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Abstrakt	
Att arbeta som nyutbildad intensivvårdssjuksköterska kan upplevas som väldigt 
krävande. Det krävs både specificerad kunskap om olika komplexa sjukdomstillstånd 
och att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna hantera den högteknologiska miljön 
som en intensivvårdsavdelning utgör. När patienter vårdas på intensivvårdsavdelning 
förekommer olika intrahospitala transporter under vårdtiden, vilket medför ökade 
risker för patienterna. Tidigare studier visar att det förekommer ett högre antal 
oväntade händelser och en större otrygghet bland intensivvårdssjuksköterskor med kort 
arbetserfarenhet av intensivvård i samband med intrahospitala transporter. Syftet med 
detta examensarbete var att beskriva behov hos intensivvårdssjuksköterskor med 
mindre än fem års arbetserfarenhet för att känna sig trygga i samband med 
intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter. Nio intensivvårdssjuksköterskor 
med <5 års arbetserfarenhet av intensivvård deltog i studien. Datainsamlingen 
genomfördes med semistrukturerade intervjuer, vilka sedan analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: behov av att ha 
kompetent vårdpersonal med god samarbetsförmåga, behov av att ha en miljö som är 
anpassad för transporter och behov av att genomföra en omsorgsfull planering för att 
känna sig förberedd, vilka sedan resulterade i ett tema: behov av att känna kontroll 
över situationen med stöd från vårdteamet. Resultatet av denna studie visar vikten av 
att det implementeras en rutin vid intensivvårdsavdelningar för nyutbildade 
intensivvårdssjuksköterskor som tar anställning vid arbetsplatserna. Största vikten bör 
läggas på att intensivvårdssjuksköterskor ska omges av ett kompetent vårdteam med en 
tillåtande miljö, där det finns tid och möjlighet för god och individanpassad 
handledning. 

 
Nyckelord: intensivvårdssjuksköterska, intrahospitala transporter, behov, trygghet, 
omvårdnad, kvalitativ metod 
Keywords: critical care nurse, intrahospital transport, needs, confident/safety, nursing, 
qualitative method
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Vården på en intensivvårdsavdelning syftar till att förebygga och åtgärda uppkommen svikt i 

ett eller flera av kroppens organsystem så patienten kan återfå ett meningsfullt liv.  

Intensivvården bedrivs av specialiserad vårdpersonal som övervakar, diagnostiserar och 

behandlar patienter med svåra, ibland livshotande, sjukdomar eller skador. Grunden i all 

intensivvård utgörs av evidensbaserad kunskap, beprövad arbetserfarenhet samt aktuella 

riktlinjer, vilka innefattar både medicinska och etiska aspekter. Vården på en 

intensivvårdsavdelning ska bedrivas dygnet runt med bibehållen hög kvalité, därför krävs en 

hög medicinsk kompetens inom ämnesområdet samt klinisk tillämpning hos personalen som 

tjänstgör på en sådan avdelning (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 2015). 

Edberg et al. (2013, s. 25) skriver att det krävs fördjupad kunskap inom omvårdnad samt 

kompetens att hantera mer komplexa omvårdnadssituationer för att kunna ge omvårdnad på 

avancerad nivå. Specifik kunskap i nära samarbete med andra yrkeskategorier och 

medicinskteknisk utrustning erfordras för att skapa en personcentrerad och patientsäker vård. 

 

Att börja arbeta på en intensivvårdsavdelning som nyutbildad specialistsjuksköterska kan 

upplevas som väldigt krävande. Nyutbildade sjuksköterskor upplever ibland att de utgör ett 

hinder för teamarbetet på grund av deras oförmåga att planera och hantera sin tid.  Många 

upplever också en bristfällig kompetens när det kommer till att vårda patienter, gentemot 

deras kollegor med större erfarenhet. Stöd från erfarna arbetskollegor är därför av stor vikt för 

att sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya arbetsroll (O'Kane, 2012). Att uppleva 

trygghet är viktigt för människans fysiska, psykiska och existentiella välbefinnande. Hur 

tryggheten uppnås skiljer sig mellan människor. Att känna sig trygg behöver inte betyda att 

människan är utom fara, likväl som en människa kan vara otrygg fastän hen är utom fara. Att 

uppleva trygghet är en förutsättning för att människan ska klara av att åstadkomma saker. Vid 

otrygghet går mycket energi åt att hantera de negativa känslor, såsom oro och rädsla, som 

följer med otryggheten (Socialstyrelsen, 2012). I psykologen Abraham Maslows behovsteori 

betraktas människor som väsen som utvecklar mål och utför handlingar för 

att tillfredsställa sina behov. Behoven består av kroppsliga behov, trygghetsbehov, behov av 

kontakt och samvaro, behov av självkänsla och uppskattning från andra samt behov av 

självförverkligande. Dessa behov betraktar Maslow till människans grundläggande behov 

(Andersson 1992, s. 108-109). I Hupceys studie (2000) beskriver patienter 

intensivvårdssjuksköterskors och andra vårdgivares delaktighet i patienters upplevelser av 

trygghet. Patienters känsla av trygghet gynnas när vårdpersonalen övervakar och visar omsorg 

över patienterna. 	
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Enligt Stubberud (2009, s. 34-35) krävs förutom professionella färdigheter även flexibilitet 

och självständighet hos intensivvårdssjuksköterskor, då många situationer inom intensivvård 

är komplicerade. Intensivvårdssjuksköterskor besitter både generell och specifik kompetens, 

vilken de erhåller via högskoleutbildningar och arbetserfarenhet. Dock är behandlingen och 

omvårdnaden av kritiskt sjuka patienter så specialiserade att specialistutbildningen inte kan 

innefatta alla spetsområden, därför kan en nyutbildad intensivvårdssjuksköterska sakna 

erfarenhet i vissa situationer som uppstår. Däremot bör sjuksköterskan besitta kompetensen 

att snabbt identifiera vilka åtgärder som bör vidtas i den nya situationen, då den kompetensen 

ska härstamma från specialistutbildningen. I en studie av Boström, Magnusson och Engström 

(2012) framkommer att intensivvårdssjuksköterskor som saknar erfarenhet av att vårda 

patienter som utsatts för trauma kräver stöd och hjälp från kollegor, framför allt vid 

transporter utanför intensivvårdsavdelningen. Intensivvårdssjuksköterskor beskriver att deras 

överblick över patientens behov förbättras i takt med att erfarenheten ökar och att det efter 

några år i yrket går lättare att hantera oväntade situationer som kan uppstå.  

 

Miljön på en intensivvårdsavdelning präglas av en högteknologisk miljö med en mängd olika 

apparaturer och larmljud. I en studie (Stayt, Seers & Tutton, 2015) som baserats på patienters 

upplevelse av teknologin så beskrivs en känsla av sammanhang. Patienter förstår att 

användandet av den medicinsktekniska utrustningen är tätt sammankopplad med den 

omvårdnad de mottager. Samtidigt som den medicinsktekniska utrustningen framkallar 

känslor av trygghet, så upplever patienter även känslor av osynlighet och fråntagande av 

autonomi, då de ej känner att de har någon bestämmanderätt till uppkopplingen. Dock 

accepterar patienterna all uppkoppling ändå, de beskriver det som en “nödvändig ondska” där 

fördelarna överväger nackdelarna. 

 

Den medicintekniska utrustningen kan även uppfattas som väldigt skrämmande för 

nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor samt vara väldigt tidskrävande till en början. 

Samtidigt gynnas sjuksköterskors känsla av kontroll, då den medicintekniska utrustningen ger 

kontinuerlig information om patientens vitalparametrar. Utifrån dessa värden får 

sjuksköterskan information som är värdefull vid utvärdering och justering av patientens 

behandling. Många sjuksköterskor beskriver också att det ofta är maskinerna som håller 

patienterna vid liv. Det är dock av stor vikt att hålla sig uppdaterad kring utrustningens 

funktion för att handhavandet ska ske på ett korrekt sätt. Sjuksköterskan måste även förstå 

olika värdens innebörd och kunna agera utifrån den information som utrustningen ger. När 
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intensivvårdssjuksköterskor är nyutbildade är det vanligt att de måste lägga ner så mycket tid 

på den medicintekniska utrustningen att de glömmer bort patienten de faktiskt vårdar. I takt 

med att sjuksköterskan blir mer erfaren och lär sig handhavandet av utrustningen, kommer 

sjuksköterskan naturligt att fokusera mer på patienten (Alasad, 2002). 

Det finns många faktorer som påverkar intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av stress. 

Några exempel är den fysiska och psykiska miljön som intensivvårdsavdelningen innefattar 

samt osäkerhet kring vilken roll intensivvårdssjuksköterskan har (Moola, Ehlers & Hattingh, 

2008). Intensivvårdssjuksköterskor har uttryckt att höga krav från kollegor och läkare 

framkallar en inre stress, vilken de tillsammans med upplevelsen av att tiden inte räcker till, 

anser kan påverka patientsäkerheten (Berland, Natvig & Gundersen, 2007). En studie visar 

också att ju fler års erfarenhet av intensivvård sjuksköterskor har, desto mindre stress upplevs 

i samband med bemötande av närstående och patienter. Risken för konflikter mellan arbetsliv 

och privatliv minskar också i takt med att arbetserfarenheten ökar (Burgess, Irvine & 

Wallymahmed, 2010). 

När patienter vårdas på intensivvårdsavdelning förekommer normalt olika intrahospitala 

transporter under vårdtiden, det kan röra sig om röntgenundersökningar eller förflyttningar 

mellan olika intensivvårdsavdelningar. Dessa transporter sker under dygnets alla timmar, inte 

sällan under jourtid. Transporterna medför alltid ökade risker för patienterna. Det är därför av 

stor vikt att alltid överväga nyttan av undersökningen, vilken ofta kan vara indicerad för 

diagnostik eller behandling, där resultatet förhoppningsvis driver patientens vård framåt. 

Intensivvårdssjuksköterskan har ansvar för patienten under transporten, efter att en 

riskbedömning utförts tillsammans med intensivvårdsläkaren. Om patienten däremot är 

instabil och har sviktande vitalparametrar, så bör intensivvårdsläkaren närvara under hela 

momentet. I beaktning bör också tas att bemanningen på intensivvårdsavdelningen minskar i 

samband med transporteringen av en patient, vilket påverkar vården för övriga patienter på 

intensivvårdsavdelningen (Fröjd, Larsson & Wallin 2012, s. 741). I nuvarande riktlinjer från 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (2015) står det att den övervakningsutrustning, 

läkemedel och personal som medföljer vid transporter ska kunna hantera och åtgärda de 

eventuella förändringar i patientens tillstånd som uppstår. Det yttersta ansvaret ligger hos 

intensivvårdsläkaren som ska se till att dessa resurser finns tillgängliga. Gulbrandsen (2009, s. 

170) skriver att arbetsplatsen bör ha godkända och anpassade rutiner för intrahospitala 

transporter. Hela vårdteamet bör vara väl förtrogna med rutinerna för att veta hur transporter 

av patienter ska genomföras. 
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Stubberud (2009, s. 19) definierar kritisk sjuk som ett mycket allvarligt tillstånd för patienten, 

inte sällan livshotande. Patienten sviktar i ett eller flera vitala organ, alternativt förekommer 

en risk att utveckla organsvikt, och är därför i behov av avancerad medicinsk behandling och 

omvårdnad. Studier som gjorts inom området visar att det kan förekomma en rad fysiologiska 

förändringar i samband med en intrahospital transport av en kritiskt sjuk patient, bland annat 

hemodynamisk instabilitet (Brunsveld-Reinders, Arbous, Kuiper & de Jonge, 2015; Papson, 

Russell & Taylor, 2007; Parmentier-Decrucq et al., 2013; Jones, Zychowicz, Champagne & 

Thornlow, 2016; Ringdal, Chaboyer & Warrén Stomberg, 2015). De vanligaste 

förekommande cirkulatoriska förändringarna är ökad hjärtfrekvens, förändringar i patientens 

blodtryck, förekomst av arytmier samt hjärtstillestånd (De Almeida et al., 2012; Jones et al., 

2016; Papson et al., 2007). Andra fysiologiska förändringar som kan förekomma är påverkan 

på centrala nervsystemet där framförallt ökat intrakraniellt tryck samt sänkt medvetandegrad 

förekommer (Papson et al., 2007; Ringdal et al., 2015). Tidigare studier har även identifierat 

respiratoriska förändringar i samband med intrahospitala transporter, däribland förändrad 

andningsfrekvens samt hypoxi (Brunsveld-Reinders et al., 2015; De Almeida et al., 2012; 

Jones et al., 2016; Zuchelo, Tami & Chiavone, 2009).  

 

Förekomsten av utrustningsrelaterade händelser i samband med intrahospitala transporter är 

också ett vanligt fenomen. Det kan exempelvis vara problem med medicinpumpar på grund av 

låg batterinivå, tomma syrgastuber eller övervakningsutrustning med bristfällig funktion 

(Brunsveld-Reinders et al., 2015; De Almeida et al., 2012; Papson et al., 2007; Parmentier-

Decrucq et al., 2013). Oavsiktligt avlägsnande av katetrar och övervakningsutrustning är 

också fenomen som kan uppstå, allt från avlägsnande av patientens pulsoxymeter till 

oavsiktligt avlägsnande av urinkateter, artärnål eller centrala venkateter (Papson et al., 2007; 

Parmentier-Decrucq et al., 2013; Ringdal et al., 2015; Zuchelo et al., 2009). Enligt 

Gulbrandsen (2009, s. 169-171) är det viktigt att anpassa utrustningen efter patientens behov 

vid intrahospitala transporter, då utrustningen är av vikt för att upprätthålla kontinuitet och 

stadga i patientens övervakning och behandling. Transporten i sig är ett riskfyllt moment för 

patienten då hen kan drabbas av komplikationer och riskerar att dö. Samtliga infarter och drän 

bör förstärkas inför förflyttning av patienten. Intensivvårdssjuksköterskan bör även prioritera 

vilken utrustning som kan kopplas bort tillfälligt under transporten, då den riskerar att 

komplicera och försvåra transporten.  
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Ett samband som identifierats i tidigare forskning, är att det förekommer högre antal oväntade 

händelser i samband med intrahospitala transporter bland intensivvårdssjuksköterskor som 

arbetat mindre än två år, än bland de intensivvårdssjuksköterskor som har längre 

arbetserfarenhet av intensivvård (Jones et al., 2016). En tidigare studie visar också att det 

finns en signifikant skillnad när det gäller personal som arbetat mindre än 5 år som 

intensivvårdssjuksköterskor, de känner sig mer otrygga vid intrahospitala transporter än vad 

deras kollegor med mer erfarenhet gör (Bengtsson & Salomonsson, 2016). 

 

Rational	

Att undersöka intensivvårdssjuksköterskor med mindre än 5 års erfarenhets behov för att 

känna sig trygga i samband med intrahospitala transporter skulle kunna förbättra 

omvårdnaden och ge insikt i vilka behov som är av betydelse utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. Kunskapen kan ligga till grund för utveckling av rutiner vid 

intrahospitala transporter för att öka tryggheten bland intensivvårdssjuksköterskor. Rutinerna 

skulle förhoppningsvis även kunna öka patientsäkerheten i samband med transporterna genom 

att sänka förekomsten av oväntade händelser. Att uppleva trygghet är viktigt för 

intensivvårdssjuksköterskors psykiska hälsa och en förutsättning för att kunna prestera 

maximalt och ge patienter optimal omvårdnad. 

 
	

Syfte	

Syftet med studien var att beskriva behov hos intensivvårdssjuksköterskor med mindre än fem 

års arbetserfarenhet för att känna sig trygga i samband med intrahospitala transporter av 

kritiskt sjuka patienter. 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ design användes för att beskriva intensivvårdssjuksköterskors behov i samband 

med intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter. Enligt Henricson och Billhult (2012, 

s. 130) är kvalitativ design lämplig att använda sig av när upplevelsen av ett fenomen 

studeras. Deltagarnas berättelser blir det material som utgör resultatet.  
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Deltagare 

Ett strategiskt urval av nio intensivvårdssjuksköterskor deltog i studien, varav 4 män och 5 

kvinnor. Med strategiskt urval menas enligt Malterud (2014, s. 66-67) att materialet har hög 

potential att belysa den problemställning som författarna vill undersöka, där den interna 

validiteten är av vikt. Åldern på deltagarna varierade mellan 27 år och 44 år (m=34.5 år). 

Deltagarna hade mellan 3 till 19 års arbetserfarenhet som grundutbildade sjuksköterskor 

(m=7.7 år). Två deltagare var inne på sitt första arbetsår som specialistutbildad 

intensivvårdssjuksköterska medan den deltagare som hade arbetat längst som 

intensivvårdssjuksköterska hade arbetat 2.5 år (m=1.8 år). Intrahospitala transporter 

förekommer uppskattningsvis en respektive två gånger per vecka på de 

intensivvårdsavdelningar där studien utförts, mer exakt data efterfrågades inte vid 

intervjuerna. Vid dessa transporter deltar ansvarig intensivvårdssjuksköterska, undersköterska 

och eventuellt läkare samt en till sjuksköterska beroende på patientens tillstånd. Antalet 

intrahospitala transporter som deltagarna hade erfarenhet av varierade, från ett fåtal till ett 

tjuogtal.  

 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara specialistutbildade 

intensivvårdssjuksköterskor, <5 års arbetserfarenhet av intensivvård, svensktalande, 

yrkesaktiva och ha erfarenhet av intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter.  

 

Procedur 

Författarna ansökte om tillstånd från verksamhetschefer på två intensivvårdsavdelningar i 

norra Sverige för att få genomföra studien. Skriftlig information, förfrågan och svarstalong 

lämnades ut till respektive verksamhetschef (Bilaga 1). När verksamhetscheferna godkänt att 

studien fick genomföras på kliniken tilldelades respektive avdelningschef informationsbrev 

(Bilaga 2) som de delade ut till de intensivvårdssjuksköterskor som överensstämde med 

inklusionskriterierna. I samband med att informationsbreven delades ut till 

avdelningscheferna gav författarna avdelningscheferna muntlig information om deras 

tillvägagångssätt vid urvalsförfarandet. De presumtiva deltagarna fick ta del av 

informationsbrevet samt lämna ett skriftligt samtycke om de önskade deltaga i studien, vilket 

bifogades med informationsbrevet (Bilaga 2). Det ifyllda samtyckesformuläret återförslöts i 

medföljande anonymt kuvert och lämnades i avsedd mapp på arbetsplatsen innan författarna 

personligen hämtade svarskuverten. De nio deltagare som anmälde sitt intresse till att deltaga 
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i studien fick själva välja plats och tidpunkt för intervjun. Samtliga deltagare valde att utföra 

intervjun i ett enskilt grupprum på arbetsplatsen under arbetstid.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes via individuella intervjuer med deltagarna där ett 

semistrukturerat frågeformulär användes som hjälpmedel (Bilaga 3). Vid semistrukturerade 

intervjuer förbereder forskarna en skriftlig ämnesguide som innefattar de områden som ska 

täckas av varje deltagare. Intervjuarens jobb är sedan att uppmuntra deltagarna att prata fritt 

kring alla ämnen från guiden och berätta om sina egna erfarenheter. Denna teknik underlättar 

så att forskarna får all information som krävs till studien samtidigt som den ger deltagarna 

möjligheten att bidra med så många erfarenheter eller förklaringar som de själva vill (Polit & 

Beck 2012, s. 537). Innan öppningsfrågan ställdes säkerställde författarna att deltagarna tagit 

del av informationsbrevet, samt förtydligade att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst utan angiven orsak. Författarna hämtade även bakgrundsinformation innan 

intervjuerna påbörjades, där efterfrågades ålder, antal arbetade år som grundutbildad 

sjuksköterska samt antal arbetade år som specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska. 

Öppningsfrågan som ställdes vid intervjuerna var att deltagarna fick berätta vilka erfarenheter 

de hade av intrahospitala transporter, vidare använde sig författarna av det semistrukturerade 

frågeformuläret. Beroende på vilka svar som deltagarna gav, ställdes olika följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in på författarnas mobiltelefoner, vilka var på flightmode för att inte 

störa intervjun. Mobiltelefonerna var lösenordskyddade för att bevara deltagarnas sekretess 

och materialets konfidentialitet. Intervjuerna tog mellan 9.5 minuter och 24.5 minuter. 

 

Dataanalys	

Denna studie har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Graneheim 

och Lundman (2004). Författarna började med att transkribera intervjuerna ordagrant och 

läste sedan igenom intervjutexterna i sin helhet flera gånger för att skapa sig en överblick av 

texten. Författarna extraherade sedan de meningsenheter som svarade mot studiens syfte, 

vilket resulterade i 308 meningsenheter. Meningsenheterna kodades sedan med nummer för 

att lättare kunna härledas tillbaka till originaltexten vid fortsatt analys. Vid kondenseringen 

rensade författarna bort onödiga ord i syfte att krympa textmassan medan kärnan i innehållet 

bevarades. De nio intervjuerna resulterade i 257 stycken kondenserade meningsenheter, vilka 

lästes igenom ett flertal gånger för att få känsla för materialets helhet. Därefter 
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kategoriserades meningsenheterna utifrån innehåll till smala kategorier, subkategorier. Dessa 

subkategorier kategoriserades vidare i två steg till. Slutligen framkom tre manifesta 

kategorier; behov av att ha kompetent vårdpersonal med god samarbetsförmåga, behov av att 

ha en miljö som är anpassad för transporter och behov av att genomföra en omsorgsfull 

planering för att känna sig förberedd, vilka samtliga återspeglar det centrala budskapet i 

intervjuerna. Ett latent tema formulerades: behov av att känna kontroll över situationen med 

stöd från vårdteamet 

 

Etiska	överväganden	

Författarna ansökte och erhöll etiskt tillstånd från den etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Enligt Polit och Beck (2012, s. 154-156) ska 

människors autonomi bevaras, deltagarna ska när som helst ha rätt att avbryta sitt deltagande i 

studien utan att behöva ange något skäl till det. För att deltagarna ska kunna fatta ett 

välgrundat och frivilligt beslut kring sitt deltagande krävs full insyn av studiens utformning 

och syfte. Författarna bör redovisa fullständig information angående studiens syfte, 

deltagarens självbestämmanderätt, författarnas ansvar samt sannolika risker och fördelar med 

studien. Med detta som utgångspunkt utformade författarna informationsbrevet (Bilaga 2).  

Författarna utförde en risk-nytta analys inför rekryteringen av presumtiva deltagare, där risken 

för att deltagarna skulle uppleva obehag i samband med intervjun bedömdes vara låg. Vid 

riskbedömningen undersöker forskaren ifall fördelarna med att delta i studien är överväger 

eventuella nackdelar som det kan innebära, vilka exempelvis kan vara ur ekonomiska, 

känslomässiga eller sociala aspekter (Polit & Beck 2012, s. 156). Författarna uppfattade inga 

tecken till att någon deltagare upplevde några negativa känslor i samband med intervjuerna.
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Resultat 
Analysen resulterade tre kategorier som sedan tolkades och formulerades till ett tema (Tabell 

1) som presenteras i texten nedan.  

	TABELL	1. Översikt av kategorier (n=3) och tema (n=1) som framkom vid dataanalys 

 

 

Behov	av	att	känna	kontroll	över	situationen	med	stöd	från	vårdteamet 

När materialet analyserades formulerades ett tema baserat på kategoriernas innehåll och 

känslan av analysens underliggande innebörd. De behov som intensivvårdssjuksköterskor 

beskrev i respektive kategori tolkade författarna som förutsättningar för att 

intensivvårdssjuksköterskor skulle känna att de hade kontroll över situationen, vilket var 

grundläggande för att intensivvårdssjuksköterskor skulle uppleva en känsla av trygghet i 

samband med intrahospitala transporter. Författarna tolkade även stödet från vårdteamet som 

en hörnsten för att uppleva kontroll i situationen. 	

 

Behov	av	att	ha	kompetent	vårdpersonal	med	god	samarbetsförmåga	

Flera intensivvårdssjuksköterskor önskade att de alltid skulle få gå två 

intensivvårdssjuksköterskor vid intrahospitala transporter så att det fanns möjlighet att ställa 

frågor, konferera och hjälpas åt att dela på ansvaret. Det beskrevs som fördelaktigt att vara två 

sjuksköterskor när de skulle använda läkemedel från akutväskan så de kunde hjälpas åt med 

spädningar och att säkerställa att det blev rätt styrkor på de läkemedel de administrerade. 

 

“Man är lite tryggare när man är två, för att man har också någon som man kan fråga som 

tänker kanske likadant eller kanske som säger nej jag tänker såhär, och då tänker man okej 

det lät bättre så då gör vi så. Ansvaret blir inte bara på mig” (deltagare 2) 

Kategorier  Tema 

Behov att ha kompetent vårdpersonal med 

god samarbetsförmåga 

Behov att ha en miljö som är anpassad för 

transporter 

Behov att genomföra en omsorgsfull 

planering för att känna sig förberedd 

 

 

Behov av att känna kontroll över situationen 

med stöd från vårdteamet 
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I de fall där patienten var instabil och läkaren inte hade möjlighet att följa med, kände 

intensivvårdssjuksköterskor extra stort behov av att ha med sig en erfaren 

sjuksköterskekollega. 

“Om det är en patient som är instabil, så tycker jag det är tryggt att om läkaren inte har 

möjlighet att följa med, så tycker jag det är tryggt att jag har en kollega med mig också, 

utöver undersköterskan, så ifall patienten skulle bli jättedålig på röntgen så är det bra om 

man är två så man kan bolla lite med varann” (deltagare 5) 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev vikten av att få teoretisk kunskap kring intrahospitala 

transporter under specialistutbildningen mot intensivvård. De önskade kunskap om vilka 

fysiologiska förändringar som kan uppstå under en intrahospital transport, då ett behov som 

lyftes var att kunna hjälpa patienterna när det uppstod fysiologiska förändringar. Det beskrevs 

som värdefullt att få vara delaktig på flertalet intrahospitala transporter under inskolning och 

verksamhetsförlagd utbildning för att förberedas inför yrkeslivet och för att få erfarenhet. 

Transporterna fick gärna vara av olika svårighetsgrad. Några intensivvårdssjuksköterskor 

hade ej fått någon teoretisk kunskap om intrahospitala transporter från sina utbildningar och 

kände att praktisk övning under den verksamhetsförlagda utbildningen var extra viktiga för 

dem. En positiv aspekt som intensivvårdssjuksköterskor framhävde var att det gick lättare att 

se vad som kunde gå fel samt att lösa de situationer som uppstod ju mer erfarenhet de hade. 

De beskrev att de blev mer trygga för varje transport de var med om och upplevde större 

kontroll över situationen. Intensivvårdssjuksköterskor önskade att avdelningscheferna kunde 

lösgöra dem under inskolningen så att de hade möjlighet att följa med på samtliga 

intrahospitala transporter som ägde rum. En intensivvårdssjuksköterska beskrev även vikten 

av uppföljning, att det frågades om personen i fråga kände sig trygg med att börja gå ensam. 

”Man kan känna sig tryggare och alltid ha någon att fråga. Också att man följer upp att det 

känns okej, eller att man känner sig trygg med att börja gå själv. Det beror ju mycket på vad 

det är för typ av patient, men ofta blir det ju att patienterna som måste ned på röntgen är ju 

oftast dom som är lite mer sjuka” (deltagare 5) 

Intensivvårdssjuksköterskor förväntade sig information från arbetsgivaren om vad som 

förväntades av dem. De ville även ha information om hur de skulle tänka kring personal som 

blev kvar på avdelningen, eftersom personalresurserna tillfälligt minskar. 

Intensivvårdssjuksköterskor framhöll vikten av tydliga rutiner och riktlinjer för att veta exakt 
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vad de skulle göra, inte minst när de kom som nya till arbetsplatsen. Några 

intensivvårdssjuksköterskor beskrev att rutiner kunde fungera bra som checklista när de var 

nya, genom att underlätta så att inget glömdes i samband med transporten. 

Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte behov av internutbildning och större möjligheter till 

praktisk träning för att bli mer bekväma i hanteringen av transportrespiratorn. De önskade 

fortlöpande information kring den medicinsktekniska apparaturen och att tillsammans med 

hela arbetsgruppen få gå igenom transportrespiratorns funktion. Aspekter som ansågs vara av 

betydelse var att hinna funktionskontrollera transportrespiratorn innan användning samt 

koppla den till patienten en stund innan transporten för att se hur patienten trivdes med 

inställningarna. Många intensivvårdssjuksköterskor fann det tryggt när läkaren ställde in 

transportrespiratorn. 

“För vi har ju också sånna här övningsfall som sitter på transportrespen som man kan träna 

på att ställa in och så, så att.. det finns ju möjligheten till det men tiden kanske inte alltid är 

tillräckligt för att få den övning man behöver egentligen” (deltagare 9) 

 

Vilket stöd intensivvårdssjuksköterskor ville ha från läkare varierade, majoriteten ville alltid 

ha med sig läkare när de skulle transportera kritiskt sjuka patienter. En 

intensivvårdssjuksköterska önskade att läkaren alltid var närvarande när 

intensivvårdspatienter skulle transporteras, oavsett patientens tillstånd. Det upplevdes som en 

trygghet att ha möjlighet till konsultation, få direkta ordinationer på läkemedel samt kunna 

överlåta det yttersta ansvaret till läkaren om någon oväntad händelse skulle uppstå. Några 

intensivvårdssjuksköterskor önskade att läkaren alltid skulle följa med ifall de bett hen att 

göra det, en del att läkaren endast följde med de gånger som det behövdes.  

“Ja men jag tänker att man skulle bestämma att när man ska gå iväg på en transport att dom 

[läkarna] ska vara med hela tiden. Ehm, inte beroende på patientens tillstånd på 

vårdavdelningen som avgör att dom ska, om dom ska följa med eller inte. Eftersom dom kan 

försämras när dom är under transporten och då kan man hamna i ett dåligt läge” (deltagare 

7) 

Ett välfungerande samarbete med undersköterskorna beskrevs betydelsefullt. Att ha med sig  

undersköterskor med stor erfarenhet var väldigt hjälpsamt, då intensivvårdssjuksköterskan 

inte behövde hålla ordning på hela patientens utrustning på egen hand. Ibland bestod behovet 
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av att vara mer personal vid exempelvis förflyttningar och då gick det lika bra för 

intensivvårdssjuksköterskor att en extra undersköterska följde med. 

 

“Det beror på patienten, är det en som är medicinskt instabil, att det är mycket med 

läkemedel och sånt som kan bli aktuellt så skulle jag nog vilja ha med mig en sköterska. Men 

är det mer att det är en patient som är väldigt tung, om det ska göras förflyttningar att man 

behöver extra händer, då går det ju lika bra med, jamen någon som inte kan ge läkemedel, 

som en undersköterska då” (deltagare 9) 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev samarbetet mellan olika yrkeskategorier som en central 

del för att känna sig trygga vid intrahospitala transporter. En deltagare berättade att 

vårdpersonalen var bättre på att ställa upp för varandra mellan olika avdelningar på ett mindre 

sjukhus, eftersom att vissa resurser som fanns tillgängliga på större sjukhus saknades. Att 

röntgenpersonalen var erfaren och visste vad som skulle göras när patienterna kom från 

intensivvårdsavdelningen, beskrevs också som ett behov för att intensivvårdssjuksköterskor 

skulle känna sig trygga. 

Behov	av	att	ha	en	miljö	som	är	anpassad	för	transporter	 

Intensivvårdssjuksköterskor önskade en välfungerande, transportanpassad utrustning och 

lättarbetade övervakningsskåp. De önskemål som uttalades var en utrustning som är mindre 

otymplig, kablar och sladdar av tillräcklig längd, ständig uppdatering av den 

medicinsktekniska apparaturen samt bra transportrespiratorer. Intensivvårdssjuksköterskor var 

angelägna om att ha bra övervakningsutrustning så att de kunde övervaka patienterna 

på ett optimalt sätt under hela transporten. En intensivvårdssjuksköterska önskade att 

intensivvårdens övervakningsutrustning gick att koppla till övervakningsskärmar på röntgen 

för att ha bättre kontroll över patienternas vitalparametrar. 

“Ibland tycker jag att det kan bli lite, ja men att det kan bli ganska stressigt när man kommer 

ner[röntgen], det kan vara jobbigt ibland när man inte ser den tekniska apparaturen. Det är 

ju säkert svårt att få, att vi kan koppla våran apparatur till röntgens, liksom att dom skulle ha 

övervakningsskärmar. Att man på något sätt kan koppla ihop våran apparatur till skärmar 

där inne också så man får bättre överblick på alla vitalparametrar” (deltagare 5) 
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Intensivvårdssjuksköterskor påpekade vikten av att sjukhusmiljön var anpassad för 

transporter. Några behov var till exempel att hissarna var tillräckligt stora och anpassade för 

sängarna med tillhörande övervakningsutrustning. Andra behov var att transportsträckan var 

så kort som möjligt samt rymliga korridorer så att de inte behövde tränga sig fram.  

“Vi har inte ens akuthissar som man ryms ordentligt i med det vi ska ha med oss” (deltagare 

2)  

Behov	av	att	genomföra	en	omsorgsfull	planering	för	att	känna	sig	förberedd	

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev vikten av mental förberedelse för att känna kontroll över 

situationen. Det var av stort värde att gå igenom utrustningen inför transporten för att 

säkerställa att de hade all utrustning som behövdes. På så sätt fick de även kännedom om 

utrustningens placering. Genom att ha en planering kring den medicinsktekniska utrustningen 

kunde vissa problem undvikas samt lösas innan transporten genomfördes. 

Intensivvårdssjuksköterskor kunde även underlätta transporten genom att gå igenom så att 

endast den absolut nödvändigaste utrustningen medföljde. Risken för kabeltrassel eller att 

utrustningen oavsiktligt fastnade vid förflyttningar minskade ju mindre kablar och utrustning 

som medföljde. En annan viktig faktor var att säkerställa infarternas funktion samt att de var 

ordentligt fixerade. Intensivvårdssjuksköterskor påtalade vikten av att alltid ha med sig 

akutväskan oavsett vilken patient de hade. Det ökade tryggheten att ha med sig den utrustning 

som behövdes ifall någon oväntad händelse skulle uppstå. En genomgång av patientens 

läkemedel behövdes också, de kontrollerade att de iordningställt tillräckligt av de läkemedel 

som var livsviktiga för patienten samt att de förberett eventuell vid behovs medicinering. 

“Har vi med sig det som behövs? Att man kollar verkligen att det finns läkemedel som kan 

behövas och att det finns hjälpmedel man behöver, typ rubens blåsa, extra tuber och att det 

finns syrgas i respen och sånt där, att allting finns” (deltagare 9) 

Vikten av ett välfungerande teamarbete i förberedelsefasen framkom, att vårdpersonalen 

gemensamt i teamet utformade en plan för patienten. Kommunikationens betydelse var stor, 

intensivvårdssjuksköterskor önskade en tydlig och rak kommunikation i vårdteamet, inte 

minst mellan sjuksköterska och läkare. Detta beskrevs som allra viktigast i de fall där läkaren 

inte var närvarande under transporten. Intensivvårdssjuksköterskor ville känna stödet från 

läkare, ville veta att de fanns tillgängliga via sina sökare och var beredda att ingripa ifall det 

uppstod några problem. Framförallt ville intensivvårdssjuksköterskor ha tydliga ordinationer 
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på förhand från läkare, vilka läkemedel de skulle ge samt vilka åtgärder de skulle vidta vid 

oväntade händelser. 

”Ja men jag vill att det ska det finnas tydliga ordinationer på vad vi kan ge eller vad vi ska 

göra ifall patienten bli sämre. Om det skulle bli problem nere på röntgen så vill man ju som 

ha en tydlig plan på hur man kan gå tillväga” (deltagare 5) 

Intensivvårdssjuksköterskor önskade att de skulle ha förutsättning att planera transporten i tid, 

vilket exempelvis underlättades genom att röntgen snabbt återkopplade vilken tid 

undersökningen skulle utföras. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev det betydelsefullt att 

transporten planerades in under dagtid, så det fanns tillräckligt med personal för att hantera 

transporten. En intensivvårdssjuksköterska förklarade att en transport som inte var planerad 

kunde förstöra hela arbetsdagen på grund av alla förberedelser som skulle hinnas med. Det 

kunde resultera i att arbetsbördan ökade för kollegorna på nästa arbetspass. 

 

“ Eh.. sen tycker jag att det är bra att man har kunnat planera, är det bestämt att, det är 

viktigt för patienten att få fara och göra den här undersökningen, jamen det.. då är det viktigt 

att man har gott om tid på sig och hinner planera och jamen förbereda sig så mycket som 

möjligt.. då kan det kännas ganska bra att gå iväg. Eh att man vet att man har fått en tid på 

tex röntgen som man ska till, att vi ska vara där klockan ett, då kan man börja redan klockan 

12 att förbereda sig och då kan det kännas ganska bra. Då när vi kommer dit är allting 

förberett där också, och då känns det.. då.. då kan det flyta ganska bra” (deltagare 7) 

 

En annan viktig faktor var att patienterna var så stabila som möjligt, dels för att underlätta 

transporten men inte minst för att de skulle klara av att genomföra transporten. 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det kändes tryggare att transportera en stabil patient 

än en instabil patient. En intensivvårdssjuksköterska ansåg att upplevelsen av trygghet ökade 

när patienterna var väl sederade. Intensivvårdssjuksköterskor betonade vikten att överväga 

vilka risker transporten kunde medföra för patienten. Det beskrevs värdefullt att tillsammans 

med läkaren föra en etisk diskussion inför transporten och samråda ifall det var motiverat att 

genomföra transporten/undersökningen. Även kommunikationen till patienten var en central 

del, att personalen kommunicerade med patienten och informerade om vad som planerades. 

 

“Ibland har man varit med om att patienter har varit så pass dålig att man knappt kan ha 
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dom på rotation i sängen och varenda liten rörelse får stor påverkan på vitala parametrarna, 

och att dom knappt klarar av att förflyttas till en röntgen” (deltagare 3) 

Diskussion	

Resultatdiskussion	

Denna studie visade att det var viktigt för intensivvårdssjuksköterskor att uppleva känslor av 

kontroll i samband med intrahospitala transporter, för att intensivvårdssjuksköterskor skulle 

uppnå känslor av trygghet. Det framkom många olika faktorer som var utgångspunkter för att 

den eftersträvade tryggheten skulle kunna uppnås. De främsta behoven var kompetent 

vårdpersonal med god samarbetsförmåga, transportanpassad miljö och att genomföra en 

omsorgsfull planering inför transporten. 

 

Flertalet behov som framkom i studien kan relateras till psykologen Abraham Maslows 

behovsteori som tidigare beskrivits i bakgrunden. För att uppnå välbefinnande inom hälso- 

och sjukvården måste behoven tillgodoses hos både patienter och vårdpersonal. 

Patientcentrerad omvårdnad ska ges med en holistisk förhållningssätt för att alla behoven ska 

kunna tillfredsställas. Maslow beskriver självförverkligande som det starkaste behovet, vilket 

innebär att människan önskar använda sina färdigheter för att utvecklas. Maslow menar att 

människans behov är rangordnade från kroppsliga till mer sociala och kulturella behov och att 

de starkaste motiven för stunden avgör hur de övriga behoven yttrar sig (Andersson 1992, s. 

108-109). På liknande sätt föreställer sig författarna att behoven kan variera för 

intensivvårdssjuksköterskor beroende på vilken patient som ska transporteras. 

Intensivvårdssjuksköterskor besitter olika resurser för olika typer av patienttransporter, där 

patientens behov för en patientsäker transport är delaktig i de behov som uppstår.  

 

En faktor som identifierades i studien var vikten av ett välfungerande samarbete inom 

vårdteamet. Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte att det var tryggt att ha med sig en 

sjuksköterskekollega, läkare och/eller undersköterska för att kunna hjälpas åt och dela på 

ansvaret vid transporten. Intensivvårdssjuksköterskor önskade att vårdpersonalen gemensamt 

i teamet utformade en plan för patienten inför intrahospitala transporter och beskrev 

kommunikationen som en betydande del i samarbetet. I en tidigare studie (Camelo & Chaves, 

2013) beskriver intensivvårdssjuksköterskor vikten av att arbeta i team för att kunna hantera 

komplexiteten i vården som ges på en intensivvårdsavdelning och kunna ge patienter optimal 

vård. Carlström, Kvarnström och Sandberg (2013, s. 74, 92-93) beskriver att två 
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intensivvårdssjuksköterskor som samarbetar och besitter jämlik kompetens bildar ett 

intraprofessionellt team. Fördelarna med ett intraprofessionellt team är att individerna har en 

ömsesidig kunskapsnivå och trivs med varandra i samarbetet. Det kan dock resultera i 

svårigheter att lösa mer komplicerade uppgifter, då det finns risk för bristande konstruktiva 

konflikter vilket missgynnar prestation och utveckling. Arbetar man istället i 

interprofessionella team är fler yrkeskategorier representerade, där framgångar vid svåra 

uppgifter nås genom en öppen och god kommunikation som präglas av respekt mellan 

teammedlemmarna. I interprofessionella team är möjligheten att få konstruktiva konflikter 

större, vilka i samstämmighet med ett gott samarbete kan ge goda resultat. Andra fördelar 

med goda samarbetsförhållanden är att målinriktade grupper kan skapa ett större 

kompetensområde tillsammans än vad varje enskild individ personligen besitter. En studie 

(Pfaff, Baxter, Jack & Ploeg, 2014) visar att nyutbildade sjuksköterskor beskriver 

livserfarenhet och tidigare yrkeserfarenhet som en viktig del när självförtroendet i 

interprofessionellt samarbete utvecklas och stärks. Genom erfarenheten upplever nyutbildade 

sjuksköterskor att de har tillförlitlig kunskap, vilken hjälper dem att föreslå adekvata 

omvårdnadsåtgärder. Majoriteten av sjuksköterskorna önskar att förberedelser inför det 

interprofessionella samarbetet förbättras i sjuksköterskeutbildningen, då de beskriver att den 

bristande erfarenheten resulterar i att de provar sig fram och får lärdom av sina misstag. I 

denna studies resultat beskrevs också erfarenhet som en positiv aspekt i lärandet. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde större kontroll över situationen för varje transport de 

fick följa med på och erfara. Den praktiska erfarenheten underlättade även riskbedömningen 

inför transporter samt gav dem kunskap att lösa de oväntade situationer som uppstod på 

vägen.  

 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev även vikten av att få teoretisk- och praktisk kunskap 

kring intrahospitala transporter under inskolning samt specialistutbildningen mot 

intensivvård. Det beskrevs som en trygghet att alltid få ha med sig en sjuksköterskekollega 

vid transporterna för möjlighet till stöd. I en tidigare studie (Marks-Maran et al., 2013) 

framkommer fördelarna av ett handledar-program för nyutbildade sjuksköterskor. Resultatet 

visar att en handledare kan stärka den nyutbildade sjuksköterskan i sin nya arbetsroll genom 

att stödja och underlätta övergången från elev till ansvarig sjuksköterska. Andra fördelar som 

sjuksköterskor framhäver är att deras kommunikation med patienter och kollegor stärks, deras 

beslutsförmåga och reflektionsförmåga kring patientvården förbättras och negativa känslor 

som stress, ångest och brist på självförtroende lindras. I en annan studie (Muir et al., 2013) 
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som baseras på sjuksköterskors upplevelser som handledare framkommer att handledarskapet 

utvecklar sjuksköterskors egna kunskap, hjälper till att förstå behov och frågor som kan finnas 

hos nyutbildade sjuksköterskor samt påverkar deras färdigheter att ge stöd i känslomässiga 

situationer. Flera av faktorerna som kommit fram i dessa två studier (Marks-Maran et al., 

2013; Muir et al., 2013) liknar behoven som framkommit i denna studies resultat för att 

intensivvårdssjuksköterskor ska känna sig trygga vid intrahospitala transporter, därför tror 

författarna att ett liknande upplägg vid inskolning kring intrahospitala transporter på 

intensivvårdsavdelning skulle gynnas av en handledarfunktion. I intensivvårdssjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Swenurse, 2012) står det att intensivvårdssjuksköterskan ska bidra till 

en välfungerande, uppdaterad introduktion och kompetensutveckling av medarbetarnas 

förmågor. I kompetensbeskrivningen framkommer även att intensivvårdssjuksköterskor bör 

söka och eftersträva aktuell kunskap och utveckling inom professionen, för att kunna 

samordna den vetenskapliga evidensen och beprövade erfarenheten i omvårdnaden av 

patienten.  

 

En annan viktig aspekt för att uppleva trygghet i samband med intrahospitala transporter var 

miljöfaktorn. Intensivvårdssjuksköterskor önskade en anpassad sjukhusmiljö som främjade 

intrahospitala transporter. Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte missnöje och osäkerhet över 

att hissarna och korridorerna på sjukhusen var för trånga, vilket gjorde framkomligheten mer 

begränsad. Liknande resultat framkommer i Olausson, Ekeberg och Almerud Österbergs 

(2014) studie som också visar att bristen på utrymme har en negativ inverkan på 

intensivvårdssjuksköterskors känslor och humör. Författarna till denna studie anser att 

negativa känslor i form av exempelvis stress, otrygghet och frustration ofta uppmärksammas 

av patienter och sannolikt också överförs och påverkar deras trygghet negativt. I deras studie 

(Olausson et al., 2014) framgår också att bristen på utrymme även kan äventyra 

patientsäkerheten. I Lovell, Mudaliar och Klinebergs (2001) studie förekommer oväntade 

händelser i 62% av de intrahospitala transporterna som utförs, varav 45% är relaterade till 

utrustningen eller transportmiljön. De brister som framkommer i miljön är bland annat brist 

på strömuttag, adekvat suganordning och svårigheter att ha tillgång till patienten i 

undersökningsrummet.  

 

Även utrustningsrelaterade aspekter framkom i studiens resultat, där exempelvis önskemål om 

en anpassad medicinskteknisk utrustning uttalades, där förbättringsförslag om mer 

lättarbetade övervakningsskåp och utrustning lyftes fram. I Lovell et al. (2001) studie 
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upplever intensivvårdssjuksköterskor svårigheter att förflytta ställningar med 

infusionspumpar i samband med intrahospitala transporter i 20% av transporterna. Andra 

utrustningsrelaterade problem som framkommer i studien är att ventilationsutrustningen 

oavsiktligt frånkopplas från patienten, läkemedelsinfusioner tar slut och oförmåga att se 

övervakningsskärmarna. Av de patienter som krävde inotropt stöd uppstod svårigheter hos 

73% av patienterna , där majoriteten av problemen var utrustningsrelaterade. De 

patientrelaterade förändringarna som uppstod var kardiovaskulära, respiratoriska samt 

förändringar i centrala nervsystemet (Lovell et al., 2001). Ekman och Norberg (2013, s. 45-

46) beskriver vikten av att skapa ett partnerskap för att kunna ge patienten personcentrerad 

vård. Partnerskapet innefattar ett samarbete mellan vårdgivare, patient samt närstående där 

samtliga parter betraktas som experter inom respektive område. Patienten betraktas som en 

expert på hens subjektiva tillstånd i sjukdomen, patientens närstående som experter på 

erfarenheter och iakttagelser av patienten samt de professionella vårdarna besitter expertis på 

sjukdomstillstånd och behandlingsmetoder. Författarnas personliga erfarenheter av 

intrahospitala transporter är att partnerskapet kan vara svårt att uppnå vid intrahospitala 

transporter av kritiskt sjuka patienter, då dessa patienter ofta är sederade och inte kan uttrycka 

sina upplevelser. Författarnas erfarenhet är även att patientens anhöriga sällan följer med på 

intrahospitala transporter, vilket gör att deras observationer också saknas. Författarna anser att 

detta stärker vikten av fungerande utrustning och övervakning i samband med intrahospitala 

transporter än mer, dels för att öka intensivvårdssjuksköterskors känsla av kontroll men även 

för att främja patientsäkerheten så att intensivvårdssjuksköterskan har möjlighet att snabbt 

uppfatta förändringar i patientens tillstånd och sätta in åtgärder och behandling för dessa.  

 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det var viktigt med mental förberedelse för att känna 

kontroll över situationen. De önskade gå igenom utrustningen inför transporten för att 

säkerställa att de hade all nödvändig utrustning samt undvika problem vid genomförandet av 

transporten. Exempelvis kunde intensivvårdssjuksköterskorna minska risken för kabeltrassel 

eller att utrustningen oavsiktligt fastnade vid förflyttningar genom att endast ta med den 

nödvändigaste utrustningen på transporten. Författarnas uppfattning är att förekomsten av 

oväntade händelser kan minskas på detta sätt i många avseenden, genom god tid till planering 

och inventering av både patienters och intensivvårdssjuksköterskors behov och resurser.  

Forster, Kyeremanteng, Hooper, Shojania och Van Walravens (2008) studie visar att de 

oväntade händelser som inträffar under vårdtiden på intensivvårdsavdelning bidrar till 

förlängda vårdtider. I Socialstyrelsens studie (2008) förlängs vårdtiden i genomsnitt med 6 



	 19	

vårddygn i samband med en vårdskada, vilket motsvarar nästan 10% av samtliga vårddygn 

under ett år. Av dessa vårdskador behövde patienterna uppsöka öppenvården för minst ett 

besök, vilket ökade antalet öppenvårdsbesök med minst 50 000 besök per år. Författarna anser 

att detta även är kostsamt ur både patient- och personalsynpunkt. Patienterna drabbas av 

förlängt lidande och sjuksköterskorna av högre arbetsbelastning och sannolikt negativa 

känslor i form av samvetskval och frustration av det inträffade. En annan studie (Aiken et al., 

2014) visar att ökad arbetsbelastning och nedskärningar i bemanningstäthet leder till 

avvikelser inom vården. Förekomsten av oväntade händelser är vanligt förekommande i 

samband med transporter av kritiskt sjuka intensivvårdspatienter. Sekundära vårdskador av de 

oväntade händelserna kan reduceras genom att medicinskt kvalificerade personer deltar under 

transporten och att strikta transport-riktlinjer åtföljs (Venkategowda, Rao, Mutkule & Taggu, 

2014). En annan studie (Choi et al., 2012) visar en signifikant minskning av förekomsten av 

oväntade händelser när checklistor tillämpats i samband med de intrahospitala transporterna. 

Utöver att patientsäkerheten förbättras anser författarna att checklistor vore bra att 

implementera på intensivvårdsavdelningar, då det framkom som ett önskemål av 

intensivvårdssjuksköterskor i studien för att öka tryggheten i samband med intrahospitala 

transporter.  

 

Metoddiskussion	

Syftet var att beskriva behov hos intensivvårdssjuksköterskor med mindre än fem års 

arbetserfarenhet för att känna sig trygga i samband med intrahospitala transporter av kritiskt 

sjuka patienter. Enligt Henricson och Billhult (2012, s. 130) är kvalitativ metod användbar när 

forskaren söker förståelse av ett problem. Vid kvantitativ metod samlas informationen in i en 

kvantifierad form (Polit & Beck 2017, s. 414). Då syftet var att beskriva behov hos 

intensivvårdssjuksköterskor ansåg författarna att kvantitativ metod var olämplig eftersom 

författarna avsåg att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser. 

  

Författarna använde sig av ett strategiskt urval när de valde ut presumtiva deltagare till 

studien. Enligt Henricson och Billhult (2012, s. 134) innebär strategiskt urval att forskaren 

selektivt utser deltagare med erfarenhet av fenomenet som ska studeras. På detta sätt kan 

forskaren få mer informativa beskrivningar, vilka sedan utgör en viktig grund när 

forskningsfrågan/syftet ska besvaras. I kvalitativ forskning är det av större vikt att hitta 

personer med varierande erfarenhet som kan ge informativa beskrivningar av fenomenet, än 
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att få ett stort antal deltagare som inte kan ge samma rika beskrivning. Därför är det ofta ett 

färre antal deltagare i kvalitativa studier jämfört med kvantitativa studier. Efter att författarna 

genomfört nio intervjuer bedömdes innehållet vara tillräckligt rikt för att genomföra ett 

examensarbete. Enligt Larsson och Knutsson Holmström (2012, s. 396) framkommer sällan 

nya tolkningar efter att 10-12 intervjuer analyserats, därför kan viktiga resultat åstadkommas i 

studier med <20 deltagare. Enligt Polit och Beck (2012, s. 521) kan datakvalitén påverka 

antalet deltagare som krävs i en studie, om deltagarna är goda informatörer som kan reflektera 

över sin erfarenhet på ett effektivt sätt kan ett relativt litet antal deltagare vara tillräckligt. 

Intervjuerna resulterade i ett innehållsrikt material där författarna identifierade flera 

återkommande behov som var viktiga för intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av 

trygghet.  

 

Intervjuerna spelades in på författarnas mobiltelefoner och transkriberades därefter. Genom 

att spela in intervjuerna med hjälp av någon typ av ljudinspelning, kan forskarna försäkra sig 

att den insamlade datan blir ordagrant dokumenterad. Genom detta tillvägagångssätt minskas 

även risken för bias, då dokumentationen ej riskerar att påverkas av exempelvis ofullständiga 

anmärkningar eller personliga åsikter (Polit & Beck 2012, s. 534). Studiens pålitlighet ökar 

när författarna beskriver den tekniska utrustningen som använts vid inspelning och 

transkribering av intervjuerna (Wallengren & Henricson 2012, s. 488). 

  

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att forskarna redogör sin förförståelse inom fenomenet 

som ska undersökas, då det utgör ett kvalitetskrav för studien. Forskarnas personliga 

upplevelser får inte påverka objektiviteten under forskningsförfarandet (Olsson & Sörensen 

2011, s. 101). Författarnas förförståelse grundar sig på egna erfarenheter av intrahospitala 

transporter som grundutbildad sjuksköterska och undersköterska på 

intensivvårdsavdelningarna där intervjuerna utförts. Författarna har även medverkat vid 

intrahospitala transporter under sin verksamhetsförlagda utbildning under 

specialistutbildningen mot intensivvård. Det finns risk att författarnas förförståelse påverkat 

resultatet, exempelvis genom att enstaka följdfrågor uteblev då författarna ansåg sig förstå 

vad deltagaren menade. Istället borde författarna ställt en följdfråga för att validera att de 

uppfattat deltagarnas upplevelser på rätt sätt. 

  

Författarna har använt sig av representativa citat från de transkriberade intervjuerna i 

resultatet, detta förfarande kan enligt Graneheim och Lundman (2004) öka studiens 
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trovärdighet och överförbarhet. För att underlätta läsarens beslut om studiens överförbarhet, 

försökte författarna i enlighet med Granheim och Lundman (2004) ge en så tydlig beskrivning 

som möjligt av studiens kultur, sammanhang, urval, deltagarnas egenskaper, datainsamling, 

analysprocess samt resultat. Enligt Polit och Beck (2017, s. 414, 219) kan en pilotintervju 

utföras inför en studie. De centrala ändamålen med pilotintervjun är att säkerställa fördelarna 

med interventionen, att bedöma genomförbarheten samt förfina interventionsprotokollet. 

Författarna till studien har ej genomfört någon pilotintervju, vilket kan ha negativ inverkan på 

resultatet då frågeformuläret aldrig validerades. 

  

Det stora bortfallet av meningsenheter kan förklaras med att författarna inte var nog 

konsekventa i det första analyssteget och tillät för många meningsenheter som inte svarade 

mot syftet. Orsaken till detta kan vara rädsla att sortera bort väsentlig information på grund av 

författarnas brist på rutin i analysprocessen. När författarna sedan tillsammans gick igenom 

meningsenheterna inför kondenseringen, valdes de meningsenheter som inte svarade mot 

studiens syfte bort. Författarnas förhoppning är att det inte ska påverka studiens trovärdighet, 

då det också resulterade i att materialet fick bearbetas och lära kännas ytterligare en gång i 

första analyssteget. Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 492) ökar inter-

bedömmarreliabiliteten när det är fler författare i studien, inte minst under analysfasen då fler 

”ögon” granskar materialet och ett vidare perspektiv erhålls.  

 

Konklusion 

Intensivvårdssjuksköterskor uttrycker behov av teoretisk och praktisk kunskap, ett fungerande 

teamarbete, en genomarbetad planering och transportanpassad utrustning och miljö för att 

känna sig trygga i samband med intrahospitala transporter. Resultatet av denna uppsats visar 

vikten av att det implementeras en rutin vid intensivvårdsavdelningar för nyutbildade 

intensivvårdssjuksköterskor som tar anställning vid arbetsplatserna. Största vikten bör läggas 

på att intensivvårdssjuksköterskor ska omges av ett kompetent vårdteam med en tillåtande 

miljö, där det finns tid och möjlighet för god och individanpassad handledning. Författarnas 

förhoppning är att denna studie även kan vara ett stöd för mer erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor genom att öka kunskapen kring nyutbildade 

intensivvårdssjuksköterskors behov och därigenom förbättra handledningen och stärka deras 

roll som handledare.  
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Förslag på vidare forskning är att studera sambandet mellan arbetserfarenhet, självskattad 

trygghet och förekomsten av oväntade händelser i en större studie som innefattar flera 

intensivvårdsavdelningar, för att se om det finns något samband mellan variablerna. Om 

samband påvisas stärker det betydelsen av god introduktion och stöd från kollegor för att 

arbeta preventivt mot oväntade händelser och osäkerhet bland nyutbildade 

intensivvårdssjuksköterskor. Ett annat förslag på vidare forskning är att utforma en slags 

checklista och/eller standardiserade rutiner som kan användas som hjälpmedel i samband med 

intrahospitala transporter. 
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  Informationsbrev och förfrågan till verksamhetschef    Bilaga	1  	

	
 
Vi önskar att få utföra en magisteruppsats om “Intensivvårdssjuksköterskors behov i samband 
med intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter” med deltagare från er klinik, därför 
ansöker vi om ditt tillstånd att få utföra studien. Tidigare studier visar att det förekommer ett 
högre antal oväntade händelser i samband med att intensivvårdssjuksköterskor med kort 
arbetserfarenhet ansvarar för transporterna. Sjuksköterskorna upplever dessutom en högre 
grad av otrygghet än deras mer erfarna kollegor i samband med IHT. Därför riktar sig studien 
till deltagare som är specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor som har tjänstgjort högst 
fem år på intensivvårdsavdelning. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som 
helst.  Vår förhoppning är att resultatet ska bidra till ökad känsla av trygghet hos 
sjuksköterskor samt ökad patientsäkerhet i samband med intrahospitala transporter.  
Alla personuppgifter samt det insamlade materialet kommer hanteras strikt konfidentiellt. Vår 
förhoppning är att få 4-5 deltagare från er klinik att delta i studien, där intervjuerna beräknas 
ta ungefär 40 minuter. Om studiens genomförande beviljas kommer vi att kontakta 
intensivvårdsavdelningens avdelningschef för hjälp med urvalsförfarandet och utdelning av 
informationsbrev samt samtyckesformulär. Dessa samtyckesformulär kommer sedan förslutas 
i medföljande, anonyma kuvert och lämnas i avsedd mapp på avdelningen, vilka vi sedan 
kommer hämta personligen. Vi meddelar ett sista svarsdatum till avdelningschefen i samband 
med att vi lämnar ut informationsbreven. Vi kommer att hålla telefonkontakt med 
avdelningschefen för att få reda på hur många deltagare som anmält sitt intresse till studien, 
vilket kan kontrolleras genom att räkna antalet svarskuvert i mappen. Datamaterialet kommer 
att analyseras med kvalitativ, tematisk innehållsanalys och resultatet kommer att publiceras i 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  
Länk: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-237 
Vi är tacksamma för svar inom en arbetsvecka från det att du mottar brevet. Om studiens 
genomförande godkänns postas det skriftliga samtycket i medföljande kuvert, vilket är 
adresserat till författarna.  
 
Välkommen att kontakta oss vid frågor! 

Angelica Ericsson                                                                      Joakim Filipsson 
Leg. Sjuksköterska/ studerande                                                 Leg. Sjuksköterska/ studerande 
specialistutbildning med                                                            specialistutbildning med 
inriktning intensivvård                                                               inriktning intensivvård 
Angeri-2@student.ltu.se                                                            Joafil-6@student.ltu.se 
073-0890237                                                                              070-3735467 
 
Handledare: Britt-Marie Välivaara 
Universitetslektor 
Luleå Tekniska Universitet                                                                        
Britt-marie.valivaara@ltu.se 
Telefon: 0920-49 10 00 
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“Intensivvårdssjuksköterskors behov i samband med intrahospitala transporter av 
kritiskt sjuka patienter” 
 
Härmed ger jag mitt skriftliga samtycke till att nedanstående studenter får genomföra sin 
studie på kliniken: 
 
Namn: 

Telefonnummer/Mailadress: 

Sjukhus/Klinik: 

 

------------------------------------------ 

Datum/underskrift 

 

 
Angelica Ericsson                                                                      Joakim Filipsson 
Leg. Sjuksköterska/ studerande                                                 Leg. Sjuksköterska/ studerande 
specialistutbildning med                                                            specialistutbildning med 
inriktning intensivvård                                                               inriktning intensivvård 
Angeri-2@student.ltu.se                                                            Joafil-6@student.ltu.se 
073-0890237                                                                              070-3735467 
 
  
Handledare: Britt-Marie Välivaara 

           Universitetslektor 
                       Luleå Tekniska Universitet                                                                        
                       Britt-marie.valivaara@ltu.se 
                       Telefon: 0920-49 10 00 
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	 	 Informationsbrev till  Bilaga	2  
presumtiva deltagare	

  
”Behov hos intensivvårdssjuksköterskor med kort arbetserfarenhet i samband med 
intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter”     
                                        
Studiens bakgrund och syfte: 
När patienter vårdas på intensivvårdsavdelning förekommer normalt intrahospitala transporter 
(IHT) under vårdtiden, vilket medför ökade risker för patienterna. Studier visar att det 
förekommer ett högre antal oväntade händelser i samband med att 
intensivvårdssjuksköterskor med kort arbetserfarenhet ansvarar för transporterna. 
Sjuksköterskorna upplever dessutom en högre grad av otrygghet än deras mer erfarna kollegor 
i samband med IHT. Syftet med studien är att identifiera behov hos 
intensivvårdssjuksköterskor med kort arbetserfarenhet i samband med intrahospitala 
transporter av kritiskt sjuka patienter, för att kunna öka känslan av trygghet hos 
sjuksköterskorna samt öka patientsäkerheten i samband med transporterna. 
 
Förfrågan om deltagande: 
Du blir tillfrågad till att delta i studien eftersom du är specialistutbildad 
intensivvårdssjuksköterska och har tjänstgjort högst fem år på intensivvårdsavdelning. Du har 
även erfarenhet av intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter. Vi har ombett 
avdelningschefen på din arbetsplats att dela ut det här informationsbrevet till er arbetstagare 
som uppfyller studiens inklusionskriterier. Ditt deltagande i studien är helt frivillig. Du kan 
när som helst avbryta deltagandet utan att du behöver ange något skäl. Vid avbruten intervju 
kommer allt intervjumaterial att förstöras. Om du väljer att delta i studien ber vi om ett 
skriftligt samtycke innan undersökningen startar, vänligen fyll i bifogat samtyckesformulär. 
Det ifyllda samtyckesformuläret återförsluts i medföljande kuvertet och lämnas vänligen i 
avsedd mapp som ligger i personalrummet på din arbetsplats. Informationsbrevet behåller du 
själv.  
 
Utförande av intervju: 
Om du önskar delta kommer vi att intervjua dig på en plats som du bestämmer, på en tid som 
passar dig. Vi beräknar att intervjuerna kommer ta ca 40 min, där vi kommer att ställa frågor 
kring dina upplevelser i samband med IHT och de eventuella behov som uppstår 
inför/under/efter transporten. Vi kommer att spela in intervjun för att sedan ordagrant skriva 
ut den och analysera innehållet för att slutligen sammanställa det i vårt examensarbete.  
 
Konfidentialitet: 
Allt material kommer att hanteras konfidentiellt, så inga uppgifter som kan härledas till dig 
kommer att finnas synliga i den färdiga rapporten. Endast författarna och handledaren har 
tillgång till intervjumaterialet, vilket kommer att makuleras direkt efter publicering i DiVA, se 
nedan. 
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 “Risk-nytta”-förhållande 
Författarna anser att den här studien kan tillföra mer kunskap om intrahospitala transporter, 
vilket förhoppningsvis kommer att minska antalet oväntade händelser vid framtida IHT och 
därigenom öka patientsäkerheten. Vi bedömer risken som låg att studien ska medföra några 
risker för dig. Vissa frågor kan dock upplevas personliga då vi efterfrågar dina upplevelser i 
samband med IHT. 
 
Resultatet: 
Studiens resultat kommer att ingå i vår magisteruppsats för specialistsjuksköterskeutbildning 
med inriktning mot intensivvård vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
hälsovetenskap, avdelningen för omvårdnad. Studien kommer att publiceras i Digitala 
Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 
Länk: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-237 
  
Välkomna att kontakta oss vid frågor! 
Angelica Ericsson                                                                      Joakim Filipsson 
Leg. Sjuksköterska/ studerande                                                 Leg. Sjuksköterska/ studerande 
specialistutbildning med                                                            specialistutbildning med 
inriktning intensivvård                                                               inriktning intensivvård 
Angeri-2@student.ltu.se                                                            Joafil-6@student.ltu.se 
073-0890237                                                                              070-3735467 
  
Handledare: Britt-Marie Välivaara 

           Universitetslektor 
                       Luleå Tekniska Universitet 
                       Britt-marie.valivaara@ltu.se 
                       Telefon: 0920-49 10 00 
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Samtyckesformulär 
  

“Behov hos intensivvårdssjuksköterskor med kort arbetserfarenhet i samband med 

intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter” 

  

Var god kryssa i önskat svarsalternativ: 

 

Jag önskar mer information kring studien 

Jag samtycker till deltagande i studien 

                    

Namn: 

Adress: 

Telefonnummer: 

  

___________________________________ 

Datum/Underskrift 

 

Ifylld svarstalong förseglas i medföljande kuvert och lämnas i avsedd mapp i personalrummet 

på din arbetsplats. Tack! 
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 	 Intervjuguide  Bilaga	3 
   	
Syfte: att identifiera behov hos intensivvårdssjuksköterskor med kort arbetserfarenhet i 

samband med intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter. 

 

Öppningsfråga: Vilka erfarenheter har du av intrahospitala transporter? 

 

Beroende på svar, eventuella följdfrågor: 

-  Vad behöver du för att känna dig trygg i samband med en IHT? 

- Vad tycker du fungerar bra i samband med IHT? Vad fungerar mindre bra? 

- Hur fungerar samarbete med läkare och andra yrkeskategorier i samband med IHT? 

förbättringsområden? 

- Vilka känslor upplever du i samband med IHT? Om negativa känslor; hur kan dessa 

förebyggas/lindras? positiva känslor? Vilka faktorer spelar in? 

- Finns det riktlinjer för IHT? följs dom? synpunkter på det? 

- Hur upplever du att den medicintekniska apparaturen fungerar? Förslag på förbättring? 

- Erfarenheter om fysiologiska förändringar hos pat i samband med IHT? Vilka känslor/behov 

finns? 

- Något mer som vi ej pratat om som du känner är av vikt? 

  

 

 

 

 

 
 

 


