen för inom (Nationalencyklopedin 2016a), 
"hospital" kom ifrån "barmhärtighetsinrättning för vård av sjuka" vilket senare kommer att kallas 
för sjukhus (Nationalencyklopedin 2016b). Transport sågs som en förflyttning av personer. Ett 
samlat begrepp av intrahospital transport blev då transporter av personer inom sjukhus 
(Nationalencyklopedin 2016c). 
 
 
Antalet transporter av kritiskt sjuka patienter ökar då allt mer avancerade behandlingar och 
undersökningar utförs. När kritiskt sjuka patienter vårdas på en IVA krävs ibland kompletterande 
behandlingar och undersökningar (Lindblad Fridh 2003, ss. 41-42; Martins & Shojania 2001, s. 
534; Parmentier-Decrucq et al. 2015, s. 1) som röntgen-, operation- och samarbete andra 
specialistavdelningar (Warren, Fromm Jr, Orr, Rotello & Horst 2004), därför är det bra om de 
diagnostiska och terapeutiska enheterna ligger i nära anslutning till IVA (Parmentier-Decrucq et  
al. 2015, s. 2). Ju sjukare patienterna är desto högre är risken att någon komplikation inträffar 
under IHT (Day 2010, s. 19; Blakeman & Branson 2013, s.1019; Schwebel et al. 2013, s. 1920). 
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När en kritiskt sjuk patient ska transporteras rekommenderas att det medföljer minst två personal. 
En är vanligtvis sjuksköterska med erfarenhet av kritiskt sjuka patienter. Ytterligare personal kan 
variera avseende yrkeskategori men är det en instabil kritiskt sjuk patient som ska transporteras 
rekommenderas det att en IVA läkare medföljer (Warren et al. 2004, s. 260). Under en transport 
finns det ingen möjlighet till avbrott i övervakningen eller i upprätthållande av patientens vitala 
funktioner. Inför en transport måste mottagande enhet meddela att de är redo att ta emot 
patienten. Då är det bra att meddela tillbaka vilken tid patienten kommer, vilket stöd och 
utrustning som behövs. Innan en IHT påbörjas behöver den ansvariga läkaren vara medveten om 
transporten så som tid och plats (Warren et al. 2004, s. 259). 
 
 
Intensivvårdspatienter som behöver transporteras, är i stort behov av säkra intravenösa infarter då 
det behövs bland annat vätsketillförsel och inotropa droger.  En IVA-patient får inte transporteras 
innan luftvägen är säkrad. Detta kan ske med hjälp av bland annat endotrakealtub och då är det 
viktigt att den är bra fixerad och att endotrakealtuben noterad i längd innan transporten. Om en 
patient som vårdas i respirator är instabil i sitt tillstånd och inte kan transporteras på ett säkert sätt 
ska bedömningen av transporten omprövas.  En ventrikelsond ska vara satt hos de patienter som 
kräver mekanisk ventilering även en kateter bör vara satt så att optimal vätskehantering kan följas 
(Warren et al. 2004, s. 257-261). 
 
 
Vid en IHT finns det många saker bör medföljas under själva transporten. Några exempel på vad 
som behöver medfölja förutom patienten och sängen är: hjärtövervakning med blodtryck, till 
denna bör vara uppkopplad till övervakningscentral som registrerar händelser under transporten, 
syrgas med en extra reserv på minst 30 minuter. Det ska medfölja en läkemedelsväska med 
läkemedel för akuta komplikationer, även kontinuerliga infusioner som går i batteridrivna 
infusionspumpar. All batteridriven utrustning måste vara kontrollerad och fulladdad för att kunna 
fungera under hela transporten. Om en transportventilator ska användas måste det medfölja extra 
batterier. Hos de patienter som kräver mekanisk ventilation som respirator bör utrustningen vara 
optimal och tillgänglig även på den mottagande enheten. (Gulbrandsen & Stubberud, 2009, s. 
170-171; Warren et al. 2004, s. 257).  
 
 

Risker och komplikationer i samband med intrahospitala transporter 

Komplikationer och tillbud är vanligt förekommande under intrahospitala transporter och blir 
därmed ett problem och medför ökad risk för patienten att lämna IVA (Fanara, Manzon, Barbot, 
Desmettre & Capellier 2010, ss. 1-10; Lahner et al. 2007, s. 412-416; Parmentier-Decrucq et al. 
2015, s. 2). Kritiskt sjuka patienter löper risk för ökad sjuklighet och dödlighet under IHT 
(Warren et al. 2004, s. 256) men trots inrapporterade negativa händelser kan ingen ökad dödlighet 
trots riskerna ses i samband med IHT (Day 2010, s. 19; Schwebel et al. 2013, s. 1922). Däremot 
kan en förlängd vårdtid på IVA ses relaterat till medicinska komplikationer såsom respiratoriska 
problem, koagulationspåverkan samt elektrolytrubbningar (Schwebel et al. 2013, ss. 1919-1922). 
Enligt Lahner et al. (2007) så går det se ett mönster att ju fler personal som deltar under transport 
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desto mindre risk för allvarliga skador för patienten. Däremot påverkas inte incidensen av tillbud 
under transport av antal medföljande personal (Lahner et al. 2007, s. 412-416). 
 
 
De vanligaste risker vi utsätter patienter för i samband med intrahospitala transporter kan delas in 
i tre områden som är relaterade till utrustning, patientsäkerhet samt miljöfaktorer. När det gäller 
utrustning är det oftast tillbud som t.ex. att endotrakealtuber rubbas ur läge eller extubation av 
misstag. Andra tillbud som kan inträffa är infarter såsom artärnål, katetrar och sond kan 
seponeras, otillräcklig syrgasmängd eller brist på strömförsörjning. Patientrelaterade risker kan 
vara hastiga försämringar i vitalparametrar som måste behandlas på plats som exempelvis 
blodtrycksförändringar och hypoxi (Fröjd, Larsson & Wallin 2012, ss. 741-742; Jones & Lynch 
2013, s. 179). Patienterna har ofta ett högre syrgasbehov under IHT samt sederingdjup och 
smärtlindring kan vara otillräckligt för den stress patienten utsätts för. Studier visar även på en 
ökad incidens av ventilationsproblem med ventilatorassocierad pneumoni (VAP) som påföljd 
samt förhöjt intrakraniellt tryck (ICP) och hypotermi (Day 2010, s. 19). Miljöfaktorer som 
påverkar IHT är bl.a. trånga utrymmen och hissar (Fröjd, Larsson & Wallin 2012, ss. 741-742; 
Jones & Lynch 2013, s. 179). Faktorer som ljudnivå och variationer i temperatur under 
transporten påverkar också patienten (Alamanou & Brokalaki 2014, s. 170). Att transportera en 
kritiskt sjuk patient ställer dessutom krav på att transportvägen till och från den mottagande 
enheten är den säkrast möjliga (Day 2010, s. 30).  
 
 
Flera studier har identifierat faktorer för att kunna minimera de risker som kan uppstå under en 
IHT. Förutom kunnig och erfaren personal så är det viktigt att personalen har en kontinuitet i 
vården till patienten. Det är också en förutsättning att ha rätt övervakning som personalen är 
förtrogen med samt att den personal som medföljer under transporten kontrollerar utrustningen 
kontinuerligt. Det som även ses som en viktig faktor är att personalen är bra förberedd innan 
transporten med bland annat lämplig sedering för patienten (Parmentier-Decrucq et al. 2015, s. 1; 
Warren et al. 2004, s. 256). På grund av ovanstående faktorer måste risker och fördelar vägas in 
noggrant innan en IHT genomförs. Dels för att se om patienten är tillräckligt stabil att klara 
transporten och dels om undersökningen ger nödvändiga svar för att kunna ge rätt behandling till 
patienten (Blakeman & Branson 2013, s. 1014; Day 2010, ss. 23-24). Risken måste alltid 
bedömas av en läkare innan beslut om kompletterande behandling eller undersökning genom 
att läkaren gör en analys beräknat på nytta och risker för just för denna patient (Parmentier-
Decrucq et al. 2015, s. 2; Warren et al. 2004, s. 257). 
 
 

Kompetens hos intensivvårdssjuksköterskan 
Högteknologisk vård har skapat ett behov av att sjukvårdspersonalen behöver bli mer 
specialiserad. På en allmän-IVA krävs att sjuksköterskan har en bred kunskapsbas både 
medicinskt och omvårdnadsmässigt. Samtidigt krävs ytterligare fördjupning inom ett smalt 
område som vid thorax-, neonatal- och hjärtintensivvård (Lindblad Fridh 2003, ss. 42-43). Enligt 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård samt Svensk sjuksköterskeförenings 
kompetensbeskrivning (2014) för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
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med inriktning mot intensivvård ska intensivvårdssjuksköterskan vid undersökningar och 
behandlingar kunna:  

“planera, identifiera risker, medverka i utförandet av omvårdnad under 
transport av svårt sjuk patient”, “utifrån patientens individuella 
omvårdnadsbehov identifiera, bedöma, övervaka, utföra och utvärdera 
omvårdnadsåtgärder”, “monitorera och handha medicinteknisk utrustning 
samt utvärdera information från avancerad monitorering och klinisk 
undersökning”, “ha handlingsberedskap för förändringar i patientens 
tillstånd”  

Detta medför att höga krav ställs på intensivvårdssjuksköterskans kompetens under själva IHT då 
minimala resurser finns att tillgå i den miljö transporten utförs i. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan är specialiserad samt har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att minska de 
risker som kan uppstå under transport (Fanara, Manzon, Barbot, Desmettre & Capellier 2010, ss. 
1-10; Lahner et al. 2007, s. 412-416; Parmentier-Decrucq et al. 2015, s. 1). Det är patientens 
tillstånd och det förväntade akuta vårdbehovet som är avgörande för den medföljande 
vårdpersonalens utbildningsnivå samt vilken utrustning som ska tas med (Warren et.al. 2004, s. 
258).  
 
 
IHT kan innebära att vårdpersonal på mottagande enheter inte har samma kompetens avseende 
intensivvård som en intensivvårdssjuksköterska vilket kan utgöra en potentiell risk för avvikande 
händelser eller vårdskada. Det kan medföra oklarheter om vem som ansvarar för patienten på 
plats och därför behövs en direkt och tydlig kommunikation och att korrekt patientinformation 
ges för fortsatt säker vård (Day 2010, s. 25). Om en behandling eller undersökning planeras ta 
längre tid och det finns erfaren och utbildad personal på den mottagande enheten, kvarlämnas 
patienten. Den ansvariga sjuksköterskan lämnar då över ansvaret till denna mottagande enhetens 
sjuksköterskor, även en rapport lämnas på patienten, sedan återgår intensivvårdssjuksköterskan 
till IVA. Detta bidrar till maximalt utnyttjande av personalresurser. Om inte det finns kompetent 
personal på mottagande enhet eller om behandlingen/undersökningen beräknas ta kortare tid så 
kvarstannar ansvarig intensivvårdssjuksköterska tillsammans med medföljande personal på 
platsen tills undersökningen är klar och går då sedan tillbaka till IVA med patienten (Warren et 
al. 2004, s. 257).  
 
 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar och arbetsmiljö 

Eftersom transport av kritiskt sjuka patienter utanför IVA är potentiellt farliga och kan medföra 
stora risker, måste transportprocessen vara organiserad och effektiv. Det finns fyra punkter i detta 
koncept som behöver lösas genom intensivvårdens riktlinjer och rutiner. Det är kommunikation, 
personal, utrustning och övervakning (Warren et al. 2004, s. 260). Intensivvårdssjuksköterskans 
ansvar är att genomföra transporter på ett säkert och effektivt sätt med rätt kompetens och 
utrustning utifrån patientens behov och med minsta möjliga obehag för patienten där även 
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integriteten bevaras (Fröjd, Larsson & Wallin 2012, s. 742; Jones & Lynch 2013, s. 179). 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 § 4 anger att: ”Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren 
rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. 
 
 
Arbetsmiljön på IVA är många gånger påfrestande både fysiskt och psykiskt vilket ställer höga 
krav på medarbetare, ledarskap och arbetsmiljö. För att medarbetarna ska ha hög kompetens inom 
sitt område krävs fortlöpande utbildningar i exempelvis ny teknik. Att få träna på sina färdigheter 
i simulerade akuta situationer skapar handlingsberedskap samt bidrar till en positiv laganda 
(Soini & Stiernström 2012, ss. 13-17). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014)  har 
sjuksköterskan som yrkesutövare ett ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens genom ett 
fortlöpande lärande. Teknik som används i vårdarbetet ska vara patientsäker, vara värdig och 
tillvarata patientens rättigheter. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Patienter som vårdas på IVA behöver ofta kompletterande behandlingar och undersökningar 
inom sjukhuset. Tidigare forskning belyser olika risker och vårdskador som kan uppstå under 
intrahospitala transporter. När en patient ska transporteras så är det intensivvårdssjuksköterskan 
som planerar, ansvarar och genomför den intrahospitala transporten. För att transporten ska ske 
på ett patientsäkert sätt behöver intensivvårdssjuksköterskan vara trygg och säker i sin yrkesroll. 
Det finns inom forskning bristande kunskap avseende sjuksköterskors erfarenheter av IHT av 
ventilatorbehandlade patienter samt hur detta arbetsmoment upplevs. Mer forskning behövs för 
att undersöka om intensivvårdssjuksköterskan känner sig trygg i och har tillräcklig kompetens för 
att genomföra dessa transporter av ventilatorbehandlade patienter. Denna kunskap är viktig för att 
kunna förebygga avvikande händelser och för patientens rätt till en säker vård. Fokus i detta 
examensarbete ligger därför på intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av att transportera en 
kritiskt sjuk patient med ventilatorbehandling. 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien var att kartlägga intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att genomföra 
intrahospitala transporter av patienter som vårdas med ventilator. 
 
 
METOD 
Detta kvantitativa examensarbete utformades genom en tvärsnittsstudie med deskriptiv design, 
vilket beskriver populationen vid ett förutbestämt tillfälle. Data insamlades från ett frågeformulär 
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och kvantifierades i siffror. Resultatet analyserades resultatet grundades på statistiska analyser 
och redovisades i tabeller och löpande text (Polit & Beck 2012, ss. 379-402). 
 
 

Design 
Examensarbetet utfördes genom kvantitativ metod och är en icke-experimentell 
observationsstudie. Eftersom ingen tidsmässig aspekt fanns med i bilden så valdes en 
tvärsnittsstudie som ger en ögonblicksbild av ett fenomen (Ejlertsson 2012, s. 22). En icke-
experimentell studie fokuserar inte på effekter av en viss intervention eller åtgärd utan kartlägger 
fenomen i en utvald grupp (Hansagi & Allebeck 1994, s. 13; Polit & Beck 2004, s. 162). 
Metoden valdes för att dels kunna kartlägga erfarenheter samt dels ge ökad kännedom och nya 
insikter avseende hur det upplevs av en större grupp intensivvårdssjuksköterskor att genomföra 
IHT med ventilatorbehandlade patienter.  
 
 
Enligt Polit och Beck (2004) inleds forskningsprocessen med en begreppsmässig fas där en 
frågeställning utvecklas genom att systematiskt gå igenom vad som tidigare skrivits om ämnet 
och få en bild om det aktuella forskningsläget och därefter gå vidare med en design- och 
planeringsfas innan den empiriska fasen med datainsamling kan börja. Efter insamling av data 
analyseras den statistiskt och tolkas för att se om frågeställningen besvarats (Polit & Beck 2004, 
ss. 47-55). Initialt genomfördes därför en kunskapsinventering inom ämnet IHT för att få en bild 
om forskningsläget genom en artikel- och litteraturgenomgång inom det valda området. En 
genomgång av litteratur i det valda ämnet kan skapa fokusområden och avgränsningar i studiens 
frågeställning (Ejlertsson 2014, s. 17). Artikelsökning utfördes i Borås högskolas 
biblioteksdatabas samt Cinahl och PubMed med sökorden: Intrahospital transport, Intensivvård, 
Ventilator, Riskfaktorer samt Patientsäkerhet. Anvisad kurslitteratur inom Specialistutbildning 
för Intensivvårdssjuksköterskor användes samt en manuell sökning inom referenslitteratur till 
ämnet intensivvård på Borås högskolas bibliotek, Varbergs stadsbibliotek samt Varbergs 
sjukhusbibliotek har även utförts. Författarna kunde där upptäcka att tidigare forskning 
fokuserade till största del på patienten, risker med IHT samt vårdskador som uppkommit under 
IHT. Få böcker eller artiklar fanns där intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att genomföra 
IHT beskrevs vilket ledde till författarnas problemformulering vilket var att kartlägga 
sjuksköterskornas upplevelser om IHT.  
 
 
Då inga lämpliga enkäter hittades som matchade studiens syfte konstruerades ett nytt 
frågeformulär med hjälp av Google Formulär vilket sedan testades och efteråt användes i studien. 
Formuläret innehöll 27 frågor som efter sammanställning av de tidigare studier som 
litteratursökningen återfann och vilka speglade områden som: transport, medarbetare, kompetens 
och patientsäkerhet. Författarna valde även att lägga till frågor avseende demografiska data för att 
kunna se likheter och skillnader när analysen av resultatet presenteras (Ejlertsson 2014, s. 86). 
För demografiska data användes nominalskala och övriga frågor ordinalskala. En nominalskala 
delar in grupper utan inbördes rangordning vilket däremot ordinalskala gör för att upptäcka 
skillnader i exempelvis upplevelse (Ejlertsson 2012, ss. 48-49). Frågeställningen var av Lickert-
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typ, en attitydskala där frågorna är i form av ett påstående som respondenten håller med om eller 
inte. Dessa frågor skall inte vara ledande (Ejlertsson 2014, ss. 56-57, 95). 
 
 
Ett nytt frågeformulär måste testas innan användning för att se om frågorna tolkas på samma sätt 
som konstruktören menade. Dels utförs en provundersökning av exempelvis familj och vänner för 
test av språk och formuleringar och dels av personer som har samma egenskaper som den grupp 
som avses undersökas (Ejlertsson 2014, ss. 89-92). Ett test av frågeformuläret utfördes av 
författarna, först med hjälp av familj och vänner och därefter testades formuläret på IVA-
sjuksköterskor som för tillfället inte arbetade på någon av de avdelningar som senare deltog i 
studien. Testet upprepades vilket gav ett liknande utfall som vid första testet. Pålitligheten i det 
frågeinstrument som ska användas testas för att frågorna ställts på rätt sätt och därmed minskas 
svarsvariation som beror på slumpen vilket ger en hög reliabilitet Test-retestmetod innebär att 
samma personer får besvara frågeformuläret igen efter en tid för att upptäcka eventuella 
avvikelser i hur frågorna uppfattats. Vid liten avvikelse tolkas det som att reliabiliteten är hög 
vilket betyder frågorna har besvarats på ungefär samma sätt som första gången (Ejlertsson 2014, 
s. 111). Studiens validitet visar om de frågor som ställts faktiskt mäter det som avsetts (Ejlertsson 
2014, s. 108-109). Extern validitet mäter om studiens resultat är generaliserbara till övrig 
population (Polit & Beck 2004, s. 217).  
 
 
För att få godkännande för datainsamling på de avdelningar som valts ut för studien så 
inhämtades ett skriftligt godkännande från ansvariga verksamhetschefer. Avdelningscheferna på 
respektive avdelning skrev under godkännandet och lämnade information om de respondenter 
som motsvarade inklusionskriteriet. De tillhandahöll även e-postadresser till anställda 
sjuksköterskor på de tre intensivvårdsavdelningarna som inkluderats i studien. Efter detta 
skickades ett informationsbrev om studien ut till respondenterna via e-post där även en länk till 
web-enkäten fanns med till sammanlagt 141 stycken sjuksköterskor, se bilaga 1.  
 
 

Urval 
Författarna valde att göra ett konsekutivt urval av respondenter, tre sjukhus förvaldes vilket gör 
urvalet icke slumpmässigt. Förfrågan att delta i studien gick ut till samtliga sjuksköterskor på 
dessa intensivvårdsavdelningar. Genom ett konsekutivt urval uppfyller alla respondenter de 
kriterier som förutbestämts för deltagande under den tid faktiska tiden studien utförs (Polit & 
Beck 2012, ss. 278-279). Trots att urvalet ej var slumpmässigt menar författarna att det ändå kan 
motsvara ett stickprov av populationen, sjuksköterskor som arbetar på en svensk 
intensivvårdsavdelning, eftersom inga avgränsningar har gjorts mer än att de skulle vara 
yrkesverksamma under studiens tidsperiod. Ett stickprov kan tolkas som en miniatyravbild av den 
hela populationen. Stickprovet måste vara representativt för den utvalda gruppen (Ejlertsson 
2014, s. 20; Olsson & Sörensen 2002, s. 69). 
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De tre intensivvårdsavdelningar som valdes ut var allmänintensivvårdsavdelningar på 
ett universitetssjukhus, ett länssjukhus samt ett länsdelssjukhus. Inklusionskriterium för studien 
var samtliga sjuksköterskor som arbetar på dessa intensivvårdsavdelningar.  Exkluderade från 
studien var personal som under studiens genomförande var långtidssjukskrivna, föräldralediga 
och tjänstlediga. Respektive avdelningschef gav information om vilka och/eller hur många det 
rörde sig om så dessa kunde tas bort från studien för att öka den externa validiteten. 
 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes genom en web-enkät med fasta svarsalternativ, (se Bilaga 3). 
Respondenterna hade efter e-post utskick två veckor på sig att besvara formuläret. Efter en vecka 
skickades en påminnelse ut, (se Bilaga 2). Respektive avdelningschef hjälpte även till att påminna 
deltagarna om att besvara frågeformuläret på morgonmöten. Genom att påminna respondenterna 
och motivera till deltagande minskas risken för bortfall (Ejlertsson 2014, ss. 26-27).  
 
 

Dataanalys 
För analys av och bearbetning av insamlad data har statistikprogrammet Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) version 22 använts. Respondenternas svar från frågeformulären 
matades in i programmet i form av variabler. Den ena författaren förde in alla variabler i SPSS, 
efter det kontrollerades siffrorna av den andra författaren för att upptäcka eventuella 
felinmatningar och på så sätt för att förbättra extern validitet.  
 
 
Utifrån analys av svaren i frågeformuläret skapades diagram där resultatet redovisas i 
procentsatser och antal respondenter. De variabler som sedan testades omkodades till två 
svarsalternativ för att vi skulle kunna utföra korstest mellan två variabler. De frågor som 
omkodades till två svarsalternativ var fråga 15, 16 och 18. Dessa valdes ut relaterat till 
respondenternas svar som i just de här frågorna utmärkte sig. Svaren delades in enligt följande: 
instämmer helt och instämmer till stor del slogs ihop samt instämmer till viss del och instämmer 
inte alls. Instämmer varken eller/neutral togs bort då dessa svarsalternativ bedömdes som  varken 
positiva eller negativa. Även viss demografisk data behövde omkodning. Ett sådant exempel var 
antal år som utbildad intensivvårdssjuksköterska. Där blev indelningen 0-5 år samt 6->10 år i 
yrket. Motivet var att vi lättare skulle kunna analysera om någon signifikant skillnad i beroende 
på yrkeserfarenhet fanns. Totalt fem korstest genomfördes för att se om två variabler samverkade 
med varandra, samt Chi-Squaretest för att upptäcka om det fanns någon signifikant skillnad. För 
att upptäcka om det finns signifikans i frågeställningarna bör p-värdet vara under 0,05 (Ejlertsson 
2012, s. 8).  
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Etiska överväganden 
Etisk granskning grundar sig i den så kallade Helsingforsdeklarationen som blev godkänd år 
1964. I denna regleras de eventuella etiska konflikter som kan uppstå vid forskning (World 
Medical Association, 2016). Fyra forskningsetiska krav ska beaktas när planeringen av ett 
uppsatsarbete påbörjas. Dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 
samt Nyttjandekravet. Vid planering av frågor som ska användas till frågeformuläret, finns det 
vissa frågor som bör undvikas, det är frågor som kan bedömas vara känsliga, påträngande eller 
närgångna. Därför är det bra att ta hjälp av en sakkunnig person som kan analysera frågorna 
innan de lämnas in för godkännande (Ejlertsson 2014. s. 31-32). 
 
 
Verksamhetscheferna och respondenterna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt 
och kunde avbrytas när som helst utan förklaring samt att svaren behandlades konfidentiellt och 
att inga obehöriga hade tillgång till datamaterialet. Vid publicering var det analyserade materialet 
helt avidentifierat och inga uppgifter sparas efter att studien är genomförd. Genom att svara på 
frågorna i formuläret och skicka in det så var respondenterna informerade om att de samtyckte 
automatiskt till att delta i studien. 
 
 
RESULTAT 
Totalt skickades informationsbrev och länk till frågeformuläret ut till 141 respondenter på de tre 
utvalda intensivvårdsavdelningarna. Frågeformuläret besvarades av 78 sjuksköterskor (n=78) 
vilket innebär en svarsfrekvens på 55,4% och därmed ett bortfall på 44,6% av okänd anledning. 
Genom att alla frågor var obligatoriska så var de 78 formulären fullständigt ifyllda och därmed 
kunde samtliga användas till studiens resultatdel.  
 
 

Demografiska data 
Respondenternas ålder varierade från 28 år till 62 år där de flesta, 39,7 % befann sig i 
åldersgrupperna 40-49 år (n=31) samt 29,5 % var 50-59 år (n=23). Av de 78 respondenterna var 
15,4 % män (n=12) och 84,6 % kvinnor (n=66). Hela 96,2 % hade en specialistutbildning inom 
intensivvård, anestesi eller liknande (n=75) men 3,8 % hade ingen motsvarande 
specialistutbildning (n=3). Majoriteten av respondenterna hade arbetat 10 år eller mer som 
intensivvårdssjuksköterska, 62,8 % (n=49 ), endast 3,8 % (n=3) av de som besvarat 
frågeformuläret hade arbetat 0-1 år Flertalet arbetade deltid, 62,8 % (n=49) istället för heltid, 37,2 
% (n=29). 
 
 

Den intrahospitala transporten (IHT) 
Merparten, 76,9 % (n=60) av respondenterna genomförde 0-2 IHT varje vecka, endast 1,3 % 
(n=1) genomförde 8 eller fler IHT per vecka. Uppskattning av transporttiden varierade mycket 
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även inom det egna sjukhuset, men oftast förekommande var att tiden för IHT rörde sig om 0-15 
minuter, 61,5 % (n=48). Figur 1 visar att större delen av intensivvårdssjuksköterskorna, 60,2 % 
(n=47) kände sig trygga inför en IHT. De flesta, 61,5 % (n=48) var väl insatta i innehållet 
avseende de lokala PM som upprättats på avdelningarna gällande IHT. Majoriteten, 87,2 % 
(n=68) litade dessutom på att den medicinsktekniska utrustningen som användes under IHT var 
kontrollerad och väl fungerande (Figur 1). 
 

 
Figur 1. Erfarenhet av trygghet att genomföra intrahospital transport 
 
 

Den egna kompetensen som intensivvårdssjuksköterska i samband med IHT 
Den egna kompetensen, som intensivvårdssjuksköterska, att genomföra IHT bedömdes av 84,6 % 
respondenterna att vara god (n=66). Hela 88,5 % (n=69) kände sig trygga med och hade kunskap 
om medicinteknisk utrustning som används i samband med IHT. De flesta, 70,6% (n=55) kände 
sig trygga i att hantera situationer då patientens hälsotillstånd försämrades i samband med IHT 
och 84,6 % (n=66) ansåg att de hanterade situationen väl i de fall där transporttiden var längre än 
förväntat. Även på frågan om att fatta rätt beslut då stressade situationer uppstod svarade 71,8 % 
(n=56) av respondenterna att de kände sig säkra på (Figur 2), 
 

 
Figur 2. Erfarenhet av egen kompetens i samband med intrahospital transport 



12 
 

 
Samarbetet på IVA och mottagande enheter i samband med IHT 
Hälften av respondenterna, 51,3 % (n=40) upplevde det tryggt att genomföra IHT oavsett vilka 
yrkeskategorier som deltog under IHT (läkare/undersköterska). Dock svarade 55,1 % (n=43) att 
det hellre utförde IHT med en läkare istället för undersköterska. När det gällde förberedelsearbete 
inför och efter en IHT tycktes samarbetet med kollegor på IVA som gott av 91 % (n=71). Det 
ansågs inte patientsäkert av 26,9 % (n=21) att genomföra IHT då bemanningen på 
intensivvårdsavdelningen var lägre som vid kvällar, nätter och helger. Mer än hälften, 57,7 % 
(n=45) ansåg att med personalens kompetens och kunskap om intensivvårdspatienten på 
mottagande enheter såsom röntgen- och operationsavdelningar skapade känsla av otrygghet 
(Figur 3). 
 
 

 
Figur 3. Samarbete mellan de olika enheterna i samband med intrahospitala transporter. 
 
 

Erfarenheter av patientsäkerheten under IHT 
Merparten av respondenterna, 61,5 % (n=48) kände sig trygga att lämna avdelningen med en 
ventilatorbehandlad patient. 74,3 % (n=58) av dem menade att känslan av ansvar för patienten 
ökade i samband med IHT. Drygt hälften, 57,6 % (n=45) ansåg att IHT genomfördes på ett 
patientsäkert sätt och 52,6 % (n=41) ansåg att patienternas integritet och värdighet kunde bevaras 
under IHT. Däremot upplevdes det av 60,2 % (n=47) att transportvägen till mottagande enheter 
inte var utformad på ett patientsäkert sätt för att genomföra IHT (Figur 4). 
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Figur 4. Erfarenhet av patientsäkerhet i samband med intrahospitala transporter. 
 
 
Efter att Chi-Square test genomförts framkom att 80 % av de som arbetat på IVA fem år eller 
kortare inte kände sig trygga med att lämna intensivvårdsavdelningen, (n=8). Däremot kände sig 
82 % av de som arbetat längre än sex år trygga när de gick utanför avdelningen med en patient 
som vårdades i ventilator, (n=46). Chi-Square testet visade att det fanns en signifikant skillnad 
(p=0,00) mellan personal som arbetat kortare tid och personal som arbetat längre tid vad det 
gällde att lämna IVA (Tabell 1). 
 
 
Tabell 1. Erfarenhet och upplevd trygghet att lämna avdelningen och om transporterna genomförs 
patientsäkert. 
 
Frågeställning 
 

 
Erfarenhet IVA 

0-5 år 
n=10 

 

 
Erfarenhet 

IVA 6->10 år 
n=56 

 

 
p-värde 

Fråga 16. 
Jag känner mig trygg i att lämna 
intensivvårdsavdelningen med 
en ventilatorbehandlad patient. 
 

 
 

20 % 

 
 

82 % 

 
 

0,00 

Fråga 18. 
Min upplevelse av mina 
intrahospitala transporter är att 
de genomförs alltid patientsäkert 
 

 
 

67 % 

 
 

70 % 

 
 

0,57 

 
 
På frågan ”Min upplevelse av mina intrahospitala transporter är att de genomförs alltid 
patientsäkert” svarade båda grupperna likvärdigt. Av de som arbetat fem år eller kortare tid ansåg 
en tredjedel (n=6) att IHT inte genomfördes patientsäkert och i gruppen som arbetat längre än sex 
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år var motsvarande siffra 30 % (n=39). Här kunde inte ses någon signifikant skillnad mellan 
personalen beroende på hur länge de arbetat (p=0,57) (Tabell 1). 
 
 
Inga signifikanta skillnader framkom mellan mäns (n=10) och kvinnors (n=56) svar avseende 
frågorna om de kände sig trygga att lämna intensivvårdsavdelningen med en ventilatorbehandlad 
patient (p= 0,18) eller om de kände sig trygga med mottagande personals kompetens och kunskap 
om intensivvårdspatienten (p= 0.72). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Genom valet att använda en web-enkät var fördelen att den nådde ut till alla respondenter via 
deras E-post på arbetet som personalen ska gå in och läsa regelbundet. Däremot fanns risk att 
antalet deltagare minskade genom att ingen press sattes på respondenterna att delta i studien. Det 
var möjligt att fylla i frågeformuläret närsomhelst under dessa två veckor vilket kan ha bidragit 
till att det inte utfördes då respondenterna behöver bli påminda och motiverade till deltagande. 
Vid eventuell hög arbetsbelastning hinner inte personalen sätta sig ner och gå igenom sin E-post 
och kan då ha valt bort att svara på frågeformuläret. Författarna kunde besökt avdelningarna för 
att presentera studien inför de anställda på olika tider för att täcka upp så stor del av 
personalstyrkan som möjligt och då hade eventuellt fler svarat på web-enkäten. Svarsfrekvensen 
mellan sjukhusen var dock jämnt fördelad vilket ansågs positivt. Enligt Ejlertsson (2014) har en 
minskning av deltagande i enkätundersökningar skett de senaste 50 åren. Från ett tidigare 90 
procentigt deltagande till idag då det kan vara svårt att uppnå en svarsfrekvens på mer än 50-
70%. Detta ökar risken till att insamlad data inte tillför någon ny kunskap (Ejlertsson 2014, s. 
13). Genom att välja fasta svarsalternativ i frågeformuläret kan feltolkning av frågor inträffa samt 
att respondenterna inte tillåts möjlighet till vidareutveckling av sina svar.  En enkätundersökning 
ger inte respondenten möjlighet till att ställa följdfrågor och svaren kan då grunda sig på 
missuppfattning av frågan (Ejlertsson 2014, s. 12). Exempelvis gav frågan om transporttid till 
mottagande enhet mycket varierande svar. Det är oklart om detta beror på en feltolkning av 
frågan eller grundar sig i olika upplevelser av IHT eller om eventuellt något tillbud skett som 
förlängde transporttiden. Även frågan om hur länge sjuksköterskan varit klar som grundutbildad 
sjuksköterska kan ha varit missvisande och kunde omformulerats till antal år sedan 
sjuksköterskeexamen tills nu samt antal år mellan sjuksköterskeexamen till examen för 
specialistutbildad sjuksköterska. 
 
 
Studiens interna validitet ökades då alla frågor var obligatoriska. Risken med detta var att den 
externa validiteten eventuellt minskades då det kunde finnas de som valde att inte svara på eller 
fullfölja ifyllandet av formuläret. Frågeformuläret kunde ha testats på fler personer samt 
utvecklats och bearbetats ytterligare innan det skickades ut till respondenterna för att få 
ytterligare och mer specifika svar på upplevelsen av IHT men tidsramen för examensarbetet tillät 
inte detta. 
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Det finns en viss risk för felaktig inmatning av resultatet från frågeformuläret då mer än en 
person för in variabler. Författarna minimerade risken genom att samma person matade in alla 
variabler och därefter kontrollerades inmatningen av en annan person för att upptäcka eventuella 
felvärden innan redovisning att resultatet skedde. Det är statistiskt bevisat att det alltid blir en viss 
procent felaktig vid inmatning (Ejlertsson 2014, s. 36). De felinmatade variabler som upptäcktes 
korrigerades med båda författarna närvarande. 
 
 
Författarnas förförståelse inom området kan ha påverkas av personalens attityder under de 
verksamhetsförlagda studierna inom intensivvård. Intensivvårdssjuksköterskorna gav ofta uttryck 
för att inte vilja utföra dessa transporter samt medicinskteknisk utrustning som användes var äldre 
och inte fungerade helt optimalt. Detta kan ha bidragit till valet av de frågorna som ställdes. 
Förförståelse skapas av tidigare upplevelser och erfarenheter och därför kan inte objektivitet 
alltid uppnås. Hur vi uppfattar vår omvärld får betydelse för vårt handlande i olika situationer 
(Wiklund 2003, s. 52). 
 
 

Resultatdiskussion 
I stort visade studiens resultat att sjuksköterskor på IVA ansåg att de hade tillräckligt med 
kunskap och erfarenhet för att lämna avdelningen med en ventilatorbehandlad patient. Detta kan 
ha berott på att största delen av de som besvarade frågeformuläret hade lång erfarenhet inom 
yrket (62,8 %). Endast tre av respondenterna. hade arbetat 0-1 år vilket kan ha gett en 
missvisande bild av resultatet. Efter att genomfört korstest för att upptäcka om någon skillnad 
fanns beroende på antal år som intensivvårdssjuksköterska gentemot hur de upplevde att lämna 
avdelningen med en ventilatorbehandlad patient sågs en signifikant skillnad mellan de som 
arbetat 0-5 år och de som arbetat >6 år. Resultatet kan dock vara missvisande då de som hade 
arbetat kortare tid som specialistutbildade sjuksköterskor var 10 personer och de som arbetat 
längre var 56 i antalet. 
 
 
Med tanke på ovanstående kan det varit så att de sjuksköterskor som endast varit på IVA 0-1 år 
inte blivit utsatta för en oförberedd händelse under IHT och därför tyckte sig ha tillräcklig 
kompetens. Möjligtvis skulle de svarat annorlunda om de hade varit inblandade någon negativ 
händelse. I Jones (2016) studie påvisades det hur ofta det tillstötte komplikationer och flera av de 
transporterade patienterna försämrades under transporten men inga dödsfall inträffade. Denna 
forskare beskriver också att det var bra om det fanns olika krav på den personal som ska ansvara 
för transporten exempelvis att de bör ha arbetat med än 2 år på avdelningen samt ha 
specialistutbildning (Jones 2016, s. 133-146). Även Benner, Tanner och Chesla (1999) menar att 
två års yrkeserfarenhet behövs för att uppnå till kompetensstadiet då den kliniska blicken, 
kunskap om teknisk utrustning och organisation har utvecklats genom framför allt erfarenhet. 
Förmågan att förutse och reagera på förändringar i patientens tillstånd baseras på tidigare 
erfarenheter och kan kopplas ihop då nya situationer uppkommer. Även samarbetet med övrig 
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personal på avdelningen har utvecklats och förbättrats (Benner, Tanner & Chesla 1999, ss.115-
116). 
 
 
Relaterat till hur ofta det inträffar avvikande händelser under IHT och resultatet i vår studie vad 
gäller frågan om sjuksköterskorna kände sig trygga och säkra med den tekniska utrustningen de 
använde under IHT så svarade mer än 80 % att de kände sig trygga. Ser man till tidigare 
forskning och litteratur så går det inte helt säkert att lita på den tekniska utrustningen. I Larsson 
(2013) beskrivs patientens väg igenom vårdprocessen där den första akuta fasen domineras av 
”Curing”, de andra stegen är ”Nursing” och ”Caring”. Larsson beskrev vidare om den 
högteknologiska utrustningen (Curing) som fanns bland annat på IVA, vilken utmärker den 
moderna sjukvården. Trots ny utrustning har avdelningarna inte blivit “industrialiserade”, det vill 
säga inte blivit rationella, kostnadseffektiva men inte heller säkrare och personalen inom 
sjukvården ser mer till sjukdomen än till patienten (Larsson 2013. ss. 379-380). Möjligtvis 
fokuserar IVA-sjuksköterskor mer på övervakningsapparater och litar för mycket på teknologin, 
och därmed missar den mänskliga patienten. Inom intensivvården behövs både den kliniska 
blicken och teknologin för att kunna vårda de kritiskt sjuka patienterna. Utmaningen i arbetet är 
att få dessa två att integrera med varandra. Detta sker genom intensivvårdssjuksköterskan som i 
sin vidareutbildning får kunskap om den avancerade tekniken samt hur den tekniska 
informationen kan omvandlas till kunskap om patientens tillstånd och för att kunna vårda på 
bästa sätt (Almerud, Alapack, Fridlund & Ekebergh 2008, ss. 59-60). 
 
 
Angående hur patientsäkerheten såg ut organisatoriskt så svarade endast 57,6% att de IHT skedde 
patentsäkert. De små tillbuden eller olyckor som inträffar i samband med IHT får oftast större 
påföljder relaterat till patientens kritiska tillstånd. Detta inträffar på grund av brister mellan 
teknik som behöver kontrolleras och organisationen ansvarar för att det utförs (Aase, & Rosness, 
2013, s. 296). När säkerheten diskuteras i en specifik situation kommer det upp objektiv data som 
arbetstider, tillgång till olika metoder och framför allt personalresurser När tillbuden analyseras 
ser man att personalen ofta känner till de risker som kan uppstå vid IHT. Problemet är istället att 
de inte vet vilka åtgärder som ska göras innan olyckan är framme. Det är inte bara personalen 
som arbetar patientnära som är anledning till att det uppstår tillbud för patienten. Ett exempel kan 
vara beslutsfattarna inom sjukvården, de som står för personalresurserna, har stor betydelse för 
patientsäkerheten (Rollenhage, 2013. ss. 368-369). Detta beskriver även vårt examensarbete då 
en fjärdedel av de tillfrågade inte upplevde det patientsäkert att genomföra IHT då bemanningen 
på intensivvårdsavdelningen var lägre som kvällar, nätter och helger. I Ringdal, Chaboyer och 
Stombergs (2015) studie framkom att IHT skapade en ökad arbetsbörda för den kvarstannande 
personalen på IVA då de blev färre och ibland fick fler patienter att ansvara för vilket gjorde det 
svårt att kunna ta ut raster (Ringdal, Chaboyer & Stomberg 2015, s.181). 
 
 
Att lämna IVA för att genomföra en IHT ansåg större delen (61,5%) av 
intensivvårdssjuksköterskorna kändes bra, de kände sig trygga i sin profession. När de kom fram 
till mottagande enhet beskrev 26,9% att de kände sig otrygga med den personal arbetade där och 
möjligheten att kunna få stöd och stöttning på plats. Det kanske inte kan förväntas då 
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sjuksköterskor har sina specialiteter i olika kategorier såsom intensivvård, anestesi och röntgen 
När intensivvårdssjuksköterskan kommer till röntgen med en patient så är röntgenpersonalen 
specialiserade på röntgenapparater, inte intensivvårdspatienter och då framför allt inte 
respiratorbehandlade patienter. Om kommunikationen inte är bra så finns det stor risk för tillbud 
och eller vårdskador (Day 2010, s. 25). 
 
 
I studien framkom ingen signifikant skillnad avseende kön och att lämna 
intensivvårdsavdelningen med en ventilatorbehandlad patient samt trygghet med den mottagande 
enhetens personal i avseende kompetens och kunskap om intensivvårdspatienten vilket var bra. 
Alla, oavsett kön får samma specialistutbildning inom intensivvård och därför borde inga 
skillnader mellan män och kvinnor finnas i dessa frågor. Strömberg och Eriksson (2006) 
beskriver att det inte finns någon skillnad i kunskap inom teknologi mellan män och kvinnor utan 
skillnaden ligger i utbildningsnivån samt beroende på vilken avdelning och inriktning inom 
sjukvård man arbetar på. Manliga sjuksköterskor väljer ofta att arbeta inom områden där det finns 
mer teknologi som på en intensivvårdsavdelning.(Strömberg & Eriksson 2006, s. 71). 
 
 
Komplikationer och negativa tillbud som inträffar under IHT ger i förlängningen ökade 
ekonomiska kostnader för sjukvården. Detta genom bland annat längre vårdtider samt ett ökat 
lidande för patienten som får ett större behov av sjukvårdsresurser och läkemedel. En trygg och 
kompetent intensivvårdssjuksköterska som utför IHT kan innebära att komplikationerna i 
samband med tillbuden inte blir lika kritiska för patienten. Hållbar utveckling inom akutsjukvård 
är ett samspel av ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner. Det syftar till att vår jord 
tas om hand genom att spara och ta tillvara resurser för kommande generationer 
(Folkhälsomyndigheten 2015) och där har dagens sjuksköterskor en stor möjlighet att påverka 
genom skapandet av en läkande vårdmiljö utifrån ett holistiskt perspektiv (Anåker & Elf 2014, ss. 
381-389). 
 
 

Konklusion 
Intrahospitala transporter är ett högaktuellt ämne. Dagens möjlighet till avancerad sjukvård har 
skapat ett större behov av diagnostik och på grund av detta har även både intra- och interhospitala 
transporter ökat i antal. En av alla arbetsuppgifter för sjuksköterskor som arbetar på en 
intensivvårdsavdelning är att planera, identifiera risker, medverka i utförandet av omvårdnad 
under transport av svårt sjuka patienter. Totalt i studien utförde merparten av respondenterna upp 
till två intrahospitala transporter i veckan. Det kunde ses att intensivvårdssjuksköterskan ofta 
kände sig trygg i sin yrkesroll samt var påläst på de PM som var utformade på avdelningen 
angående IHT. Gällande upplevelsen av att lämna intensivvårdsavdelningen med en 
ventilatorbehandlad patient finns en signifikant skillnad, där sjuksköterskor som arbetat kortare 
tid på IVA kände sig mindre trygga mot de som hade arbetat längre tid och hade mer erfarenhet. 
Det finns även en oro för patientsäkerheten vad det gäller transportväg samt med personal på 
mottagande enhets kompetens och kunskap om intensivvårdspatienten. Då studiens urval kan ses 
som ett stickprov ur populationen skulle kunskapen kunna vara generaliserbar till gruppen 
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intensivvårdssjuksköterskor i Sverige. Tidigare forskning baseras till största del på incidenter och 
vårdskador som sker i samband med IHT därför menar författarna att det behövs ytterligare 
forskning inom området för att undersöka hur intensivvårdssjuksköterskan upplever dessa 
transporter och på så sätt kunna arbeta preventivt för att motverka vårdskador och därmed minska 
onödigt lidande hos intensivvårdspatienter.  
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Hej! 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot Intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att genom en kvantitativ 
studie att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att genomföra 
intrahospitala transporter med patienter som vårdas i ventilator. 
Patienter som vårdas på en intensivavdelning behöver ofta kompletterande behandlingar 
och undersökningar inom sjukhuset. Tidigare forskning tar upp olika risker och 
vårdskador som kan ske under transporter. Vi vill fokusera på hur det upplevs av 
sjuksköterskan att transportera en svårt sjuk patient med avancerade behandlingar. 

Datainsamling sker genom ett web-baserat frågeformulär till anställda sjuksköterskor vid 
tre olika Intensivvårdsavdelningar i Västsverige; Borås, Göteborg och Varberg. 
Exkluderade från studien är personal som är långtidssjukskrivna, föräldralediga samt 
tjänstlediga. 

Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring men vi hoppas 
att Du tar dig tid och vill delta i studien eftersom Dina svar är viktiga för oss och utfallet 
av studien. Väljer Du att svara på frågorna i formuläret och skicka in det så samtycker du 
automatiskt till att delta i studien. Dina svar är konfidentiella och inga obehöriga kommer 
att ha tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade materialet vara 
helt avidentifierat och inga uppgifter kommer att sparas efter studien är klar. 

Frågeformuläret innehåller 27 frågor och tar ca 6 minuter att fylla i. Alla frågor är 
obligatoriska, det går inte att hoppa över någon. 

Länk till frågeformuläret: 

https://docs.google.com/a/student.hb.se/forms/d/1o2b9qDNtp0R-
5qD6p1DKT3ME65eOF8kPXahOi36TwGw/viewform 

Läs igenom frågorna noga och svara med det alternativ som stämmer bäst för Dig. 
Uppstår det några oklarheter kring frågeformuläret är det bara att höra av sig till oss via e-
post. 

https://docs.google.com/a/student.hb.se/forms/d/1o2b9qDNtp0R-5qD6p1DKT3ME65eOF8kPXahOi36TwGw/viewform
https://docs.google.com/a/student.hb.se/forms/d/1o2b9qDNtp0R-5qD6p1DKT3ME65eOF8kPXahOi36TwGw/viewform
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Vi önskar Ditt svar på senast den 24/4 2016. En påminnelse kommer att skickas ut till alla 
deltagare en vecka innan. Har Du redan lämnat Ditt svar så kan Du bortse från 
påminnelsen. 

Med Vänliga Hälsningar 
 

Annika Bengtsson      Carina Salomonsson 
E-post: s150049@student.hb.se     E-post: s142749@student.hb.se 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

 
Isabell Fridh, Universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: isabell.fridh@hb.se 
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Tack för din medverkan! 
 
Hej! 
För en tid sedan fick Du ett frågeformulär angående intrahospitala transporter till Din 
mail. 
Vi vill bara passa på att tacka för att Du tog dig tid att besvara frågeformuläret. 
 
För det har Du väl gjort? 
     
Om inte, ber vi Dig fylla i och skicka in frågeformuläret så snart som möjligt, dock 
senast 24/4-16. 
Har Du några frågor, kontakta gärna oss. 
 
Länk till frågeformuläret: 
 
https://docs.google.com/a/student.hb.se/forms/d/1o2b9qDNtp0R-
5qD6p1DKT3ME65eOF8kPXahOi36TwGw/viewform 

 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Annika Bengtsson     Carina Salomonsson 
s150049@student.hb.se     s142749@student.hb.se 
 
 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående 
handledare. 
 
Isabell Fridh, Universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post:  isabell.fridh@hb.se 
Tfn: 033-435 4590 

https://docs.google.com/a/student.hb.se/forms/d/1o2b9qDNtp0R-5qD6p1DKT3ME65eOF8kPXahOi36TwGw/viewform
https://docs.google.com/a/student.hb.se/forms/d/1o2b9qDNtp0R-5qD6p1DKT3ME65eOF8kPXahOi36TwGw/viewform
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Intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelse av att genomföra 
intrahospitala transporter med 
patienter som vårdas i ventilator. 

 

 
Annika Bengtsson och Carina Salomonsson 
Specialistutbildning inom Intensivvård 
Borås Högskola 

 
 

*Obligatorisk 
 
 
 

1. Arbetsplats? * 
 

 
Borås  

 
Göteborg  

 
Varberg  

 
 
 

2. Kön? * 
 

Man  
Kvinna 
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3. Ålder? * 
 
 

Ditt svar 
 
 
 
 

4. Antal år som grundutbildad sjuksköterska? * 
 

0-1 år  
 

2-5 år  
 

6-10 år  
 

Mer än 10 år  
 
 
 

5. Antal år som Intensivvårdssjuksköterska? * 
 

0-1 år  
 

2-5 år  
 

6-10 år  
 

Mer än 10 år  
 
 
 

6. Har Du specialistutbildning inom Intensivvård, Anestesi eller 
liknande? * 

 
Ja  

 
Nej  

 
 
 

7. Sysselsättningsgrad? * 
 

Deltid  
 

Heltid 
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BEGÄR REDIGERINGSÅTKOMST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelse av att genomföra 
intrahospitala transporter med 
patienter som vårdas i ventilator. 

 

 
. 

 
 

*Obligatorisk 
 
 
 

 
1. Hur många intrahospitala transporter genomför Du varje 
vecka? * 

 
 
0-2 st.  

 
3-4 st.  

 
5-6 st.  

 
7-8 st.  

 
Mer än 8 st.  
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2. Hur lång tid uppskattar du att intrahospitala transporten med längst 
transportsträcka tar? 

 
Tiden från du lämnar intensivvårdsavdelningen tills du kommer till mottagande enhet. 

 
0-5 min.  

 
6-10 min.  

 
11-15 min.  

 
16-20 min.  

 
Mer än 20 min.  

 
 
 

3. Inför en intrahospital transport känner jag mig trygg. * 
 

Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
 
 
 

4. Jag känner mig trygg och påläst med de PM som finns utformade på 
avdelningen avseende intrahospitala transporter. 
* 

 
Instämmer inte alls 

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt 
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5. Jag upplever att jag kan lita på att den utrustning som används under 
den intrahospitala transporten är kontrollerad 
och väl fungerande. * 

 
Instämmer inte alls 

 
 

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
 
 
 

6. Jag upplever ha tillräcklig utbildning/kompetens att 
genomföra en intrahospital transport. * 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
 
 
 

7. Jag upplever mig vara trygg i och har kunskap om medicinteknisk 
utrustning som används under transporten. * 
transportventilator, övervakningsenhet, sprut- och infusionspumpar osv. 

 
Instämmer inte alls 

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt       
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8. Jag känner mig trygg i att hantera en situation då patienten 
blir försämrad under transporten. * 

 
Instämmer inte alls  

 
Instämmer till viss del 

 
Instämmer varken eller/neutral  

 
Instämmer till stor del  

 
Instämmer helt  

 
 
 

9. Jag upplever att jag kan hantera en situation då transporten 
tar längre tid än förväntat. * 

 
Instämmer inte alls Instämmer 

till viss del Instämmer varken 

eller/neutral Instämmer till stor 

del 

Instämmer helt  
 
 
 

10. Jag känner mig säker i att jag kan fatta rätt beslut om en 
stressad situation uppstår. * 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
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11. Jag upplever det tryggt att utföra en transport med alla kollegor 
oavsett yrkeskategorier * 
läkare, specialistsjuksköterska/sjuksköterska, undersköterska 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt 
 
 
 

12. Jag känner mig tryggare i att utföra en 
intrahospitaltransport med en läkare än med en 
undersköterska. * 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
 
 
 

13. Jag upplever att jag får hjälp av mina kollegor i förberedelsearbetet 
inför samt efter att den intrahospitala 
transporten genomförts. * 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
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14. Jag upplever det patientsäkert att utföra en intrahospital transport då 
bemanningen är lägre, d.v.s. under kvällar, nätter 
och helger. * 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
 
 
 

15. Jag känner mig trygg med den mottagande enhetens personal i 
avseende kompetens och kunskap om intensivvårdspatienten. * 
på ex. röntgen, operation 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
 
 
 

16. Jag känner mig trygg i att lämna intensivvårdsavdelningen 
med en ventilatorbehandlad patient. * 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
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17. Min känsla av ansvar för patienten ökar i samband med 
intrahospitala transporter. * 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt 

 
18. Min upplevelse av mina intrahospitala transporter är att de 
genomförs alltid patientsäkert. * 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
 
 
 

19. Jag känner att jag kan bevara patientens integritet och 
värdighet under den intrahospitala transporten. * 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt  
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20. Transportvägen till och från mottagande enhet anser jag vara utformad 
på ett patientsäkert sätt. * 
hissar, trånga passager, automatiska dörröppnare osv. 

 
Instämmer inte alls  

Instämmer till viss del 

Instämmer varken eller/neutral 

Instämmer till stor del 

Instämmer helt 
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