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Sammanfattning    

Interhospitala överflyttningar där anestesisjuksköterskor ansvarar för kritiskt sjuka 

patienter ökar i dagens samhälle. Hur anestesisjuksköterskor upplever dessa 

överflyttningar är oklart, då forskningen inom ämnet fortfarande är relativt begränsat. 

Syftet med examensarbetet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att 

delta i interhospitala överflyttningar av kritiskt sjuka patienter. Åtta 

anestesisjuksköterskor har deltagit i semistrukturerade, öppna intervjuer vilka 

analyserats via kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att de flesta 

anestesisjuksköterskorna upplevde interhospitala överflyttningar av kritiskt sjuka 

patienter som något positivt. De menade att de utvecklades i sin yrkesroll och fick ökat 

självförtroende efter de överflyttningar som varit lyckade. Dock kunde de känna sig 

stressade i miljön utanför sjukhus, där ovana anestesisjuksköterskor upplevde mer 

stress. Men samtidigt upplevde flera intervjupersoner att situationen gjorde dem mer 

skärpta. Stress kunde upplevas i samband med hantering av medicinteknisk utrustning 

och läkemedel då det ibland skiljde sig åt från det anestesisjuksköterskorna vanligtvis 

använde. Anestesisjuksköterskor som hade längre erfarenhet av yrket kände sig tryggare 

än de med kort erfarenhet i att ansvara för patienter under överflyttning. Överflyttningar 

där barn skulle förflyttas till annat sjukhus var något som i flera intervjuer upplevdes 

som svårt och utmanande. Ytterligare forskning skulle kunna leda till en ökad förståelse 

för anestesisjuksköterskors arbete och ansvar under interhospitala överflyttningar. 

 

Nyckelord:  Anestesisjuksköterska, interhospitala överflyttningar, förflyttningar, kritiskt 

sjuka patienter, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys  
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INLEDNING 

En anestesisjuksköterska kan ha många olika arbetsuppgifter och enligt 

kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor kan även arbetsplatsen vara inom 

prehospital vård (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård 2012). Detta innebär att 

arbetsuppgifterna också kan innefatta interhospitala överflyttningar. Dessa 

överflyttningar sker inte sällan med svårt sjuka patienter och under begränsningar vad 

gäller utrymme, resurser och behandlingsmöjligheter. Interhospitala transporter kan 

beskrivas som överflyttningar av patienter mellan olika sjukhus. Överflyttningar sker 

ofta utan tillgång till läkare som medföljer som stöd och många gånger behöver beslut 

tas av anestesisjuksköterskan utan att kunna rådgöra med högre medicinskt ansvarig. 

Detta ställer krav på anestesisjuksköterskan att i ett litet utrymme med begränsade 

resurser kunna göra en egen bedömning samt ta beslut om åtgärder under transporten.  

 

Enligt kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor är det ett krav att kunna 

hantera, planera, prioritera och ta snabba beslut vid akuta tillstånd och förebygga 

komplikationer (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård 2012). Dock har vi under 

vår utbildning fått förståelse för att många anestesisjuksköterskor känner osäkerhet inför 

dessa interhospitala överflyttningar. Vår förhoppning med detta examensarbete är att få 

en ökad kunskap om anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter under 

interhospitala överflyttningar.  

 

 

BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans kompetens i relation till interhospitala 

överflyttningar 

Anestesisjuksköterskor har en bred kompetens vilket bland annat innebär att på 

ordination av anestesiolog planera och övervaka anestesier samt självständigt ge 

sedering vid undersökningar, behandlingar, regionala och lokala anestesier 

(Riksföreningen för anestesi- och intensivvård 2012). Det innebär att 

anestesisjuksköterskor ofta arbetar självständigt och fattar egna beslut samt kommer 

med egna åtgärder vid akuta situationer. Anestesisjuksköterskans kompetens bidrar till 

att de ansvarar för patienter under interhospitala överflyttningar och då kan hamna i 

situationer där de tar egna beslut utan möjlighet att rådfråga högre medicinsk 

kompetens. Det är inom dessa överflyttningar av kritiskt sjuka patienter mellan sjukhus 

som arbetsrelaterad stress kan upplevas, enligt en studie av Hovind (2009). Stress hos 

anestesisjuksköterskor har i sin tur kopplats till ökad risk för komplikationer hos 

patienter (Nagelhout & Sass 2017).  

 

Interhospitala överflyttningar 

 

Enligt Gray, Bush och Whiteley (2004) definieras interhospital överflyttning som ett 

moment där patienten förflyttas mellan två olika sjukhus. Det kan ske via ambulans, 

intensivvårdsambulans, ambulanshelikopter eller ambulansflyg. Personalbrist, 
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vårdplatsbrist samt centralisering av sjukvård leder till ökat behov av att flytta patienter 

mellan sjukhus (Lagercrantz 2014). Även i Svenska intensivvårdsregistret (Walther 

2019) identifieras tre huvudsakliga grundorsaker till att patienter flyttas mellan 

intensivvårds-enheter, både inom samma sjukhus eller till en intensivvårdsenhet på 

annat sjukhus. Dessa tre faktorer är att patienten är så kritiskt sjuk att han/hon kräver 

specialistsjukvård på intensivvårdsenhet där det finns inriktad sjukvård. Andra orsaker 

är brist på vårdplatser på den enheten patienten befinner sig samt att patienten skrivs 

över till intensivvårdsavdelning på sitt hemsjukhus. Hur detta påverkar 

patientsäkerheten är inte helt säkert. Fan, MacDonald, Adhikari och Scales (2006) 

beskriver att mer studier behövs för att ta reda på risker i samband med interhospital 

överflytt och dödlighet av kritiskt sjuka patienter. I en rapport av Walther (2019) 

framkom att patienter hade sämre chans till överlevnad om de under vårdtillfället 

flyttades mellan intensivvårdsenheter inom samma sjukhus eller till en 

intensivvårdsenhet på annat sjukhus relaterat till resursbrist. Rapporten visade även att 

30% av de patienter som flyttades på grund av resursbrist till annan intensivvårdsenhet 

avled inom 30 dygn efter överflytten hade ägt rum (Walther 2019). Inom sjukvården har 

brist på vårdplatser blivit ett tilltagande problem, vilket även drabbar de mest kritiskt 

sjuka patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Hillgren (2019) visar att 

överflyttningar mellan olika intensivvårds-enheter har mer än fördubblats under de 

senaste tio åren.  

 

När en överflyttning ska äga rum av en patient som vårdas på en intensivvårdsenhet 

måste medföljande specialistsjuksköterska ta hänsyn till flera faktorer och en viktig 

faktor är säkerhet. Som ansvarig sjuksköterska är det viktigt att kommunikationen kring 

patienten fungerar, så att inga viktiga detaljer missas eller glöms bort. Dock menar 

Bergman, Pettersson, Chaboyer, Carlström och Ringdal (2017) att kommunikationen 

ofta är bristfällig när överflytten äger rum. Det gäller från förberedelsefasen, under tiden 

överflytten äger rum samt i överlämningen till den mottagande intensivvårdsenheten. 

Sjuksköterskor upplevde även att de hade otillräckligt med kunskap om den utrustning 

som fanns tillgänglig. Samma studie visar att det var en brist på viss teknisk utrustning 

som hade behövts under pågående överflytt (Bergman et al 2017).  

 

Kritiskt sjuka patienter har ett stort behov av teknisk utrustning som är avancerad och 

kräver specialistutbildning för att kunna hantera. Det kan vara respiratorvård, potenta 

läkemedel samt utökad övervakning av vitalparametrar. För att kunna hantera eventuella 

oväntade situationer krävs god kännedom kring den utrustning som används. Bland 

annat krävs god kunskap kring respiratorvård vilket kan innebära hantering av 

endotrachealtub, sonder och kräkning. Sjuksköterskan bör ha god kännedom kring 

hantering av olika infarter som artärnål och central venkateter. Sjuksköterskan som 

ansvarar för patienten under överflytten ska självständigt kunna hantera de situationer 

som kan uppstå efter att de lämnat intensivvårdsenheten. Under överflyttningen ska 

sjuksköterskan kunna identifiera risker och vara förberedd på hur de ska hanteras 

(Parmentier-Decrucq, Poissy, Favory, Nseir, Onimus, Guerry, Durocher & Mathieu 

2013).  

 

Det är inte ovanligt att oväntade händelser sker under en överflyttning, utfallet av 

händelsen blir däremot olika relaterat till den erfarenhet som sjuksköterskan har, enligt 

Parmentier-Decrucq et al. (2013). När överflyttningen genomfördes med sjuksköterskor 
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som hade längre arbetslivserfarenhet, minskade antalet oväntade händelser i större 

utsträckning. Erfarna sjuksköterskor var förberedda på vad som skulle kunna hända och 

händelserna hanterades på ett bättre sätt menar Parmentier-Decrucq et al (2013). 

 

I Sverige delas vårdnivåerna in i framförallt fyra nivåer. Enligt Socialstyrelsen (2005) är 

dessa primärvård, länssjukvård, högspecialiserad vård och övrig vård. Högspecialiserad 

vård innefattar avancerad sjukvård som bedrivs särskilt utifrån ny forskning, är ständigt 

under utveckling samt högre andel resurser krävs för att kunna bedriva den högre nivån 

av sjukvård. I övrig vård innefattas bland annat sjuktransport och ambulanstransporter 

(Socialstyrelsen 2005). Interhospitala överflyttningar omfattar både länssjukvård och 

högspecialiserad vård samt utförs av “övrig vård” då de sker med hjälp av 

ambulanstransporter (Socialstyrelsen 2005). 
 

 

Arbetsrelaterad stress 

 

Enligt Hovind (2009) upplever anestesisjuksköterskor arbetsrelaterad stress i samband 

med överflyttningar av kritiskt sjuka patienter mellan olika sjukhus. Detta stöds av 

Ringdal, Chaboyer och Warrén (2016) samt Gustafsson, Wennerholm och Fridlund 

(2010) som beskriver att överflyttningar av patienter utgjorde en stress för personalen, 

speciellt nattetid. De problem som uppstod för patienten var ofta relaterade till 

cirkulationen eller sederingen. Även om problemen var ovanliga upplevde personalen 

ändå de som stressande. Alenezi, Mohammed och Ahmad (2018) beskriver att en orsak 

till stress hos personalen var bristen på stöd hos läkare, de var sällan med under 

överflytt vilket ledde till osäkerhet i att ta patientrelaterade beslut. Flertalet studier har 

visat att stress kan leda till ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar, påverkan på den 

mentala hälsan och fetma hos sjuksköterskor (Channuwong & Kantatian 2012; Wang, 

Liu & Wang 2015). Studierna tyder på att den arbetsrelaterade stressen kan påverka 

anestesisjuksköterskor även utanför arbetet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 

ambulanssjukvårdare som blivit utsatta för traumatiska händelser kan utveckla 

posttraumatisk stress. Ambulanssjukvårdare försökte undvika situationer som påminner 

om den händelse som utlöst stress. Detta kunde få till följd att de upplevde att de inte 

kunde ge patienten en bra vård (Dahlberg & Segesten 2010). Ambulanssjukvårdarnas 

arbetsmiljö kan i viss mån liknas vid anestesisjuksköterskans då överflyttningar mellan 

sjukhus sker i ambulanser och båda arbetar i samma vårdrum. Vilket innebär att stress 

kan påverka anestesisjuksköterskans förmåga att bedöma och fatta beslut kring kritiskt 

sjuka patienter. 

 

 

Patientsäkerhet 

I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens 5 kap. 1-2 § (SFS 2017:30) ska vård bedrivas 

utifrån god kvalitet, trygghet och säkerhet med fokus på patientens autonomi och 

delaktighet. Att arbeta utifrån säker vård är en av specialistsjuksköterskans 

kärnkompetenser och att minska vårdrelaterade risker ingår i det dagliga arbetet. Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) menar även att hälso och sjukvård ska bedrivas så att 
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den är lättillgänglig och utifrån de förutsättningar att personal har rätt kompetens för 

uppgiften, lämplig arbetsmiljö/lokal samt nödvändig utrustning ska finnas tillgänglig. 

För att optimera förhållanden vid överflyttningar bör sjuksköterskan ha både kunskap 

och arbetslivserfarenhet för att upprätthålla patientsäkerhet. Detta relaterat till att 

sjuksköterskor i en ambulans inte har samma möjlighet att tillkalla extra resurser, vilket 

kan göras vid behov på sjukhus menar Lees och Elcock (2008).  

 

Patientsäkerhetslagen ställer bland annat krav på hur hälso och sjukvården ska bedrivas 

för att främja det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) har personer som arbetar inom hälso och sjukvården ett eget ansvar 

över hur arbetsuppgifter utförs och att genomförandet är korrekt. Vidare tar lagen även 

upp att den vård och de beslut som tas ska vara i samråd och delaktighet med patienten. 

I de fall där patienten riskerar att utsättas för eller har utsatts för en vårdskada, ska detta 

rapporteras till arbetsgivaren. Dessutom ska arbetsgivaren även informera patient och 

närstående om att en vårdskada har inträffat (SFS 2010:659). 

 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

 

Vårdvetenskap beskrivs av Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström och Rehnsfeldt 

(2015) som Caring Science, vilket ses som en humanvetenskaplig disciplin där grunden 

för vård handlar om frågor kring livet och existens. Denna disciplin börjar med att 

människor, deras hälsa samt lidande är integrerade. Arman et al. (2015) menar att 

patienten som person är första prioritering för sjukvårdspersonal och att hur patienten 

upplever sin livsvärld bör vara det som bestämmer hur omvårdnadshandlingar ska 

utföras. Dessa omvårdnadshandlingar innebär att vårdpersonal ska utveckla en 

medvetenhet och genom reflektion se varje enskild patients behov. Vid interhospitala 

överflyttningar måste reflektion ske av anestesisjuksköterskan om hur deras upplevelse 

kan påverka omvårdnaden kring den kritisk sjuka patienten. Bland annat visar en 

observationsstudie som gjorts av Bjurström och Hallqvist (2018) förändringar i 

patienternas blodtryck, skillnader i koldioxidnivån i utandningsluften samt ökat behov 

av sederande läkemedel under pågående transport. Arman et al. (2015) lyfter även 

betydelsen av att sjuksköterskan har en förmåga att sätta sig in i patientens livsvärld. 

Vid överflyttning av en kritiskt sjuk patient är det viktigt att vara uppmärksam på 

förändringar i patientens behov, kliniska tillstånd och vitalparametrar. 

Sandman och Kjellström (2017) belyser att krav och stress hos anestesisjuksköterskor 

kan sättas i förbindelse till ansvar, vilket är ett centralt begrepp inom det vårdande yrket. 

Vid interhospital överflyttning av en kritiskt sjuk patient ställs höga krav och ansvar på 

anestesisjuksköterskan som under överflyttningen ska upprätthålla patientsäkerheten. 

Anestesisjuksköterskor ska självständigt hantera utrustning, göra egna bedömningar av 

patienten samt fatta egna beslut och det kan leda till stress hos anestesisjuksköterskan 

som ansvarar för patienten. Vidare menar Sandman och Kjellström (2017) samt 

Skagerström, Ericsson, Nilsen, Ekstedt och Schildmeijer (2017) att det professionella 

ansvaret utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv handlar om det ansvar kring åtgärder 

som anestesisjuksköterskor väljer att göra eller att inte göra i sitt arbete. Det innebär att 

de handlingar anestesisjuksköterskor utför vid en interhospital överflyttning är de själva 

ansvariga för. Anestesisjuksköterskan är även ansvarig för eventuella handlingar som 
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uteblir under en överflyttning. Ansvar handlar även om att förutse konsekvenser kring 

de beslut som tas, samt konsekvenserna om de inte tas (Sandman & Kjellström 2017; 

Lindwall & von Post 2008).  

 

I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) ställs 

krav via de allmänna bestämmelserna att sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete enligt 

vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Patienter ska erhålla sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. I anestesisjuksköterskans roll innebär det 

korrekta bedömningar av patienter samt beslutsfattande utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Anestesisjuksköterskor är ansvariga att berätta när de ställs inför 

arbetsuppgifter som de upplever att de inte klarar av (Sandman & Kjellström 2017). 

Vården har ett ansvar att ha och dela med sig av professionell expertis, vilket dock inte 

får innebära att patientens delaktighet sätts åt sidan Ekebergh (2015). Vilket kan vara 

komplicerat vid vård av kritiskt sjuka patienter som ofta inte kan förmedla sig. Genom 

att sätta sig in i patientens livsvärld och göra patienten delaktig, ökar patientsäkerheten 

och tryggheten för patienterna (Skagerström, Ericsson, Nilsen, Ekstedt & Schildmeijer). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det är ett tilltagande fenomen med interhospitala överflyttningar och än så länge finns 

det relativt lite forskning inom området. Interhospitala överflyttningar utgör en del av 

anestesisjuksköterskors arbetsuppgifter och det finns lite kunskap inom ämnet kring 

deras upplevelser. Överflyttningar av kritiskt sjuka patienter är ett stressmoment vilket 

framkommer i flertalet studier (Hovind 2009; Gustafsson, Wennerholm & Fridlund 

2010) och dessa överflyttningar ser ut att öka i framtiden. Svenskt intensivvårdsregister 

(Walther 2019) som registrerar data från sjukvårdsinrättningar där kritiskt sjuka 

patienter vårdas visar att patienterna har ett negativt utfall av dessa överflyttningar. 

Ytterligare forskning inom ämnet är önskvärt för att säkerställa att sjuksköterskor 

arbetar utifrån vetenskaplig och beprövad erfarenhet i samband med överflyttningar. 

Det skulle även vara gynnsamt för patienterna och deras utfall av sjukvårdsvistelsen. 

Mer forskning inom ämnet skulle vara intressant ur aspekten hållbar utveckling. Dels 

för att det visar på en fortsatt ökande trend med ökat antal överflyttningar. Dels för att 

studera hur det påverkar patienter, sjukvårdspersonal, miljön samt kostnad kring en 

överflyttning. 

 

SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av 

interhospitala överflyttningar av kritiskt sjuka patienter. 

 

METOD 

Ansats 

 

Examensarbetet har genomförts med en beskrivande design och genom kvalitativ 

innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Informanterna deltog i öppna 
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semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa, beskrivande studier används då något studeras 

i sin helhet. Öppna, semistrukturerade intervjuer (Bilaga 3) bidrar till följsamhet och 

öppenhet gentemot intervjupersonernas upplevelser (Kvale & Brinkmann 2014; Polit & 

Beck 2012). Specifik ansats och metod har valts då syftet med arbetet har varit att 

identifiera mönster i deltagarnas upplevelser. Syftet har varit att i sin helhet utveckla 

den information som ges under intervjun, med få öppna frågor och följdfrågor som 

ställs utifrån intervjupersonens berättelse.   

 

Urval och deltagare 

 

Inklusionskriterierna för att delta i intervjuerna var att informanten skulle ha arbetat 

minst ett år som anestesisjuksköterska samt deltagit i interhospitala överflyttningar. 

Patienten som vårdades under överflyttningen ska ha varit kritiskt sjuk under det 

tillfället. Både män och kvinnor kunde delta och det fanns ingen åldersgräns. 

Exklusionskriterier var mindre än ett års arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterska. 

De som inte vårdat kritiskt sjuka patienter under överflyttning eller de som endast 

närvarat vid intrahospitala överflyttningar exkluderades. 

 

Skriftlig tillåtelse att genomföra examensarbetet inhämtades av verksamhetscheferna på 

två sjukhus innan deltagarna intervjuades (Bilaga 1). Därefter tog enhetschefen kontakt 

med de anestesisjuksköterskor på kliniken som motsvarade inklusionskriterierna. De 

anestesisjuksköterskor som uppfyllde kriterierna tog sedan kontakt med ansvariga för 

examensarbetet för att planera in en intervju. 

 

Enligt Polit och Beck (2012) är det en fördel om ansvariga för en studie har överlåtit 

frågan om deltagande till någon som inte deltar, exempelvis enhetschef. Polit och Beck 

(2012) menar då att risken minskar för att de som tillfrågas känner tvång att delta samt 

att de lättare kan avstå utan att känna förpliktelse. De anestesisjuksköterskor som angav 

till enhetschefen att de ville delta kontaktade själva ansvariga för examensarbetet och 

därefter bestämdes tid och plats för intervjun. Totalt intervjuades åtta personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna och under arbetets gång var det ingen av deltagarna som 

valde att avsluta sin medverkan i examensarbetet. 

 

Intervjupersonerna var i huvudsak kvinnor, endast en man deltog. Åldern på 

intervjupersonerna varierade mellan 31-65 år och de hade mellan ett år till 40 års 

arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterska. Merparten av intervjupersonerna hade 

arbetat i ungefär 20 år som anestesisjuksköterska. 

 

Datainsamling 

 

Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna i lugn och ro läsa igenom 

informationsbreven (Bilaga 2) för deltagande i examensarbetet. Därefter fick deltagarna 

skriftligen ta ställning till om de ville delta eller avböja medverkan, ansvariga 

informerade åter om att examensarbetet bygger på frivillighet. Intervjuerna spelades in 

digitalt och varje inspelning tog mellan 5-30 minuter. I samråd med deltagarna 

genomfördes intervjuerna i avskildhet i anslutning till deras arbetsplats, i ett rum särskilt 
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bokat för mötet. Inga andra personer än författarna till examensarbetet var närvarande 

under intervjun relaterat till konfidentialitet. Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt 

att börja en intervju med enkla frågor som avdramatiserar miljön, ett exempel på en 

fråga som användes var “hur länge har du arbetat som anestesisjuksköterska?”. Polit och 

Beck (2012) menar att det underlättar för samtalets fortsättning och bidrar till att 

deltagaren blir mer bekväm inför de mer personliga frågorna. Ansvariga för 

examensarbetet har valt att endast ha en kort intervju-guide för övergripande och öppna 

frågor, då fokus har legat på intervjupersonernas berättelse och utveckling av det som 

sägs under intervjun. Utformningen av intervjuerna har varit i deskriptiv form, vilket 

beskrivs i Kvale och Brinkmann (2014). Deskriptiv form leder till att deltagarna 

spontant utvecklar sina upplevelser utan att ledas in i en viss riktning, även då 

följdfrågor för utveckling ställs utifrån tidigare berättelse. Exempel på följdfrågor som 

ställdes var “hur kände du då?”, “kan du berätta mer om..” och “du nämnde att du kände 

på ett visst sätt, kan du utveckla..”. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys 

Författarna utförde transkriptionen samt analysen av intervjuerna och analysprocessen 

diskuterades tillsammans med handledare. Intervjuerna bearbetades utifrån Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) menar att analysen syftar till att identifiera kärnan i 

texten, vilket innebär att likheter och skillnader klargörs. Därefter beskrivs de 

variationer som finns i texten. Efter flera genomläsningar av datamaterialet framkom 

begrepp som genom öppen bearbetning bildade underkategorier och kategorier. Dessa 

faser föregicks av identifiering och kondensering utav meningsenheter. Genom att 

materialet bearbetades flera gånger bildades meningsenheter; enstaka ord, hela 

meningar och stycken som var relevanta för examensarbetets syfte.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är kvalitativ innehållsanalys en fördelaktig 

analysmetod då något studeras i sin helhet. Meningsenheterna bearbetas så att endast 

kärnan i texten är kvar och därefter gjordes en kodning av fynden och som i sin tur 

bildade subkategorier samt kategorier (Tabell 1). 
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Tabell 1. Exempel på de olika stegen i analysprocessen 

Meningsbäran

de enheter 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Man står ju 

“på tå” när 

man söver 

barn. Det går 

så fort med 

barn. Dom är 

så otäcka, 

barn-

överflyttninga

rna. Man 

måste vara 

mer skärpt 

Olika 

förberedelser i 

samband med 

överflyttning av 

barn. Man är mer 

vaksam och rädd 

för förändringar 

Anestesisjuksköt

erskor upplever 

interhospitala 

överflyttningar 

av kritiskt sjuka 

barn som 

pressande och 

krävande 

Att känna 

anspänning 

Upplevelser 

kring ansvar 

för en 

kritiskt sjuk 

patient under 

interhospital 

överflyttning 

 

Jag har ju 

kunnat hålla 

det i schakt. 

En var redan 

intuberad och 

då handlar det 

ju bara om att 

hålla koll på 

pumpar och 

ventilatorn. 

Upplevelser i 

vårdutrymmet i 

ambulansen och 

ansvar för en 

kritiskt sjuk 

patient, 

medicinteknisk 

utrustning och 

läkemedel 

Anestesi- 

sjuksköterskor 

upplevelser vid 

överflyttningar 

Att ha 

ansvar och 

kontroll 

Upplevelser 

kring 

hantering av 

medicin- 

teknisk 

utrustning 

och 

läkemedel 

under 

interhospital 

överflyttning 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

När det gäller tillämpning av god forskningsetik har vi utgått från Kvale och 

Brinkmanns (2014) fyra centrala områden; etiska riktlinjer, informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. Informerat samtycke uppfylldes 

genom att skriftligt samtycke inhämtades från verksamhetschefer till de två kliniker där 

intervjuerna utfördes. Information om examensarbetet gavs därefter, både skriftligt och 

muntligt till samtliga deltagare. Alla deltagare gav sitt frivilliga medgivande att delta 

och ingen valde att avbryta sin medverkan i examensarbetet. Allt insamlat material 

behandlades konfidentiellt och i enlighet med PuL (Personuppgiftslagen SFS 

1998:204). Alla intervjuer avidentifierades och inga uppgifter kan spåras till deltagarna. 

Inga obehöriga hade tillgång till materialet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

ansvariga för examensarbetet måste bedöma vilka konsekvenser det kan finnas för 

informanterna att delta. Eftersom alla deltagare avidentifierades, platsen för intervjuerna 
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inte skrivs ut samt att inga uppgifter kan spåras till enskilda intervjuer bedömer vi att 

eventuella konsekvenser för intervjupersonerna är små.  

Den sista centrala delen som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver är forskarens roll. 

Det innebär bland annat att forskarens personlighet inte ska påverka de etiska besluten 

som fattas i examensarbetet, vilket skulle kunna påverka den vetenskapliga kvaliteten på 

kunskapen och hållbarheten på examensarbetet. Detta uppfylldes genom att 

examensarbetet och intervjuerna genomfördes i samråd med handledare. All insamling 

av data har följt Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer (Helsingforsdeklarationen 

2013). 

 

 

RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån två kategorier och sex subkategorier som 

bildades under analysarbetet. Kategorier och subkategorier presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2 

Kategorier  Subkategorier 

Upplevelser kring ansvar för en kritiskt 

sjuk patient under interhospital 

överflyttning 

Att känna anspänning 

Att planera för oväntade händelser 

Att lämna över till mottagande enhet 

Upplevelser kring hantering av 

medicinteknisk utrustning och 

läkemedel under interhospital  

överflyttning 

Att ha ansvar och kontroll 

Att ha den kunskap som krävs 

Att vårda i en ovan miljö 

 

Upplevelser kring ansvar för en kritiskt sjuk patient under 

interhospital överflyttning 

I denna kategori beskrivs anestesisjuksköterskornas upplevelser inför en interhospital 

överflyttning. De subkategorier som bildades var “Att känna anspänning”, där 
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anestesisjuksköterskors känslor inför överflyttning beskrivs. Den andra subkategorin 

“Att planera för oväntade händelser”, där anestesisjuksköterskornas planering inför 

olika scenarion presenteras. Sista subkategorin “Att lämna över till mottagande enhet”, 

vilket beskriver anestesisjuksköterskors upplevelser kring att lämna över ansvaret till 

mottagande enhet. 

 

Att känna anspänning 

Känslorna inför en överflyttning varierade mycket bland intervjupersonerna. Flera 

upplevde att interhospitala överflyttningar var något positivt där de ansåg att det var 

intressant att se andra enheter och uppleva en annan arbetsmiljö. Flera upplevde att de 

kände sig trygga med en överflyttning av kritiskt sjuka patienter. 

”Jag upplever att det går bra, jag känner mig inte otrygg eller något sådant i den 

situationen” 

Flertalet anestesisjuksköterskor upplevde känslan inför överflyttning som något 

stressande. Detta var speciellt tydligt då de inte visste vad som väntade och vad som 

skulle hända under överflyttningen, vilken patient som de skulle ansvara för samt vilka 

läkemedel som skulle användas under överflyttningen. Flera intervjupersoner beskrev 

det som en form av anspänning, från det att de fick information om att de skulle ansvara 

för en patient under överflyttning tills dess att transporten var klar. En 

anestesisjuksköterska beskrev att det var med andan i halsen och en känsla av stress i 

samband med interhospitala överflyttningar.    

”Det är ju liksom med andan i halsen som man åker, för man har ju ingen aning om hur 

den transporten kommer att gå” 

Några anestesisjuksköterskor beskrev att deras upplevelser vid interhospitala 

överflyttningar har varierat i samband med hur erfarna de har blivit. De 

anestesisjuksköterskor som intervjuades och som hade lite erfarenhet av yrket upplevde 

det mer stressande. Men även anestesisjuksköterskor som arbetat längre beskrev det 

som att de hamnade utanför sin “comfort-zone”. De anestesisjuksköterskor som hade 

utökade kunskaper kring att vårda svårt sjuka patienter, vilket kunde vara 

arbetslivserfarenhet från intensivvård, gjorde att stressen upplevdes som lägre. De 

upplevde att deras kunskaper om de läkemedel och utrustning som användes under 

överflyttningarna var god.  

Flera anestesisjuksköterskor beskrev att de kände oro kring interhospitala 

överflyttningar med barn och att de då ville ha med en narkosläkare under 

överflyttningen. Det framkom även att de kunde känna att det krävdes en extra 

optimerad patient innan avfärd om det var ett barn som skulle vårdas under interhospital 

överflyttning. Samtidigt som anestesisjuksköterskorna upplevde att det kunde vara 

otäckt med interhospitala överflyttningar av barn, tillät de sig inte påverkas av sina 

känslor. 

“Man tillåter ju inga andra känslor komma in då, man är bara mer vaksam..”  
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Då patienten var överlämnad till den mottagande enheten upplevde flertalet 

intervjupersoner en känsla av trötthet. De tillfällen då de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna kände sig trötta och slutkörda var oftast efter långa 

överflyttningar som pågick ett par timmar och de varit alerta under lång tid. Flertalet 

beskrev hur de på hemvägen satte sig i vårdutrymmet i ambulansen och försökte sova 

efter den stress som de hade upplevt. 

”Då är det ju väldigt skönt, då sätter man sig i stolen och försöker sova på vägen hem… 

det är ju en anspänning , det kan man ju aldrig komma ifrån” 

  

Flera intervjupersoner beskrev tiden efter att patienten lämnats till mottagande enhet 

som en tid då de kunde andas ut. Denna anspänning som framkom genom intervjuerna 

var något de flesta anestesisjuksköterskorna upplevde. Hur anspänningen definierades 

skiljde sig åt, vissa beskrev det som att hela tiden vara beredd på att något skulle hända. 

Andra beskrev det som att den oro som de känt under hela överförings-fasen släppte när 

de lämnat över patienten till mottagande enhet. Ibland kunde även 

anestesisjuksköterskorna tvingas ordna med annat färdsätt hem från överflyttningen, då 

ambulansen kunde kallas ut på ett nytt ärende. Det kunde av en informant kännas 

besvärande då det ersättande färdsättet kunde dröja och de hade utrustningen som 

använts till patienten med sig.  

 

Att planera för oväntade händelser 

De flesta av intervjupersonerna beskrev att de hade en plan för hur de skulle agera under 

oväntade situationer vid interhospitala överflyttningar. Planerna innefattade bland annat 

att förbereda sig genom att tänka ut möjliga scenarion som skulle kunna inträffa. Det 

ingick också att följa särskilda checklistor som fanns inför transporter, vilka användes 

som en säkerhetsåtgärd. Innan överflyttning diskuterade intervjupersonerna med 

anestesiolog för att få ordinationer av parametrar som de skulle följa, vilka läkemedel 

som skulle ges och vilka läkemedel som skulle tas med. Flera intervjupersoner beskrev 

också att de förberedde sig för det värsta genom att inse att de inte alltid kunde hjälpa 

patienten. 

”Om de t.ex. skulle klämma in, eller om de skulle börja störtblöda, så kan jag ju ändå 

inte göra något” 

Intervjupersonerna tog alltid med sig en mobiltelefon för att kunna ta kontakt med 

läkare vid oväntade händelser, för att på så sätt kunna få råd och ordinationer. I flera 

intervjuer framkom att de pratade ihop sig med ambulanssjuksköterskan om vad man 

hade för plan vid oväntade händelser under interhospital överflyttning. 

Anestesisjuksköterskorna ville förbereda ambulanssjuksköterskan om vad som skulle 

kunna hända, vem som skulle göra vad samt vilken utrustning eller läkemedel som 

skulle kunna bli relevant.  

Interhospitala överflyttningar av barn framkallade stress hos en del av 

intervjupersonerna. Det relaterades både till en upplevelse av att behöva vara mer skärpt 

men även till ett extra ansvar gentemot barnets föräldrar. 
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“Man står ju på tå ändå när man söver barn. Eh... Både när det gäller doser och 

droger och allt och.. och.. Det går så fort. Med barn. Så det är klart det, när det gäller 

barntransporter så är ju inte dom.. Dom är otäcka liksom i.. i sitt för att man vet att det 

är någons barn så att säga. Och det är det ju alltid, men.. Vuxna har ju lite mer res.. 

resurser och.. och så, barn.. det går så fort.”  

 

Interhospitala överflyttningar av barn var också någonting intervjupersonerna kom ihåg 

extra mycket. Orsaken var att intervjupersonerna upplevde de överflyttningarna som 

speciella och de förberedde sig mentalt på ett annat sätt än om det var en vuxen patient. 

En intervjuperson beskrev det som en känsla av att vara särskilt utvald och ett 

hedersuppdrag att få ansvara för ett kritiskt sjukt barn under interhospital överflyttning. 

 

 “Samt att det är ju ett hedersuppdrag att kunna få att.. dom väljer att man vill åka 

med.. Vi vill ha med dig. Okej.. Det är ju fantastiskt.”  

 

 

Att lämna över till mottagande enhet 

Flertalet intervjupersoner upplevde stress inför vilket bemötande mottagande enhet 

skulle ge samt att de kunde känna sig trötta efter överflyttning. Ofta kunde en 

interhospital överflytt pågå under en lång tid om förberedelsefasen, tiden under 

överflyttning och överlämnandet till mottagande enhet räknas in i överförandet. Flera 

intervjupersoner beskrev det som en lättnad när patienten var överlämnad och de var 

klara med sitt uppdrag. Hur anestesisjuksköterskorna blev bemötta när de kom fram till 

mottagande enhet var något som flertalet intervjupersoner beskrev som påfrestande. De 

upplevde att det fanns skillnader i bemötandet hos mottagande enhet när de lämnade 

över patienten. Ibland kunde de uppleva att personalen som tog emot var negativa och 

ifrågasättande. Mottagande sjuksköterskor kunde upplevas som nonchalanta och 

intervjupersonerna beskrev det som en besvärlig känsla i samband med överlämnandet 

av patienten. 

 

”Det var oftast XXX då att de var lite sådär nocchia då och tyckte att vi var det där lilla 

sjukhuset” 

 

Det framkom även i intervjuerna att ibland när de kom fram till mottagande enhet så 

hade de inte fått någon grundlig rapport om patienten från den avdelning som patienten 

lämnade. Flera intervjupersoner upplevde det som ett problem då de oftast bara hade fått 

den absolut nödvändigaste informationen om patienten som behövdes under 

överflyttningen. Dock blev det anestesisjuksköterskan som ansvarade för patienten 

under överflyttningen som fick bemöta missnöjet på den mottagande enheten. 
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Upplevelser kring hantering av medicinteknisk utrustning och 

läkemedel under interhospital överflyttning 

 

I denna kategori beskrivs anestesisjuksköterskornas upplevelser kring hantering av 

medicinteknisk utrustning och läkemedel under interhospitala överflyttningar. De 

subkategorier som bildades var “Att ha ansvar och kontroll”, där anestesisjuksköterskor 

upplevde stress kring hantering av utrustning som de vanligtvis inte använde samt den 

ensamhet de upplevde i ambulansen. Den andra subkategorin “Att ha den kunskap som 

krävs”, beskriver anestesisjuksköterskor en trygghet i att kunna lita på sina kunskaper i 

samband med vård av en kritiskt sjuk patient. Sista subkategorin “ Att vårda i en ovan 

miljö” beskriver anestesisjuksköterskors upplevelser av att åtkomsten till utrustning ofta 

var begränsad under överflyttning.  

 

Att ha ansvar och kontroll  

I några av intervjuerna framkom att stress kunde upplevas i samband med att 

intervjupersonerna behövde hantera utrustning som de vanligen inte använde i det 

dagliga arbetet. Vid interhospitala överflyttningar används en transportabel ventilator 

som anestesisjuksköterskorna endast använder vid överflyttningar. Transportventilatorn 

skiljer sig mot de ventilatorer som används på operation. Ingen särskild utbildning ges 

kring hantering av ventilatorn, utan anestesisjuksköterskor erhåller en kort genomgång 

innan överflyttning i de fall det behövs. Vissa av intervjupersonerna upplevde att det 

ibland går lång tid mellan interhospitala överflyttningar. De önskade mer regelbunden 

repetition kring hantering av transport-ventilatorn för att de skulle känna sig trygga i att 

använda den.  

 

”Ventilator som man egentligen inte använder. Och du får en snabbkurs… man hade ju 

önskat att man hade fått en annan utbildningsnivå där” 

 

I en intervju berättade en anestesisjuksköterska om stress i samband med att de lämnade 

sina kollegor på kliniken/avdelningen. Ofta var det inte en övertalig person som 

lämnade operationsavdelningen till förmån för interhospital transport, utan avdelningen 

blev då lägre bemannad med anestesisjuksköterskor. Det gjorde att de ofta tänkte på 

sina kollegor som var kvar i deras arbetsmiljö. 

Något som nästan alla intervjupersoner upplevde var ensamhet i ambulansen. De 

beskrev att de utformade strategier för att motverka detta. Att alltid ha med sig 

mobiltelefon för att snabbt kunna ta kontakt med läkare gjorde att känslan av ensamhet 

hanterades bättre. Samtliga anestesisjuksköterskor ville att ambulanssjuksköterskor 

skulle vara i vårdutrymmet i ambulansen som ett extra stöd. Ambulanssjuksköterskan 

kunde vara behjälplig med att hitta läkemedel och utrustning i ambulansen, bistå med 

handräckning av läkemedel samt finnas till hands vid behov av hjälp under 

överflyttningen. Under en intervju berättade en anestesisjuksköterska om ett hjärtstopp 

som hade inträffat i ambulansen under överföringen. I det läget upplevde 

intervjupersonen en stor fördel att vara två sjuksköterskor i vårdutrymmet under 
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överföringen då en snabbt kunde påbörja hjärt- och lungräddning och den andra kunde 

iordningställa läkemedel. Intervjupersonen berättade om situationer då de sitter själva i 

vårdutrymmet och ambulanssjuksköterskan först kan hjälpa till när ambulansen har 

stannat. De kunde då känna sig ensamma i situationen eftersom det ibland dröjer tills 

ambulansen kan stanna om man till exempel är på en motorväg där tillfällen att stanna 

fordon är begränsade. 

 

”Ibland så kan jag tycka att man är ju lite ensam, man sitter där själv o, man kan ju ha 

med sig en ambulanssjuksköterska i bak, men man är ju ändå ganska själv med en 

väldigt dålig patient” 

 

Att ha den kunskap som krävs  

Trots att de flesta anestesisjuksköterskorna upplevde någon form av anspänning under 

hela fasen, litade de ändå på sina kunskaper. Vid akuta och oväntade situationer, har de 

kunskapen och förmågan att självständigt ansvara för en kritiskt sjuk patient under 

interhospital överflytt. Att bli utvald att vara den sjuksköterskan som ansvarade för en 

kritiskt sjuk patient upplevdes, som tidigare nämnts, som ett hedersuppdrag och som en 

form av bevis på sin kompetens. 

”Du ska kunna din fysiologi och vad som händer alltså.. du kommer ju som en 

spjutspetssköterska” 

 Ett moment som i flera intervjuer uppgavs vara stressande var när patienten kom fram 

till den mottagande avdelningen och personalen gör ett byte av den utrustning som 

användes under överflyttningen. Oftast ventilator och pumpar som administrerade 

läkemedel. Det var ett moment som kunde föranleda oro hos anestesisjuksköterskan då 

de inte hade kunskap om den nya medicintekniska utrustningen. Mottagande 

sjuksköterskor förbereder för den utrustning patienten behöver, för att bytet ska bli så 

smidigt som möjligt. Några av de som intervjuades berättade att det var en trygghet med 

en ambulanssjuksköterska som de kände eller hade åkt med förut under interhospital 

transport. Detta då ambulanssjuksköterskan hade kännedom om hur vårdutrymmet i 

ambulansen var utformat, var material fanns samt hur medicinteknisk utrustning 

fungerade. Vid de tillfällen en anestesiolog medföljde, oftast vid intubationsberedskap 

under resans gång, upplevde anestesisjuksköterskan en ökad trygghet i att de hade den 

kunskapen som krävdes under överflyttningen.  

 

Att vårda i en ovan miljö  

Flera intervjupersoner upplevde att tillgängligheten av utrustning och läkemedel var 

begränsad under överflyttningen och beskrev hur viktigt det var att kontrollera 

åtkomsten innan överflyttningen påbörjades. Ofta förekom det att patienterna hade en 

pågående farmakologisk behandling som skulle pågå under överflyttningen. Många 

gånger var det läkemedel som anestesisjuksköterskor hanterar i sitt dagliga arbete men 
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även läkemedel som var nya för anestesisjuksköterskan förekom. Vilka läkemedel som 

användes var av betydelse för anestesisjuksköterskan och lyftes av flera 

intervjupersoner. De menade att det kunde vara ett stressmoment om läkemedel de inte 

var bekanta med skulle användas. I de fallen försökte anestesisjuksköterskan diskutera 

med ansvarig läkare om att byta till ett alternativt läkemedel som de var vana vid att 

hantera. Var det inte möjligt att byta till ett läkemedel som anestesisjuksköterskan var 

van vid att hantera kunde de ifrågasätta sin egen lämplighet att vara ansvarig för 

patienten under den interhospitala överflyttningen. Det ledde till en diskussion med 

anestesiolog eller den ytterst ansvariga för överflyttningen om byte av 

anestesisjuksköterska. Ett annat alternativ var att de fick tid på sig att läsa på det 

specifika läkemedlet för att öka sin kännedom.  

 

”För det är ju du som sitter där, annars så backar man ju från det. Du ska få ha en 

möjlig och rimlig.. möjlighet att säga nej om det är så. Anser jag ju då” 

 

Intervjupersonerna upplevde att det var ett trångt vårdutrymme i ambulanserna där de 

hade svårt att nå och kunna utföra alla vårdåtgärder på ett bra sätt. Bland annat förekom 

det att anestesisjuksköterskor fick spänna loss bältet för att nå fram till patienten och ge 

läkemedel eller hantera medicinteknisk utrustning. I vissa fall var möjligheten att fästa 

utrustning så pass begränsad att anestesisjuksköterskor fick ha utrustning lös under 

överflyttningen. En del av intervjupersonerna upplevde också tillgängligheten av 

utrustningen som begränsad under pågående överflyttning. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att för en kvalitativ studie ska vara 

tillförlitlig krävs det att olika faktorer uppfylls, vilka är trovärdighet, pålitlighet samt 

överförbarhet. Examensarbetets syfte var att beskriva anestesisjuksköterskors 

upplevelser av interhospitala överflyttningar av kritiskt sjuka patienter. Upplevelser är 

något som är individuellt och skiljer sig därför hos olika anestesisjuksköterskor. Därför 

valde vi att göra examensarbetet som en intervjustudie med kvalitativ design, eftersom 

trovärdigheten stärks om alla deltagarna har fått samma frågor. Därefter skapades en 

intervjuguide som inleddes med en introduktionsfråga följt av flera följdfrågor. Detta 

för att säkerställa att samma frågor gavs till samtliga intervjupersoner. Utifrån dessa 

intervjuer kunde svar på syftet erhållas. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) används inledande frågor för att ge spontana och 

rika beskrivningar av vad intervjupersonen upplever och därefter uppföljningsfrågor för 

att fördjupa innehållet i det som intervjupersonen berättar. Intervjuguiden som skapades 

användes till samtliga intervjupersoner, vilket ökade pålitligheten (Graneheim & 

Lundman 2004). Enligt Polit och Beck (2012) är det bästa sättet att spela in alla 
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intervjuer, för att intervjuaren på så sätt kan fokusera på den personen som intervjuas. 

Men också för att all data senare kan transkriberas på ett korrekt sätt.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns ingen tydlig norm för hur många intervjuer 

som behövs, däremot brukar antalet vara 10–15 intervjuer. Om för få intervjupersoner 

deltar blir det svårt att bilda ett resultat och om det är för många deltagare går det inte 

att göra några grundligare tolkningar.  Färre intervjupersoner kan bli nödvändigt om 

tiden är begränsad. Antalet intervjupersoner som deltog i examensarbetet var åtta 

anestesisjuksköterskor. Initialt var det sju anestesisjuksköterskor som deltog, men då en 

av intervjuerna var endast cirka fem minuter genomfördes ytterligare en intervju. Svaret 

på hur många intervjupersoner som ska delta i en studie är att det krävs så många 

personer som behövs för att besvara syftet (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

Intervjupersonerna representerade ett varierande urval avseende ålder, erfarenheter och 

kön. Det anser Graneheim och Lundman (2004) som fördelaktigt och stärker validiteten 

av resultatet. Varje intervju varade mellan fem och -30 minuter, varav den kortaste 

intervjun var den första som genomfördes. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det 

viktigt att vara en skicklig intervjuare för att få innehållsrika och längre intervjuer. 

Författarna till examensarbetet diskuterade efter första intervjun hur de skulle få 

intervjupersonerna att utveckla och beskriva sina upplevelser ytterligare, vilket ledde till 

att intervjuerna därefter blev längre. Den korta intervjun inkluderades då den innehöll 

meningsfullt material som kunde användas i examensarbetet. Efter att intervjuerna var 

genomförda och transkriberade användes kvalitativ innehållsanalys för att granska 

materialet utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Det transkriberade 

materialet bearbetades till meningsenheter och utifrån dessa bildades subkategorier och 

kategorier. Författarna arbetade först var för sig och markerade meningsenheter. 

Därefter diskuterades de meningsenheter som hade markerats i det bearbetade materialet 

och utifrån det bildades kategorier och subkategorier. Genom att använda detta 

tillvägagångssätt ökar trovärdigheten på arbetet (Graneheim & Lundman; Elo & Kyngäs 

2008). Dessa forskare menar att en texts resultat och trovärdighet skall kunna uppfylla 

överförbarhet, vilket innebär att vårt resultat ska kunna överföras till andra 

anestesikliniker med liknande verksamhet. Detta har vi uppnått genom att tydligt 

beskriva hur datainsamlingen och analysmetoden har gått till vilket innebär att 

överförbarheten är god. Dock är det upp till läsaren att tolka detta (Graneheim & 

Lundman 2004).  

 

  

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser i 

samband med interhospitala överflyttningar av kritiskt sjuka patienter, då det finns 

begränsat med forskning inom området. Författarna till examensarbetet anser att syftet 

är besvarat utifrån det sammanfattade resultatet. I resultatet finner vi bland annat att 

anestesisjuksköterskor upplevde förberedelser med läkemedel och medicinteknisk 

utrustning inför interhospital överflyttning som en vital del i överföringsprocessen. De 

upplevde även att det krävde mycket planering. Tunlind, Granström och Engström 

(2015) beskriver att användandet av högteknologisk medicinteknisk utrustning kan vara 
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en ökad säkerhet för patienten. Dock visar studien att stress i samband med användandet 

av utrustning som anestesisjuksköterskor inte är vana vid att hantera eller känner till kan 

leda till att uppmärksamhet dras ifrån patienten (Tunlind, Granström & Engström 2015). 

Detta beskrivs även av Karlsson, Eriksson, Lindahl och Fridh (2019) som menar att det 

fanns en risk att patienter under interhospitala överflyttningar kunde bli objektifierade. 

Det i sin tur kunde leda till att patientens helhetsperspektiv inte tillgodosågs under 

interhospital överflyttning. Därför är det viktigt att ansvarig anestesisjuksköterska kan 

hantera och känner till den utrustning som ska användas under överflyttningen. Av 

intervjuerna framkom att flertalet anestesisjuksköterskor upplevde stress och oro under 

överflyttningar, ofta relaterat till just läkemedel och medicinteknisk utrustning. Flera 

intervjupersoner berättar att de hanterar medicinteknisk utrustning under interhospitala 

överföringar som de inte är vana vid. I en studie av Gustafsson, Wennerholm och 

Fridlund (2010) framkommer att anestesisjuksköterskors upplevelse av oro vid 

överflyttningar grundas i att de inte kan påverka sin arbetssituation och därmed inte 

alltid har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter som vanligt. Vilket även 

intervjupersonerna i vårt examensarbete beskriver som att hamna utanför sin ”comfort-

zone”, det vill säga att de arbetar utanför den miljö som de känner sig trygga i. Vidare 

visar Gustafsson, Wennerholm och Fridlund (2010) att de anestesisjuksköterskor som 

hade arbetslivserfarenhet ofta upplevde mindre oro inför överflyttning. Att låta mer 

erfarna anestesisjuksköterskor ansvara för en patient under interhospital överflyttning 

skulle kunna öka tryggheten. Att nya anestesisjuksköterskor får mer bredvidgång genom 

att åka med erfarna anestesisjuksköterskor under överflyttningar skulle också kunna 

leda till ökad trygghet.  

 

Författarna till examensarbetet finner det intressant att det saknas ett särskilt 

transportteam vid de anestesikliniker som deltog i intervjuerna. Vi funderar på om 

skapandet av transportteam skulle leda till ökad trygghet hos anestesisjuksköterskor. 

Teamet skulle då bestå av en begränsad mängd anestesisjuksköterskor som kontinuerligt 

ansvarar för kritiskt sjuka patienter under interhospitala överflyttningar. Ett särskilt 

transportteam skulle innebära ökad kontinuitet för personalen, vilket ger en erfarenhet 

och bättre kunskap kring orosmomenten hos transportteamet. Användande av 

transportteam vid förflyttning av kritiskt sjuka patienter är fördelaktigt för patienterna 

och säkerheten kring en transport (Gustafsson, Wennerholm & Fridlund 2010). En 

studie av Karlsson, Eriksson, Lindahl och Fridh (2019) visar att den medicintekniska 

hanteringen kring en patient kunde innebära att patienten sågs mer som ett objekt. Med 

ett transportteam blir personalen tryggare i överflyttningar och får en bättre helhetssyn 

över situationen. Detta kan minska risken att patienten ses som ett objekt under 

interhospital överflyttning.  

 

En studie av Bérubé, Bernard, Marion, Parent, Thibault, Williamson och Albert (2013) 

visade att användandet av checklistor vid överflyttningar kan leda till ökad 

patientsäkerhet. Detta är något som flera av intervjupersonerna berättade att de använde 

vid överflyttningar, vilket vi ser positivt på. De flesta upplevde interhospitala 

överflyttningar av barn som mer påfrestande än överflyttningar av vuxna, relaterat till 

en ökad känsla av ansvar. Flera av de intervjuade anestesisjuksköterskorna vårdade 

heller inte barn på daglig basis, vilket kan vara en bidragande faktor till att de känner en 

anspänning vid dessa överflyttningar. Under interhospitala överflyttningar av barn är det 

oftast erfarna anestesisjuksköterskor som ansvarar för patienten. Dock anser vi att det 
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vore en trygghet för både personal och patient med ett transportteam som i första hand 

har god kontinuitet av att vårda barn. Enligt en studie av Nordén, Hult och Engström 

(2014) framkom att vårdandet av barn skapade en känsla av otrygghet hos 

ambulanssjuksköterskor relaterat till att det skedde relativt sällan. Vilket stärks genom 

att den stress och anspänning som intervjupersonerna i vårt examensarbete berättade om 

i hög grad var kopplad till vårdande av barn. 

 

Flera av de anestesisjuksköterskor som intervjuades beskrev att de hade en plan för hur 

de skulle agera under oväntade situationer vid överflyttningar. Det innefattade att tänka 

ut möjliga scenarion som kunde inträffa och vara förberedd inför det. I planen ingick det 

även att diskutera med anestesiolog och tillsammans bygga upp en handlingsplan. 

Anestesisjuksköterskor i studien (Gustafsson, Wennerholm & Fridlund 2010) beskriver 

hur de hanterar sin oro inför interhospital överflyttning genom olika sätt att förbereda 

sig. Vilket var att ha en plan för vad som kan hända och förutse vilka situationer de kan 

hamna i, förbereda läkemedel och medicinteknisk utrustning. Det kunde även vara att be 

om hjälp och få instruktioner av läkaren i olika situationer. Att göra dessa förberedelser 

samt öka handlingsberedskapen är ett bra sätt att öka säkerheten vid överflyttningar av 

kritiskt sjuka patienter (Fanara, Manzon, Barbot, Desmettre & Capellier 2010). En del i 

att förbereda sig är att använda checklistor, för att komma ihåg och få med allt som ska 

göras (Bérubé et al, 2013; Williams, Karuppiah, Greentree & Darvall 2020). Något som 

förvånar oss är att under vår anestesisjuksköterskeutbildning har mycket lite kunskap i 

hur dessa förberedelser kan se ut presenterats. Inte heller har det diskuterats vilka risker 

som finns samt hur anestesisjuksköterskan bör eller kan tänka i samband med 

interhospitala överflyttningar.   

Resultatet visar att samarbetet med mottagande enhet är en faktor som upplevdes  

påfrestande av intervjupersonerna. Vidare upplevde anestesisjuksköterskorna ensamhet i 

ambulansen och emellanåt svårigheter kring hantering av medicinteknisk utrustning och 

läkemedel under överflyttning. Samtliga anestesisjuksköterskor önskade att 

ambulanssjuksköterskor närvarade i vårdutrymmet i ambulansen för att kunna hjälpa till 

vid behov. I en studie av Gustafsson, Wennerholm och Fridlund (2010) beskriver flera 

anestesisjuksköterskor ensamhet i ambulansen relaterat till att de lämnar tryggheten på 

sjukhuset och arbetar med nya kollegor. Enligt Warren, Fromm, Orr, Rotello och Horst 

(2004) är det en fördel om minst två sjuksköterskor befinner sig i vårdutrymmet i 

ambulansen under överflyttning, där minst en av dem ska ha utbildning inom 

överflyttningar av kritisk sjuka patienter. Vidare hävdar Warren et al. (2004) att 

ansvarig sjuksköterska ska ha kontakt med läkare via telefon under hela resan. Känslan 

av ensamarbete i ambulansen under interhospitala överflyttningar kan undvikas genom 

att hålla i gemensamma utbildningar, samt att det ska finnas klara direktiv och riktlinjer 

(Gustafsson, Wennerholm & Fridlund 2010). De förespråkar användandet av 

transportteam för att öka säkerheten och tryggheten för de anestesisjuksköterskor som 

åker på interhospitala överflyttningar, för att kollegorna ska få en bättre kännedom av 

varandra. I vårt resultat framkommer att intervjupersonerna känner trygghet i att arbeta 

med personer de känner. En studie av Kalisch, Lee och Rochman (2010) visade att ett 

bra teamarbete gjorde att anestesisjuksköterskor var nöjdare, vilket också ledde till 

bättre kvalitet på vården under överflyttning samt ökade patientsäkerheten inom vården. 
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Under utbildningen till anestesisjuksköterska är det fokus på den intrahospitala rollen. 

Att ansvara för en kritiskt sjuk patient under transport och vilka förberedelser det kräver 

är inget som lyfts. Utbildningen är intensiv och det är mycket som ska läras ut under 

kort tid. Dock kanske det skulle vara av värde att lyfta detta fenomen med interhospitala 

överflyttningar under utbildningen, då det sker tidigt under karriären och väcker mycket 

känslor hos anestesisjuksköterskor. 

 

SLUTSATSER 

Slutsatsen är att många anestesisjuksköterskor upplever en anspänning i samband med 

interhospitala överflyttningar. Det verkar finnas ett behov hos anestesisjuksköterskor att 

få mer kontinuitet och utbildning kring den medicintekniska utrustningen i samband 

med interhospital överflytt. De upplevelser intervjupersonerna i vårt examensarbete 

berättar om är inte alltid av godo, då stress och oro i olika situationer kan ha en negativ 

inverkan på hälsan. Om den interhospitala överflytten går bra, upplever 

anestesisjuksköterskorna sig stärkta av situationen och tar lärdom av tillfället. I de fall 

där det tillstött något under överflytten som påverkat patienten negativt verkar 

anestesisjuksköterskan ofta klandra sig själv och sin kunskap. Att flera intervjupersoner 

upplevde interhospitala överflyttningar av barn som något mer påfrestande än vuxna 

kan också vara intressant att studera och vad det innebär för anestesisjuksköterskor. Vi 

anser att det är viktigt att genomföra ytterligare studier inom området då det finns mer 

att utforska och gå djupare in på anestesisjuksköterskors upplevelser.  

Ökad kunskap inom området skulle kunna leda till att transportteam bildas samt de 

checklistor som finns används, utvecklas och förbättras. Det kan leda till en ökad 

trygghet för både anestesisjuksköterskor och patienter. Mer forskning inom området kan 

ge ökad förståelse om anestesisjuksköterskors behov av kunskap kring interhospitala 

överflyttningar. 

Hållbar utveckling 

Då antalet interhospitala överflyttningar ökar så tilltar även behovet av 

specialistsjuksköterskor som ansvarar för kritiskt sjuka patienter under överflyttningar. 

För att utveckla och öka känslan av trygghet både för patienten och den ansvariga 

anestesisjuksköterskan anser vi att rutinerna behöver förändras på flera plan. På 

kliniknivå kan det vara att framställa checklistor, endast använda bekant medicinteknisk 

utrustning samt skapa transportteam med anestesisjuksköterskor som får kontinuitet. 

Men att redan under utbildningen till anestesisjuksköterska uppmärksamma fenomenet 

och börja förbereda anestesisjuksköterskor att medverka under överflyttningar. På så 

sätt utvecklas kunskaperna redan när anestesisjuksköterskorna är nya inom yrket, vilket 

skulle kunna öka känslan av trygghet när de ansvarar för en patient under överflyttning i 

början av sin karriär.  

Enligt Anåker och Elf (2014) kräver hållbar utveckling en kännedom om hur 

vårdaktiviteter samspelar med miljö, socialpolitisk och ekonomisk hållbarhet. Hållbar 

utveckling av interhospitala överflyttningar är också en viktig aspekt ur miljöperspektiv 

då det antingen sker på marken med hjälp av till exempel ambulans, men det kan även 

ske via helikopter. Det är också viktigt att reflektera över att det är något som ökar och 
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hur det påverkar patienter, vårdpersonal och vår miljö. En överflyttning som anses 

nödvändig för patienten som är i behov av specialistsjukvård ska givetvis genomföras. 

Dock bör transporter relaterade till hemsjukhus eller platsbrist undvikas då forskning 

visar att detta ej är till gagn för patienten (Chatterjee, Sinha & Todi 2019). Enligt 

Anåker och Elf (2014) innebär hållbar utveckling av omvårdnad arbete med hänsyn till 

olika faktorer men framförallt sex grundstenar; miljö, ekologi, holism, framtid, 

globalism och bevarande. Det innebär att arbete ska utföras med miljön i fokus både vad 

gäller nuet och framtiden samt möjliggöra för en god hälsa även i framtiden. 

Kontinuerligt förbättringsarbete ska bedrivas med fokus på dessa punkter för en hållbar 

utveckling (Anåker & Elf 2014). 
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Bilaga 1 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 

Vi studerar på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård 

på Högskolan i Borås. Vi gör som en del i denna utbildning ett examensarbete på 

avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att beskriva anestesisjuksköterskors 

upplevelser av att vårda svårt sjuka patienter vid transporter mellan olika sjukhus. Detta 

är något som ökar i dagens samhälle. I dessa transporter medföljer det ofta en 

anestesisjuksköterska som ensam, utan tillgång till läkare, gör egna bedömningar av 

patienter och fattar egna beslut om hur patienten ska vårdas under transporten. Det 

ställer stora krav på anestesisjuksköterskan och hur detta påverkar dem är oklart. Det är 

därför viktigt att undersöka upplevelser hos anestesisjuksköterskan i samband med 

dessa transporter. 

 

Studien är kvalitativ och datainsamling kommer att ske via semistrukturerade 

forskningsintervjuer. Varje intervju beräknas ta maximalt 60 min och kommer att 

genomföras på deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse med deltagaren. 

Inklusionskriterier är att deltagarna ska ha arbetat i minst ett år som 

anestesisjuksköterska samt ha vårdat en kritiskt sjuk patient under transport mellan 

sjukhus. Innan intervjuerna påbörjas kommer vi att inhämta informerat samtycke av 

samtliga deltagare. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter kommer vi att skriva 

ut intervjuerna i text som vidare kommer att analyseras. Vi kommer att avidentifiera allt 

material som samlas in så att inga uppgifter kan spåras till de som deltar eller till 

avdelningen. Inga obehöriga kommer att ha tillgång till datamaterialet. Allt deltagande 

är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att förklaring behöver lämnas. När 

studien är examinerad kommer den publiceras enligt sedvanliga rutiner för 

examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du 

önskar kan vi tillhandahålla en kopia till dig. Vi som gör examensarbetet handleds av 

nedanstående handledare.  

Vänliga hälsningar 

Jimmy Andersson  

Student 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom 

anestesisjukvård 

Andersson_j@hotmail.com 

 

Ellinor Teiffel 

Student 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom 

anestesisjukvård 

Ellinor.Teiffel@gmail.com 

Huvudansvarig handledare 

Berit Lindahl 

Professor  

Akademin för vård, arbetsliv och 

välfärd, Högskolan i Borås 

berit.lindahl@hb.se 
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Fylls i av verksamhetschef 

Undertecknad verksamhetschef godkänner att Jimmy Andersson samt Ellinor Teiffel 

genomför datainsamling inom ramen för vad som beskrivits ovan. 

 

 

 

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

Namnteckning 

 

 

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

 

Ort och datum 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till intervjupersoner 

 

Vi studerar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid 

Högskolan i Borås. Vi skriver som en del i denna utbildning ett examensarbete på 

avancerad nivå där du nu ombeds delta. Fler och fler transporter av svårt sjuka patienter 

sker i mellan sjukhus. Vid dessa transporter medföljer det ofta en anestesisjuksköterska 

som ofta ensam utan tillgång till läkare gör egna bedömningar av patienter och fattar 

egna beslut om hur patienten ska vårdas under dessa transporter. Detta ställer stora krav 

på anestesisjuksköterskan och hur detta påverkar dem är oklart, det är därför viktigt att 

undersöka upplevelser hos anestesisjuksköterskan i samband med dessa transporter. 

Syftet med denna studie är därför att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelse av att 

vårda svårt sjuka patienter under transporter mellan sjukhus.  

 

De inklusionskriterier som vi har, är att man ska ha jobbat i minst 1 år som 

anestesisjuksköterska och ska ha åkt på transporter i mellan sjukhus. Vi kommer att 

använda oss av kvalitativa intervjuer med anestesisjuksköterskor. Dessa intervjuer 

kommer att spelas in och intervjuerna bedöms ta ca 30 min. Vi planerar att genomföra 

dessa intervjuer efter överenskommelse med dig på din arbetsplats. Du kan avbryta din 

medverkan i studien när som helst och deltagandet är helt frivilligt. Du behöver heller 

inte lämna någon motivering till varför du inte vill delta. När intervjun inleds kommer 

du att få lämna ett skriftligt samtycke till ditt deltagande. Intervjun kommer att spelas in 

och därefter kommer den att skrivas ner i text. Intervjun kommer att avidentifieras så 

inga uppgifter kan spåras till dig. Inga obehöriga kommer att ha tillgång till 

datamaterialet. Inför intervjun så vill vi att du funderar på vilka upplevelser som du har 

haft under transporter av svårt sjuka patienter i mellan sjukhus.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jimmy Andersson  

Student 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom 

anestesisjukvård 

Andersson_j@hotamil.com 

 

 

Ellinor Teiffel 

Student 

specialistsjuksköterskeprogrammet inom 

anestesisjukvård 

ellinor.teiffel@gmail.com 

Huvudansvarig handledare 

Berit Lindahl 

Professor  

Akademin för vård, arbetsliv och 

välfärd, Högskolan i Borås 

berit.lindahl@hb.se 

 

 

 

 

Informerat samtycke  
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Jag lämnar härmed samtycke om deltagande i examensarbetet ”Anestesisjuksköterskors 

upplevelse av att vårda svårt sjuka patienter i samband under transporter mellan 

sjukhus”. Jag är medveten om att jag när som helst kan ta tillbaka mitt samtycke med 

omedelbar verkan och utan motivering.  

 

 

……………………….……………………………………………………..  

Deltagarens underskrift Ort och Datum  

 

………………………………….............  

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Ramdata: 

Kön   

Ålder 

Utbildning 

År som anestesisjuksköterska 

 

Introduktionsfråga: 

Vi önskar att du berättar för oss om dina erfarenheter och upplevelser av att delta 

i överföring/transport av svårt sjuk patient till ett annat sjukhus.  

 

Följfrågor kan vara:   

 

1. 

Inför en transport av en svårt sjuk patient till ett annat sjukhus, hur är din upplevelse 

inför en transport? 

● Kan du beskriva en tidigare situation som du särskilt kommer ihåg? En 

överföring av patient som du kände dig nöjd med resp. en situation där du 

inte kände dig nöjd? 

● Hur kände du då? 

● Saknar du något stöd/kunskap vid transporter? 

 

2. 

Under en transport, hur är din upplevelse av att sitta vid patienten i ambulansen? 

Följdfrågor 

● Kan du beskriva en situation som får dig att känna så? 

● Varför kommer du ihåg denna händelse? 

● Hur kände du då? 

● Saknar du något stöd/kunskap vid transporter? 

 

 

3. 

Efter en transport, hur är din upplevelse när transporten är klar? 

Följdfrågor 

● Kan du beskriva en transport som gick bra? 

● Kan du beskriva en transport som gick dåligt? 

● Hur kände du då? 

● Saknar du något stöd/kunskap vid transporter? 

 

 


