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Sammanfattning    
 
Intrahospitala transporter är riskfyllda, det är rådande konsensus, och desto sjukare 
patienten är desto större är risken att drabbas för negativa händelser. Majoriteten av 
patienterna som vårdas på en intensivvårdsavdelning kommer någon gång att behöva 
genomgå just detta riskmoment. Det är dock inte bara patienterna som riskerar att fara 
illa. Även sjuksköterskan hamnar i en utsatt situation då risken för avvikande händelser 
eller vårdskador ökar. Detta examensarbete med en kvalitativ induktiv ansats syftar till 
att belysa intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och upplevelser kring att genomföra 
en intrahospital transport av ventilatorbehandlade patienter. 
Datainsamling har skett med semistrukturerade intervjuer på tre olika 
intensivvårdsavdelningar i Västra Götalandsregionen under våren 2016. Totalt har åtta 
intervjuer genomförts. Den insamlade datan har sedan analyserats med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys och presenteras i 10 subkategorier indelade i tre 
huvudkategorier. Det tre huvudkategorierna är följande: Personalrelaterade, 
patientrelaterade och miljörelaterade faktorer. Det framkom i resultatet att 
intensivvårdssjuksköterskor tänker mycket på de risker som kan uppstå under en 
intrahospital transport men också att det för sjuksköterskorna kan associeras med en 
känsla av att vara ensam eller utsatt. Faktorer som framkom som viktiga för att 
sjuksköterskorna skulle känna sig trygga i sitt arbete var att de hade stöd från sina mer 
erfarna kollegor för att skapa ett så optimalt temarbete som möjligt.  
 
 
Nyckelord: Intrahospital transport, upplevelser, invasiv ventilation, ensamhet, miljö. 
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INLEDNING 

Inom intensivvård transporteras patienter dagligen, för att genomgå behandlingar och 
undersökningar. Detta är ett riskfyllt och tidskrävande moment där 
intensivvårdssjuksköterskan ställs inför en rad utmaningar. Att flytta en patient som 
vårdas i ventilator är ett stort projekt som innebär mer än att bara transportera patienten 
från intensivvårdsavdelningen till mottagande enhet. Det är livsuppehållande läkemedel 
som ska med och det byts ofta över till en transportventilator som patienten inte är van 
vid. Transportförberedelserna och de risker associerade med transport är en del av det 
som sjuksköterskan ställs inför samt de många beslut som ska tas innan transporten. 
 
Motivet till studien var att studera intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och 
erfarenheter kring intrahospitala transporter av ventilatorbehandlade patienter. Dessa 
transporter är vanligt förekommande ändå finns det lite beskrivet i tidigare forskning 
om sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av detta fenomen. 
Denna studie förankrar sig i det vårdvetenskapliga begreppet patientsäkerhet.  
 
BAKGRUND 

Patientsäkerhet 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) definierar hälso- och sjukvårdspersonal som den 
personal som är legitimerad att bedriva hälso- och sjukvård samt är verksam på en sådan 
vårdinrättning eller sjukhus som bedriver hälso- och sjukvård. Eftersom det enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) inte finns någon separat legitimation för 
intensivvårdssjuksköterskor kan man i nedanstående undergrupp likställa sjuksköterska 
med intensivvårdssjuksköterska även om det finns skillnader på kraven i arbetet som 
sjuksköterska och intensivvårdssjuksköterska. 

Sjuksköterskans ansvar är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) att kunna skapa 
en sådan miljö för patienten att det förhindras att vårdskador förekommer. I hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) står det vidare att sjukvården ska vara av god kvalitet och 
patientens behov av trygghet ska vara tillfredsställt i både vården som helhet och i 
behandlingar. Organisatoriska orsaker är en stor orsak till att det sker avvikande 
händelser inom intrahospitala transporter (Fanara, Manzon, Barbot, Desmettre & 
Cappelier 2010). Där har sjuksköterskan en avgörande uppgift att tillgodose god 
kommunikation mellan de olika enheterna som patienten ska transporteras mellan. 
Fanara et al. (2010) menar att kompetensen hos sjuksköterskan har en påverkan för 
risken för avvikande händelser under en intrahospital transport. När en mer oerfaren 
personal deltar i transporten ökar risken för komplikationer under transporten. Är då 
patienten ostabil utgör det en större riskfaktor för komplikationer under transporten. 
Därför visar Jones och Lynch (2010 s. 179) att det är gynnsamt om det finns team som 
är avdelade till att transportera patienter i syfte till att minska risken för avvikande 
händelser som är relaterade till själva transportmomentet av patienten. Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) stipulerar vidare att för att säkerställa en säker vård har 
hälso- och sjukvårdspersonalen en skyldighet, inte bara att förebygga att vårdskador, 
utan även att anmäla alla situationer där vårdskador har eller hade kunnat inträffa. 
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Att både Jones och Lynch (2010 s.179) och lagar som patientsäkerhetslagen (2010:659) 
beskriver vikten och skyldigheten hos sjuksköterskor att arbeta för en så säker vård som 
möjligt för patienten belyser vikten av ett säkerhetstänkande när man bedriver 
omvårdnad av patient, speciellt vid arbetsmoment som i sig medför en ökad risk för 
patientens säkerhet.  

 

Intrahospitala transporter 

Day (2010) beskriver intensivvården som den plats där patienten är som tryggast.  När 
en patient är tvungen att lämna intensivvårdsavdelningen medan behovet av vården 
fortfarande kvarstår så uppstår det olika risker. Risken att något oplanerat sker under en 
transport kan enligt Day (2010) uppgå emot 70 %. Riskerna delas in i två kategorier. 
Dels att problemen beror på systemet eller att det beror på faktorer relaterade till 
patienten. De problem som uppstår i systemen delas in i två subkategorier; de som beror 
på teknik eller de som beror på personer. Det som Day (2010) menar är teknikrelaterat 
beror ofta på att batterier i läkemedelspumpar tar slut eller att annan monitorering inte 
fungerar som den ska. Det som beror på personer är oftast relaterat till osäkerhet och 
oerfarenhet, problem med kommunikation som i sin tur kan leda till att det blir 
förseningar i transporten som kan orsaka att patienten blir tvungen att vänta i ett utsatt 
läge. 

De risker som är relaterade till patienterna är enligt Day (2010) uppdelade i de som 
beror på att patienten är kritiskt sjuk eller de som beror på andra omständigheter. De 
patienter som är mest sjuka på en intensivvårdsavdelning är också de som genomgår 
flest transporter det första dygnet. Enligt Day (2010) så är de transporterna som är akuta 
där flest incidenter sker i relation till de som planeras i förväg. Den sista kategorin är de 
incidenter som sker av olyckshändelse. Det som beskrivs inom denna kategori är att 
patienten syresätter sig dåligt, hypotermi eller blodtrycksfall. Fanara et al. (2010) menar 
att det är i transporter mellan röntgenkliniker och operation som de flesta oförutsedda 
händelserna sker. Kommunikationen är därför angörande för att reducera väntetider och 
i slutändan få ner tiden för transporten så att risken för att något som sker oförutsett 
minskar. 

Day (2010) menar att det finns olika frågor som ska övervägas vid intrahospitala 
transporter. Det första som ska övervägas är varför patienten ska transporteras och att 
riskerna värderas och att transporten vägs mot nyttan av att patienten genomför den. Att 
transportera en patient som har en komplicerad ventilatorbehandling eller är 
hemodynamiskt instabil ökar riskerna för att det ska ske något avvikande under 
transporten. Day (2010) beskriver att i ett läge där det övervägs om patienten ska 
transporteras så ska det också ifrågasättas om undersökningen som ska göras är viktig 
för patientens fortsatta behandling. Den sista frågan som måste ställas i denna situation 
är alltså om undersökningen/behandlingen är nödvändig för att patienten ska överleva 
och om den enbart kan genomföras utanför intensivvårdsavdelningen. 

Day (2010) påpekar också att sjuksköterskan måste ha kunskap om patienten som ska 
transporteras. Att sjuksköterskan som är ansvarig känner till patientens bakgrund så att 
undersökningen kan genomföras på ett säkert sätt. För att det ska bli så tryggt som 
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möjligt för patienten måste det också finnas en tydlig plan för vem som bär ansvaret 
under momenten som ska genomföras. Day (2010) menar också att transporten ska 
förberedas av ansvarig personal. Sjuksköterskan måste kunna vägen till målet samt 
samverka med mottagande enhet så att båda vet när och var patienten är. Dessutom 
måste sjuksköterskan säkerställa att patientens vård under transporten inte försämras, 
därför måste rätt mediciner, maskiner och övrig utrustning förberedas och tas med under 
transporten. 

Fanara et al (2010) beskriver att en viktig faktor som påverkar patienten är just själva 
transporten i sig. Momenten när hastigheten höjs och sänks, lägesskillnader för 
patienten, själva förflyttningen från den miljön som finns på intensivvårdsavdelningen 
och själva momentet med undersökningen som ska genomföras. Fanara et al (2010) 
menar att det tillsammans med riskerna för förändringar i patienten tillstånd måste vara 
något som är förutsett samt att transporten är värt risken för patienten. 

Intensivvårdssjuksköterskans roll 

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) (2014) definierar intensivvård som en vårdnivå 
och inte en plats. En nivå där patienten kräver avancerad övervakning och behandling 
vid hotande eller konstaterad svikt i ett eller flera vitala organ. Om patienten inte 
uppfyller de kriterierna så ska den inte heller klassas som en intensivvårdspatient. Vård 
som sker postoperativt klassas generellt inte som intensivvård, men om patienten 
uppfyller kraven för intensivvård så är det intensivvård. Detsamma gäller dessutom när 
patienter vårdas kvar på intensivvårdsavdelningen då det råder platsbrist och är 
intensivvårdsmässigt färdigbehandlad. 

En intensivvårdsavdelning skall enligt Svensk förening för Anestesi och Intensivvård 
(SFAI) (2015) vara bemannad med adekvat utbildad personal. Att personalen är adekvat 
utbildad innebär att de har genomgått och avklarat en specialistutbildning som 
innehåller både teoretiska och praktiska element. När sjuksköterskan specialistutbildas 
till intensivvårdssjuksköterska får denne en ny funktion och kompetens, utöver sin 
grundläggande sjuksköterskeroll. En intensivvårdssjuksköterska är med andra ord en 
specialistutbildad sjuksköterska som verkar i en högteknologisk miljö där patienter som 
med konstaterad, eller misstänkt, sviktande funktion i ett eller flera vitala organ och 
eller funktioner vårdas. Likt vid all typ av behandling av patienter med allvarliga 
sjukdomar ställs höga krav på både medicinska och omvårdnadsmässiga kunskaper. 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 308-203) menar att ett professionellt förhållningssett 
är att kunna kombinera dessa krav så att god vård kan uppnås. Extra tydligt är vikten av 
att förstå vilka olika behandlingar eller omvårdnadsmetoder man kan använda för att 
främja patientens välbefinnande. Enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvårds 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning mot 
intensivvård (2012) så innefattar det att sjuksköterskan ska klara av att identifiera risker 
samt att kunna planera och utföra omvårdnaden av en svårt sjukpatienten under en 
transport. 

Vanligt inom all vård men kanske framför allt vid intensivvård är att man utför olika 
åtgärder och behandlingar som kan upplevas som obehagliga eller smärtsamma. Att 
man aktivt gör att patienten upplever sig försämrad är dock inget 
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intensivvårdsjuksköterskan gör av ondo. Att lägga om sår, att vända på patienter med 
svåra smärtor eller något så simpelt som att sedera en patient kan göra att patientens 
upplevelse av välbefinnande kortsiktigt försämras (Puntillo et al. 2014). För patienten 
kan det vara svårt att se bortom de kortsiktiga upplevelserna av att här och nu uppleva 
obehag och det är i detta intensivvårdsjuksköterskan måste ha ett förhållningssätt som 
bejakar hela patientens upplevelse, ett så kallat professionellt förhållningssätt. Att 
bekräfta patientens obehag men att samtidigt göra det som för helheten är bäst är en svår 
balansgång som när det görs på rätt sätt underlättar för patienten och gör det lättare för 
denne att förstå vad som sker (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 308- 309). 

Enligt Ringdal, Chaboyer och Stomberg (2015) så innebär intrahospitala transporter 
bland annat en upplevelse av stress för intensivvårdssjuksköterskor. Det är svårt att 
planera för att genomföra en akut transport i förväg. Det är också ett moment som 
kräver stor förberedelse och mycket tid. Det blir i de flesta fall något som kräver en stor 
del av arbetspasset och lämnar mycket arbete till den personal som finns kvar på 
intensivvårdsavdelningen. Intensivvårdssjuksköterskor upplever ändå att de är 
förberedda för att ta hand om de problem som de stöter på under en transport. 

Patienters upplevelse av intensivvård 
Att vårdas på en intensivvårdsavdelning är något som påverkar hela patienten som 
person. Egeröd et al. (2015) menar att patienters kropp tappar sin integritet när de 
vårdas på en intensivvårdsavdelning, då kroppen invaderas av olika utrustning och 
patienten saknar kontroll för både avföring samt uringavgång. Sinnen som hörseln blir 
sämre medan smaksinnet, luktsinnet och känseln förstärks. Patienten kan uppleva en 
känsla av att sväva mellan medvetande och medvetslöshet.   
Hofhuis et al. (2008) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan som tar hand om 
patienten inte enbart är skicklig på det som är tekniskt utan också har en human sida.  
Patienter som vårdas i respirator, men inte är helt sederade, kan uppleva oro och 
upplevelser som kan kännas surrealistiska där de inte kan skilja på vad som är verkligt 
och på vad som inte är det. Därför är det viktigt att dessa patienter blir bekräftade i sina 
reaktioner och upplevelser för att motverkad desorientering. 
Patienter har också ett stort behov av information som skapar trygghet då de inte kan 
kommunicera själva. Patienter som är välinformerade hanterar också stressen som det 
innebär att vårdas på en intensivvårdsavdelning bättre (Hofhuis et al. 2008). Egeröd et 
al. (2015) menar att när patienten förlorar sin förmåga att kommunicera kan det leda till 
att patienten upplever sig avskild från verkligheten. Patienten har ett behov att bli 
bekräftade av sjuksköterskan för att kunna kämpa vidare med sin sjukdom. Fink, Flynn 
Makic, Poteet och Oman (2015) menar att patienter som ofta reorienteras med tidpunkt, 
vilken dag det är och var de befinner sig i samband med regelbundna sederingsstopp 
bidrar till att patienten blir mer lugn.  
Hofius et al. (2008) menar att det är viktigt för den ansvariga sjuksköterskan att ha 
förmågan att finnas där för patienten. Att sjuksköterskan kan hjälpa patienter genom att 
trösta, finnas där för dem och inge mod.  
  

Tidigare forskning  
Tidigare forskning kring sjuksköterskors upplevelse av intrahospitala transporter är få. 
Ringdal, Chaboyer och Stomberg (2015) menar att sjuksköterskor upplever att det är en 
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uppgift som tar mycket tid och är resurskrävande och som skapar en stressig situation 
för den ansvariga sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplevde att det skapar ännu mer 
stress om transporten sker nattetid. Tidigare studier fokuserar på riskerna runt den 
intrahospitala transporten (Day 2010; Fanara et al. 2010; Fink et al. 2015) där riskerna 
oftast delas in i de kategorier som orsakar de avvikande händelserna. Händelserna 
kategoriseras oftast efter de som beror på personalen och organisationen, de som beror 
på patienten och de som kan ses som en olycklig händelse. Få studier fokuserar på 
sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av intrahospitala transporter, det är därför 
en forskningsfråga som bör undersökas vidare. 
 
PROBLEMFORMULERING 

En stor del av patienterna på en intensivvårdsavdelning kommer någon gång under sin 
vårdtid att genomgå en intrahospital transport. Tidigare forskning visar (Voight et al. 
2009) att de patienter som genomgick en transport också är de som är sjukast och kräver 
störst resurser av avdelningen. Även sjuksköterskan hamnar i en utsatt situation då 
risken för avvikande händelser eller vårdskador ökar vilket kan bli ett stressmoment för 
sjuksköterskan som vårdar patienten. Det finns en ökad risk för att sjuksköterskan 
hamnar i en situation där patienten är i behov av avancerad omvårdnad i en miljö som 
inte alls är anpassad efter situationen och även patientens integritet äventyras då det kan 
vara i en offentlig miljö. Eftersom alla sjuksköterskor som arbetar på en 
intensivvårdsavdelning någon gång kommer att transportera en patient utanför 
intensivvårdsavdelningen så finns det behov av att undersöka sjuksköterskans erfarenhet 
och upplevelser av intrahospitala transporter av ventilatorbehandlade patienter.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och 
erfarenhet av intrahospitala transporter av ventilatorbehandlade patienter. 

 

METOD 

Ansats 
Examensarbetet har haft en kvalitativ induktiv ansats eftersom det syftar till att fånga 
hur den intervjuade personen upplever ett fenomen. Studien har genomförts genom 
semistrukturerade intervjuer som analyserats med kvalitativ innehållsanalys (Elo & 
Kyngäs 2007). Polit och Beck (2016 s. 509) menar att intervjuer lämpar sig när man vill 
få fram intervjupersonens egen historia eller upplevelse kring ämnet som studeras. 
Intervjupersonerna uppmanas också att berätta det de själva känner eller upplever kring 
ämnet. Kvale och Brinkmann (2014 s. 48) menar att en medveten naivitet från den som 
intervjuar ger det mesta för intervjun då det kan ge en så förutsättningslös och 
fullständig beskrivning av det som intervjupersonen upplever. Det som intervjupersonen 
säger under intervjun kan också vara mångnyanserat och kan tolkas på flera sätt.  
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Deltagare 
För att genomföra studien togs kontakt med tre enhetschefer inom Västra-
götalandsregionen på olika sjukhus. De delgavs information om bakgrund till studien 
samt vad studiens syfte var. Därefter erhölls tillstånd från respektive enhetschef via e-
post för att genomföra studien på avdelningarna. Sedan bestämdes lämpliga datum i 
samråd med vårdenhetscheferna över telefon för att genomföra intervjuerna. Urvalet av 
informanter skedde i samråd med personalansvarig sjuksköterska på avdelningen den 
dagen intervjuerna ägde rum med intensivvårdssjuksköterskor som hade tid att delta i 
intervjun. Informanterna delgavs innan intervjun startades 
Forskningspersonsinformation (se Bilaga 1) där de gav skriftligt godkännande till 
deltagande. Inklusionskriterier var utbildad intensivvårdssjuksköterska med minst ett års 
erfarenhet och som hade varit med på en intrahospital transport. När urvalet var gjort så 
gavs var och en information kring studien och informanterna gav sitt skriftliga 
godkännande att delta i studien. Kvale och Brinkmann (2014 s. 129) beskriver 
intervjupersonen som en person som innehar kunskaper kring ett specifikt ämne. För att 
kunna svara på syftet för studien så valdes därför sjuksköterskor som hade erfarenhet av 
ämnet, det vill säga intrahospitala transporter av ventilatorbehandlade patienter.   

Genomförande 
Totalt genomfördes åtta intervjuer där tre informanter var män och fem var kvinnor. 
Alla informanterna utom en hade minst ett års erfarenhet som 
intensivvårdssjuksköterskor och alla hade varit med och genomfört en intrahospital 
transport av en ventilatorbehandlad patient. Spridningen på erfarenhet var mellan sex 
månader och 30 år. Intervjuerna genomfördes på en så ostörd plats, på 
intervjupersonernas arbetsplatser, som möjligt och valdes ut med hjälp av personalen på 
avdelningen. Polit och Beck (2016 s. 508) menar att intervjuer som genomförs på 
platser utan någonting som kan störa personen är de mest idealiska. Intervjuerna 
genomfördes en och en för att intervjupersonen inte skulle känna sig otrygg i 
situationen. Intervjuerna varade mellan tolv och trettio minuter och spelades in med 
hjälp av mobiltelefoner. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga för att få fram så 
mycket av intervjupersonens upplevelser och erfarenheter som möjligt (Polit & Beck 
2016 ss. 509-510).  
Det genomfördes även en provintervju inför de planerade intervjuerna som inte 
inkluderades i resultatet då den inte upplevdes svara på syftet. 
 

Analys 
Varje intervju transkriberades ordagrant. Innehållet i varje enskild intervju lästes 
igenom förutsättningslöst flertalet gånger för att bilda en helhetsbild av varje intervju. 
Vi valde att göra en analys på enbart det manifesta innehållet i varje intervju. Delar av 
texten som motsvarade syftet togs sen ut för att bilda meningsenheter. Det gjordes en 
kondensering av texten för att få fram de meningsbärande enheterna Elo & Kyngäs 
2007). Kvale och Brinkmann (2014 s. 241) beskriver kodningen som den del där man 
bryter ner och sätter ord på datan som analyseras. Efter att datan hade kodats lyftes 
meningsbärande enheter fram vilka användes för att skapa sammanhängande enheter, 
vilka sedan samlades med likartade enheter i olika subkategorier. När subkategorierna 
hade skapats gjordes en abstraktion av innehållet för att kunna skapa huvudkategorier 
(Elo & Kyngäs 2007). 
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Etiska överväganden 
 
Forskning regleras av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) som säger att det inte finns något krav för examensarbeten att genomgå en 
etisk prövning. Trots detta har aspekterna som rör de etiska riskerna diskuterats och 
beaktas under arbetet. Varje informant i studien informerades individuellt om att det 
som spelades in under intervjun samt det transkriberade materialet kommer att förstöras 
när resultatet presenteras och examensarbetet är godkänt. Varje informant skrev också 
på en forskningspersonsinforation (FPI) som klargjorde att intervjun var frivillig och 
kunde avbrytas närhelst informanten önskade utan att behöva förklara varför. 
Informanterna informeras också om att deras identitet kommer att vara skyddad.  
 

Förförståelse 
Förförståelsen som handlar om våra förutfattande meningar om fenomen, kan handla 
om värden eller olika förutfattade meningar (Kvale & Brinkmann 2014 s. 74). En av 
författarna hade sedan tidigare erfarenhet av två av de tre avdelningarna där intervjuerna 
tog plats och valde därför att inte delta i datainsamlingen på dessa avdelningar. Detta 
gjordes för att förhindra att påverka intervjun men också för att undvika att påverka 
deltagarna i intervjun. När meningsskiljaktigheter rådde under analysen så diskuterades 
det för att undvika att förförståelsen färgade resultatet. 
Båda författarna har via utbildningen fått delta i intrahospitala transporter och har därför 
viss erfarenhet av det beskrivna fenomenet.  
 
RESULTAT 

Under analysen blev det tydligt att de faktorer som tidigare är kända som riskområden 
vid intrahospitala transporter också framkom i denna studies resultat. Därför presenteras 
resultatet under de tre huvudkategorierna: Personalrelaterade, Patientrelaterade, och 
Miljörelaterade faktorer. Se tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Resultat 
Subkategori Kategori 
 
Att känna sig ensam 
Att lita på teamet 
Att få stöd som ny 
Att vara på tå 
Erfarenhet ger trygghet 
 

 
 
 
Personalrelaterade faktorer 

 
Att ha tid för förberedelse 
Att känna sin patient 
Akuta transporter riskerar 
patientsäkerheten 
 

 
 
Patientrelaterade faktorer 
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Att vara utlämnad till den mottagande 
enheten 
Vägen till målet är osäker 
 

 
 
Miljörelaterade faktorer 

Personalrelaterade faktorer 
Att känna sig ensam 
Flera sjuksköterskor såg den intrahospitala transporten som ett moment där det är lätt att 
hamna i en sårbar situation.  Ett exempel som beskrevs var bland annat brist på hjälp i 
akuta situationer. En informant beskrev följande: 

 
”Hjälp får man ju, men… inte riktigt samma som kanske (när) man är inne på 

avdelningen då.” 
 
Att patienterna blir försämrade kan inträffa även utanför intensivvårdsavdelningen. 
Akuta situationer beskrevs kunnat uppstå när som helst. Även under det redan riskfyllda 
momentet med att tranportera patienten utanför avdelningen. På avdelningen beskrevs 
det som ett skyddsnät med den personal som alltid befann sig nära, men att det 
skyddsnätet försvann vid en intrahospital transport.  
 

”Patienten blir ju dålig och det kan den ju även bli inne på IVA-rummet, men det är 
som jag säger att man är mer, upplever att man är mer ensam. Så man är mer sårbar.” 
 
På vissa arbetsplatser var det inte enbart intensivvårdspersonalen som gick med på de 
intrahospitala transporterna, i stället hade de ofta hjälp av anestesipersonal. Detta var 
ofta en trygghet då det möjliggjorde transporter utan att det försvann för många 
sjuksköterskor från intensivvårdsavdelningen. Dock kunde detta arrangemang även 
innebära en risk för intensivvårdssjuksköterskan att placeras i en utsatt situation. 
 

”Men är man på en transport då är man ju bara de som… som går iväg. Har man 
oturen och gå på en transport och få med sig den narkossköterskan som har 

hjärtsökaren och sånt, då kan även den försvinna.” 
 
Ett annat orosmoment som lyftes fram under intervjuerna var det faktum att 
sjuksköterskan kunde känna sig ensam både på transport och i vissa fall även på 
patientrummet. Men att personalen generellt var duktiga på att hjälpa varandra i 
situationer där det behövdes. En informant beskrev att ”man är ganska ensam när man 
väl är borta.” och att tryggheten som fanns på ett patientrum inte gick att jämföra.  
 
”Skulle det skita sig så kan jag trycka på en larmknapp och så kommer det en massa 
folk springande, men när man är borta på röntgen, så är det kanske jag och en två 
undersköterskor med oss och då, då upplever jag nog matt man är lite mer ensam.” 
Att lita på teamet 
Att jobba på en intensivvårdsavdelning innebär att vara del av en större helhet som alla 
finns där för patienten. Den enskildes arbetsinsats, om än viktig, är sällan det enda som 
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rör patienten. Det är därför viktigt att ha tilltro till sina kollegor och medarbetare som 
jobbar runt patienten.  

 
”Vad mina kollegor gör och inte gör får ju vara för dom men dom gör ju det här jobbet 

minst lika bra.” 
På ett sjukhus fanns ett system vid transport som användes för att prioritera 
allvarligheten av patientens tillstånd. Detta system innebar att sjuksköterskan själv inte 
tog initiativet till hur många som skulle följa med under transporten och inte heller vilka 
kompetenser som skulle finnas med. Den informanten med kortast erfarenhet av att 
arbeta på en intensivvårdsavdelning beskriver tryggheten i att lita på läkarens 
prioritering: 
 
”Då får de prioritera, och den prioriteringen ser ju inte jag alltid. Utan då förutsätter 

jag att läkaren har prioriterat rätt.” 
 
En del sjuksköterskor beskrev vikten av att kunna sammarbeta med de personer som 
följer med på transporten, att arbeta tillsammans för patientens välbefinnande. En stor 
fördel som beskrevs var sammarbetet med kollegor, då visste oftast alla involverade 
vem som skulle göra vad om patientens tillstånd blev försämrat eller om en oväntad 
händelse inträffade under transporten. 
 
”Och sen är det ju viktigt att du har kollegor med dig eller undersköterskor som du kan 
sammarbeta med. Där vi känner varandra också, det är ju också en fördel att veta att 

händer det något så gör du det och så gör jag det.” 
 

Att få stöd som ny 
En informant beskrev pressen av att vara ny på en avdelning och vikten av att 
avdelningen tar hand om sin personal. För att skapa en miljö som är trygg för den nya 
sjuksköterskan som kommer till en arbetsplats lyfter informanten fram att det är viktigt 
att de mer erfarna sjuksköterskorna stöttar och hjälper sina nya kollegor för att de ska 
känna sig trygga och kunna växa i sin yrkesroll. 
 
”Vi ska vara väldigt rädda om våra nya sjuksköterskor tycker vi(…)man ska inte känna 

sig ensam och övergiven.” 
 
En informant beskrev vikten av att inte bara lita till sig själv utan att ha ödmjuk 
inställning till kunskap och ny personal. Erfarna sjuksköterskor har mycket att lära av 
den personal som är ny och vise versa. Den nyanställde får ta del av kunskapen hos den 
erfarne sjuksköterskan och den erfarne får möjlighet att fräscha upp sina kunskaper 
inom yrkesrelaterade områden som inte påträffas regelbundet. 

 
”När det kommer nya personer hit till avdelningen, nya sköterskor som nu [NN] till 
exempel så kan jag (…) säga; du har läst sist, kommer du ihåg hur det ligger till med 

det här och det här? För jag kommer inte ihåg det längre.” 
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Att vara på tå 
Flera informanter beskrev hur farligt det är att gå på en intrahospital transport. De 
använde uttryck som ”det farligaste vi gör” eller ”De är ju alltid lite bökiga”. Trots att 
de förstod att transporten är farlig för patienten beskrev de också hur viktiga dessa 
transporter var för patienternas överlevnad och välbefinnande. Dessa blandade känslor 
kunde ibland orsaka en stress hos sjuksköterskan. 

”Mentalt så, man blir lite mer spänd. Så ibland har det ju hänt att man drar en 
lättnades suck när man kommer tillbaka.” 

 
Ett orosmoment informanterna beskrev var bland annat hur stabil patienten var innan 
transporten. De beskrev att ju mer instabil patienten är desto större risk är det att en 
negativ händelse inträffade under transporten. Informanterna beskrev hur personalen gör 
en avvägning om det ens går att genomföra en intrahospital transport med patienten. En 
sjuksköterska frågade sig själv ”Kan vi överhuvudtaget flytta den här patienten?”  Det 
var ofta mycket arbete som krävdes för att säkerställa en trygg intrahospital transport, 
och en annan sjuksköterska beskrev: 
 

”Så man är ju oftast väldigt spänd… inför en transport. Och sen håller den 
anspänningen i sig hela transporten, så kan man ju slappna av kanske när man kommit 

tillbaka och allting känns säkert.” 
 
När sjuksköterskan lämnar intensivvårdsavdelningen är det viktigt att se till att det finns 
ett skyddsnät för patienten även när man är utanför avdelningen. Speciellt då många 
intensivvårdssjuksköterskor berättar att det är vanligt med flera patienter per 
sjuksköterska. Inför transport beskriver en informant att ett steg i detta är att ”tänka till” 
på varje patient. En annan informant beskrev även vikten av kommunikation under 
transporten där kommunikationen med läkaren ska vara lättillgänglig under hela 
transporten. 
 

”(…)och har telefonen i fickan, så att man snabbt kan nå narkosjouren.” 
 
En informant beskrev transporter som en utmanande arbetsuppgift, som trots svårighet 
kunde vara givande. Informanten beskrev att det utmanande och oväntade var en 
anledning till att söka sig till arbetet på en intensivvårdsavdelning.  

 
”Jag tycker det är roligt(…)det är ju därför som man jobbar på ett sånt här ställe, man 

blir lite på tå.” 
 

Erfarenhet ger trygghet 
Många informanter beskrev akuta situationer, stressade dagar och svårt sjuka patienter, 
trots detta var de flesta överrens om att man ”vänjer” sig vid arbetet vilket skapar en 
trygghet som kan motverka känslan av att vara otillräcklig. En informant reflekterade 
kring detta med tanken; 
 
”(…)Sätt mig på en annan vårdavdelning, då är jag ju ny där, då känner jag ju samma 

sak, det är ju vad man jobbar (med) vad man blir van med.” 
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Flera sjuksköteror beskrev en trygghet som kommer från erfarenhet, det skapade en 
känsla av att vara trygg i sig själv. Att lita på sin egen kompetens inom yrket. Som en 
informant beskrev:  

 
”Jag kan mitt jobb, jag vet hur jag ska göra detta.” 

 
För mycket erfarenhet kunde precis som mycket annat vara till en nackdel då det kunde 
skapa en falsk säkerhet hos sjuksköterskan. En sjuksköterska beskrev hur de patienter 
som inte alltid verkade vara sjukast kunde i själva fallet vara de som råkade ut för något 
oväntat under en intrahospital transport. Sjuksköterskan beskrev vidare hur det ibland 
kanske kan uppstå en ”nonchalant” attityd till de patienter som inte uppenbart ser 
mycket sjuka ut eller som inte har många läkemedel eller maskiner kopplade till sig. 
Den långa erfarenheten kan även ge fördelar. En sjuksköterska jämförde sitt första år 
som intensivvårdssjuksköterska med idag, och beskrev en upplevelse av att vara mer 
avspänd i sitt arbete med patienterna.  

 
”Jag vet ju vad jag ska göra om det inte funkar. Patienten ska ha luft i sig och 

cirkulera.” 
 
En av de mer erfarna informanterna menade att erfarenhet är något som kommer med 
tiden. Att efter flera år i arbetet få en trygghet i sitt handlande, i sin kunskap då liknande 
situationer erfarits tidigare. 

 
”Det är väl den trygghet man kanske får lite erfarenhetsmässigt att (…) det löser sig.” 

 
Många informanter beskrev hur erfarenhet i arbetet gjorde att det kunde effektivisera 
sina förberedelser, vilket i sin tur översattes till färre risker för patienten. Erfarenheten 
gjorde även att sjuksköterskorna kunde identifiera de situationer som är speciellt 
riskfyllda. Ett exempel på detta beskrivs av en informant: 
 
”det är ju ett riskmoment, överflyttandet, kanske inte själva när vi går i korridoren 
upplever jag inte som et riskmoment, utan riskmomenten är ju där borta vid 
datorapparaten där man ska lyfta över patienten fram och tillbaka.” 
 

Patientrelaterade faktorer 
Att ha tid för förberedelse 
Många informanter beskrev flera viktiga moment som ska göras innan de känner sig 
redo för att lämna avdelningen med patienten. En del sjuksköterskor beskrev vikten av 
att ha tid till att förbereda sig inför en transport som en viktig faktor för att kunna 
genomföra en så säker intrahospital transport som möjligt. En informant beskrev: 

 
”Jag vill ha gott om tid där. Inga sånna här mer på en kvart såhär. Det hinner inte jag” 
 
Flera sjuksköterskor beskrev vikten av att skapa en kontrollerad miljö runt den 
intrahospitala transporten. Förberedelse spelade en stor roll och ju mer som gjordes 
innan transporten minskade risken för negativa händelser under transporten. ”En god 
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planering gör halva jobbet” menade en informant och beskrev att man måste ha kontroll 
över situationen. Samma sjuksköterska beskrev också: 

 
”Det är klart att de är svårt sjuka men det får man ju hantera.” 

 
Flera av informanterna påpekade att det fanns många incidenter som kan ske trots en 
god planering inför den intrahospitala transporten. Även om sjuksköterskan tar god tid 
på sig och har förberett allt som går så finns det ändå risk för oförutsägbara incidenter. 
De flesta informanterna var dock överrens om att en väl förberedd transport är en 
mindre problematisk transport. 
 
”Det är det man lär sig… det är bara att försöka se framåt och planera för det sämsta 
och hoppas på det bästa.”  
 
En informant beskrev vikten av att se till att allting är färdigt innan hen lämnar 
intensivvårdsavdelningen. Informanten beskrev hur viktigt detta är att inte låta sig 
stressas till att göra oplanerade transporter. Det skapade en större trygghet för alla 
involverade när sjuksköterskan var väl förberedd. 

 
”(…)är det någonting som inte har förberetts, ja men då åker vi inte från avdelningen 

förens vi har förberett det.” 
 

Att känna sin patient 
En informant beskrev vikten av att känna sin patient innan den intrahospitala 
transporten påbörjas. Att inte veta hur patienten reagerar på olika situationer eller 
stimuli kan leda till otrygghet för sjuksköterskan. 
 

”(…)då blev det ju stress för mig, då vet jag inte vad som är fel(…)jag kände inte 
patienten innan (…) så ska jag gå på en transport nu (…) och inte känner patienten så 

kommer jag känna mig orolig ja.” 
 
Informanterna beskrev att stress kunde påverka patienten på ett negativt sätt. Att 
patienter upplever saker trots att de är sövda är majoriteten av informanterna överrens 
om. Informanterna menar att stress hos patienten är en av de vanligaste upplevelserna 
under en transport och någonting som sjuksköterskan bör vara medveten om. 

 
”Ja det är ju stress såklart. Det är det, så det, det måste man ju förebygga i möjligaste 

mån.” 
 
Flera informanter menade att det låg en stor vikt i att planera den intrahospitala 
transporten noga innan de lämnade intensivvårdsavdelningen, dels för sin egen skull då 
detta medförde ökad trygghetskänsla hos den ansvariga intensivvårdssjuksköterskan, 
dels för att minska stress hos patienten. Sammantaget beskrevs den minskade stressen 
hos patienten och den ökade trygghetskänslan hos sjuksköterskan som viktiga faktorer 
för att öka patientsäkerheten.  
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”(…)man har en strategi och den ska patienten få veta om, om patienten är så pass 
medveten” 

 
Som beskrevs av informanterna så skulle helst inte en instabil patient flyttas från 
avdelningen. Det beskrevs dock situationer när sjuksköterskorna inte fick något val. Om 
en patient var kritiskt sjuk och behövde omedelbar åtgärd fick det bära eller brista och 
transporten genomfördes trots patientens tillstånd. 
 

”Men just i, i stridens hetta så tror jag vi kör på (…) man hinner liksom inte alltid 
reflektera, utan då får man försöka göra så gott man kan.” 

 

Akuta transporter riskerar patientsäkerheten 
En del sjuksköterskor beskrev mer akuta händelser där de kunnat känna sig otillräckliga. 
En sjuksköterska beskrev en situation där det blev många transporter och komplicerade 
behandlingar med samma patient. Att ställas inför en situation där allt måste blir klart 
samtidigt kunde kännas svårt. 

 
”Då kände jag mig ganska otillräcklig asså, det var ju många som jobbade men det var 
en mycket, mycket sjuk man och det blev som sagt många transporter till röntgen och de 

var ju urakuta.” 
 
En del transporter går i sammanhanget inte att planera, informanter beskrev olika 
upplevelser och känslor kring detta. Några informanter beskrev de transporter som är 
urakuta var de som upplevdes svårast. Prioriteringen vid en sådan urakut transport 
bestod i att rädda livet på patienten mer än att patientsäkerheten behölls på full nivå. Att 
planera en sådan urakut transport beskrevs av informanterna som mycket svårt. En 
metod som beskrevs var att planera i förväg och använda sig av tankesättet ”orostänk”, 
informanten beskriver att hen planerar för det värsta tänkbara och ser till att ha strategier 
utifall något oplanerat skulle ske patienten.  

 
”Då står det bara i centrum att rädda livet och inte så mycket att alla slangar sitter på 

plats(…).” 
 
Att stress och oro förekom under arbetet med intrahospitala transporter upplevdes av 
flera informanter. Några informanter beskrev stressen som en inte nödvändigt negativ 
faktor i arbetet då stress kunde främja handlingskraft. Dock fanns det även 
beskrivningar kring det negativa med stress. 

 
”Om man är stressad så är det lätt att man glömmer vissa saker, kanske inte har med 

sig samma beredskap med sprutor eller så.” 
 

Miljörelaterade faktorer 
Att vara utlämnad till den mottagande enheten 
Att sjuksköterskorna placerades i en situation där de blir tvungna att vänta på en 
undersökning eller behandling beskrevs som ett orosmoment, inte enbart för 
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sjuksköterskan utan även för patienten då det innebar en risk att båda parterna blir 
stående på en otrygg plats utanför intensivvårdsavdelningen.  
 

”Väntan! På röntgen, de är inte färdiga med förra patienten som ska göra en CT till 
exempel. Det tar ju på gasförrådet och sånna saker.” 

 
Informanterna var till stor del överrens om att lämna intensivvårdsavdelningen var en 
riskabel situation förknippad med flera orosmoment. Flera sjuksköterskor beskrev de 
riskmoment som har med den tekniska utrustningen att göra, där de berättade om 
ofrivilliga extubationer, ”slangar” som åkte ut eller läkemedel som tog slut under 
transporten. Det var endas ett fåtal som beskrev de risker som är relaterade till 
personalen.  
 
Andra situationer som beskrevs var den risk för utsatthet i miljön som kunde ske vid till 
exempel röntgen. 
 

”För det är väl där man blir sårbar, vid till exempel CT” 
 
Under en intrahospital transport kom sjuksköterskorna ofta i kontakt med andra 
specialiteter som också är en viktig del i patientens behandling, men som kanske inte 
såg patienten på samma sätt som en intensivvårdssjuksköterska gör. En informant 
beskriver: 
 
”Och då ofta med personal som kanske inte är intresserade av intensivvården i sig utan 
dem är kanske mer intresserade av sin undersökning och inte tänker på att våra slangar 

kan vara direkt livräddande.” 
 
Negativ stress kunde påverka arbetet vid slutmålet för transporten. Att inte få den tid 
som behövdes för att, på ett patientsäkert vis, genomföra en överflyttning från säng till 
brits beskrevs som den vanligaste orsaken till att intensivvårdssjuksköterskor upplevde 
stress. Informanterna hade även beskrivningar som visade att mottagande personal på 
exempelvis röntgen hade förståelse för att överflyttningar av intensivvårdspatienter är 
ett tidskrävande moment som inte bör stressas. 

 
”(…) personalen på röntgen är väldigt bra och hjälpsamma, och låter det ta tid när vi 

trasslar med slangar, och flytta med allt de här som är lite bökigt när man kommer med 
en IVA patient(…)” 

 
 

Vägen till målet är osäker 
Informanterna beskrev miljön utanför intensivvårdsavdelningen som ett potentiellt 
hinder. Bland annat beskrevs korridorer och trånga utrymmen som exempelvis hissar 
som områden där patienten är extra sårbar om det skulle ske något oväntat. De 
sjuksköterskor som arbetade på sjukhus där de inte behöver ta någon hiss i samband 
med de vanligaste intrahospitala transporterna, oftast till röntgenavdelningen, uttryckte 
lättnad över att inte bli utsatta för det i samband med transporten. 
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”Nu är det ingen hiss till röntgen tack och lov, men om man ska i en hiss då, det är… 
inte roligt!” 

 
De sjuksköterskor som var tvungna att ta en hiss i samband med transporten av patienter 
upplevde oftast detta som en miljö där patienten riskerade att bli extra sårbar.  
 

”Nu måste man in i en hiss, så det är trångt och det är knöligt, så det tycker jag är ett 
hinder egentligen.” 

De flesta informanterna kände sig sårbara under den intrahospitala transporten då de 
lämnade den personaltäta avdelningen för den otrygga miljön i korridoren. Inte bara det 
att patientens integritet riskerades i korridorer eftersom det där inte bara rör sig personal 
som arbetar på sjukhuset utan även patienter och anhöriga. Vidare beskrevs även en 
otrygghetskänsla om det skulle ske någonting då intensivvårdssjuksköterskorna inte 
kunde erhålla den hjälp som normalt finns på en intensivvårdsavdelning.  
 

”(…)I en korridor så har man inte någon hjälp om det är så att någonting händer.” 
 
En informant beskrev en intensivvårdskedja där allting före, under och efter transporten 
ska vara så likt vården som sker på en intensivvårdsavdelning som möjligt. Målet var att 
det inte skulle hända patienten någonting under transporten och att uppmärksamma de 
risker som finns, för att förebygga dem i största möjliga utsträckning. Det var även 
viktigt att målet för transporten genomfördes samt patientsäkerheten behölls. 
 
”Viktigast för mig är ju att vi ska genomföra en obruten intensivvårdskedja så patienten 

inte utsätts för några risker.” 
 
En informant beskrev vikten av att vara medveten om vilken typ av säng patienten 
vårdas i för tillfället. Vissa sängar av äldre modell var enligt hen inga problem, men den 
nyaste tekniken medför inte bara fördelar för vården utan skapar även vissa hinder för 
den intrahospitala transporten. Att sängar går att förlänga kan ses som en stor fördel 
speciellt om patienten är längre än genomsnittsbefolkningen. De förlängda sängarna 
kunde dock orsaka problem i trånga utrymmen. 
 
”Om man har en… våran dyraste säng, att man ser till att fälla ihop den sängen så att 
den är så kort som möjligt redan innan man går. För när man har, när man inte har 

någon ström sen så kan man inte göra det, och då får man inte plats i hissen.” 
 
Informanterna beskrev inte bara stress kring det som rör organisationen utan även för 
det som rör patienten. En informant kunde beskriva stress över att patienten kunde bli 
stressad. Själva transporten beskrevs av alla informanter som ett riskfyllt moment som 
en stor del av patienterna blir utsatta för. Där en informant beskriver det som ”det 
farligaste vi gör”. En sjuksköterska beskrev; 

 
”Man måste vara medveten om att det är en risk. Det är en stor risk att det händer 

någonting under transporten, man måste ju ha beredskap för det.” 
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DISKUSSION 

Sammanfattningsvis kan ses att intensivvårdssjuksköterskor till stor del kan uppleva 
ensamhet och stress under en intrahospital transport men en god planering samt 
erfarenhet från tidigare transporter ger en ökad trygghet. Att 
intensivvårdssjuksköterskan känner sig tryggare kan i slutändan förmedlas till trygghet 
för patienten i form av minskad risk för negativa eller oväntade händelser under 
transport och därmed en ökad patientsäkerhet. 
 

Resultatdiskussion  
När arbetet samanställdes och analyserades slogs vi båda av hur mycket de olika 
informanterna hade gemensamt. En av de saker som tydligt framkom var den 
beskrivning av ensamhet som många sjuksköterskor hade. Dahlberg och Segesten 
(2010, ss 90-91) menar att ensamhet är något som personer kan känna både när de är 
fysiskt ensamma och i en grupp där de saknar relation eller tillhörighet till. Att 
ensamheten och kan bero på att en person inte var närvarande och inte bidrog med det 
som personen upplevde sig behöva i sammanhanget. Detta var ingen fysiskt ensamhet, 
de hade alltid en kollega med sig på transporter, men många beskrev sig som just 
ensamma. 
 
En annan likhet som framkom oavsett arbetsplats var vikten av en god planering. När 
informanterna ombads berätta mer om en intrahospital transport var det många som 
beskrev sina upplevelser om arbetet inför transporten, med planering och vad som måste 
göras innan de lämnade avdelningen. Det var endast ett fåtal informanter som beskrev 
sina upplevelser under själva transporten, eller hur det var efteråt. Det var först när de 
ställdes följdfrågor som dessa upplevelser kom fram. 
Arbetet med planering, kontroller och mer planering påminner lite om Försvarsmaktens 
överlevnadsskolas (FÖS) motto: Preparatus Supervivet – Den förberedde överlever 
(Försvarsmakten 2010). Självklart handlar det om vitt skida livsperspektiv, för 
försvarsmakten handlar det om den enskilde individens personliga överlevnadsförmåga, 
och för sjukvården handlar det mer om att säkerställa patientens välbefinnande och 
integritet. Trots dessa skillnader har båda organisationer en klar uppfattning om hur man 
tar sig an en svår situation. Planera och förbered. I en undersökning gjord av Brunsveld-
Reinders, Arbous, Kuiper och de Jonge (2015) där de undersökte olika checklistor och 
planeringsmodeller framkom att det mesta av arbetet låg i den förberedande fasen inför 
en intrahospital transport. Att mer energi läggs på att förbereda kunde även ses hos våra 
informanter som uttryckte att planeringen låg till grund för att genomföra en så säker 
transport som möjligt.  
 
Disch (2013 s. 79) menar att alla medlemmar i ett team har någonting unikt att tillföra 
med både sin individuella expertis och sitt eget perspektiv på händelser. Informanterna 
framhöll att en viktig faktor i arbetet kring patienten är att ha tillit till teamet för att 
optimera patientsäkerheten. Kommunikationen i teamet som var med på transporten 
sågs som något fundamentalt för att sammarbetet ska fungera och för att minska risken 
för att patienten utsätts för onödiga risker. Disch (2013 ss. 84-85) menar att det finns 
gynnsamma faktorer som hjälper till att bygga ett välfungerande team. Bland annat att 
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det finns en miljö där alla tar ansvar för teamets uppbyggnad, att det inte är en 
straffande miljö samt att det finns en gemensam respekt för alla medlemmar i teamet.  
 
Informanterna lyfte att det är viktigt att ta hand om nya sjuksköterskor på 
intensivvårdsavdelningen då det är en högteknologisk miljö som ställer höga krav på 
sjuksköterskan. Det är därför viktigt att få dem att känna sig välkomna och 
omhändertagna. En informant beskrev också att det är viktigt att vara ödmjuk inför 
kunskap som också kan ses som en faktor för att stärka teamet och motverka hierarkiska 
strukturer. Spector, Ulrich och Barnsteiner (2013 s. 236) belyser vikten av att nya 
sjuksköterskor får en adekvat introduktion till arbetet på avdelningen de ska arbeta på 
för att säkerställa patientsäkerheten. Nya sjuksköterskor upplever inte bara mer stress i 
arbetet än sina erfarna kollegor, den ökade stressen kan kopplas till ökade misstag som 
leder till vårdskador. Informanterna beskrev vikten av att ta hand om varandra för att 
den nyanställde inte ska känna sig ensam. Om avdelningen inte tar hand om sin nya 
personal kan patienter skadas. 
 
Att sjuksköterskor med mer erfarenhet kunde beskriva en ökad trygghet jämfört med 
sjuksköterskor med mindre erfarenhet sågs under intervjuerna. Att ha erfarenhet och 
veta vad man ska göra gav trygghet till individen. Rochefort, Buckeridge och 
Abrahamowicz (2015) beskriver vikten av den erfarne sjuksköterskan med att en 
erfarenhet som gör att individen i fråga har flera metoder för att förhindra negativa 
händelser. Erfarenhet kan ses som en generell tillgång för hela avdelningen då 
Rochefort, Buckeridge och Abrahamowicz (2015) visar på att om den generella 
erfarenhetsnivån sjunker så ökar sannolikheten för negativa händelser. 
 
Sjukhusen idag kan ibland vara hårt ansatta med en hård arbetsmiljö. Enligt Mealer, 
Jones, och Moss (2012) är vikten av att kunna lämna arbetets stress kvar när man går 
hem av stor vikt för intensivvårssjuksköterskans emotionella välbefinnande. En hårdare 
arbetsmiljö har resulterat i att det är en stor personalflykt från avdelningar där många 
erfarna sjuksköterskor lämnar för mer hållbar arbetsmiljö. En personalflykt som denna 
leder till en ökad risk för patienterna då många nyanställda sjuksköterskor blir upplärda 
i arbetet av personal med lite erfarenhet. Informanterna menar att det är viktigt att ta 
vara på den personalen som blir nyanställd på intensivvårdsavdelningen. Men med den 
rådande osäkerheten på många intensivvårdsavdelningar blir det svårt att tilldela 
handledare med en stor kompetens inom intensivvård.    
 
Ödegård (2013 s. 258) menar att en stor del av de vårdskador som förekommer går att 
förhindra. Ofta sker vårdskador under akuta transporter. Informanterna menade att en 
akut transport innebär att det inte finns tid att förbereda transporten i samma 
utsträckning som om transporten hade varit planerad. När sjuksköterskan inte hinner 
förbereda transporten finns det, enligt informanterna, risk att det glöms viktiga saker 
som att ta med alla läkemedel som behövs, eller att de inte hinner kontrollera att alla 
olika slangar som är kopplade till patienten ligger i ordning och inte löper riska att 
fastna i något under transporten. Informanterna framhöll också att ibland finns det 
transporter av sådan art att patientens liv är viktigare än patientenes välbefinnande. Vid 
en transport som är av karaktären att den måste ske omedelbart kan den tid det tar att 
förbereda tranporten leda till att patienten avlider. 
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Enligt Brunsveld-Reinders, Arbous, Kuiper och de Jonge (2015) så är det internationellt 
vedertaget att läkare följer med under den intrahospitala transporten tillsammans med en 
specialistsjuksköterska inom intensivvård. Informanterna beskrev tryggheten i att ha en 
läkare som prioriterade patientens tillstånd och därmed bestämde kompetenskravet för 
den intrahospitala transporten. Informanterna beskrev även svårigheter med att läkare 
inte alltid hade möjlighet att delta i en transport, främst på kvällar och nätter. 
Informanterna har beskrivit hur det inte alltid är en läkare med på transporten men om 
man ser internationellet verkar det vara en självklarhet. För patientens skull är det en 
fördel att så hög kompetens som möjligt deltar i transporten. Eftersom 
sjukvårdssystemen ser olika ut internationellt och nationellt så är det svårt att göra en 
jämförelse. Ett antagande kan också vara att eftersom intensivvårdssjuksköterskor i 
Sverige är specialistutbildade har de en hög kompetens och kan därför arbeta mer 
självständigt än i många andra länder. Eftersom jourläkare ofta är få under kvällar och 
nätter kan det vara en svårighet att lämna avdelningen då det ofta finns fler patienter än 
den som ska transporteras eller patienter som är i större behov av läkarens kompetens.  
 
Informanterna beskrev vikten av att se till att patienten är stabil inför en transport 
utanför intensivvårdsavdelningen. Risken att det händer något under transporten 
minskar avsevärt ju stabilare patienten är. Alamanou och Brokalaki (2014) menar att en 
patient som är instabil kan försämras ytterligare i sitt vitaltillstånd av händelser där det 
blir ett kort avbrott i medicineringen eller att kroppsvätskan distribueras på ett 
annorlunda sätt då sängen är i rörelse, vilket kan påverka effekten på pågående 
läkemedelsinfusioner. Riskerna förstärks även när patienten ska lämna sin säng och 
endotrakealtuben eller intravenösa infarter riskerar att dras ut under flytten. Att 
personalen som ska flytta över patienten har en speciell utbildning i detta är 
rekommenderat enligt Alamanou och Brokalaki (2014). Där informanterna beskriver att 
de lämnas ut till den mottagande enheten som inte har förståelsen eller intresset för 
innebörden i att patienten vårdas på en intensivvårdsavdelning kan därför ses som ett 
potentiellt riskmoment som riskerar patientens säkerhet under undersökningen eller 
behandlingen. Personalen på mottagande enhet kanske inte heller har samma beredskap 
för oförutsedda händelser som den ansvariga sjuksköterskan och kan därför inte 
förväntas att hjälpa till. Detta kan bidra till att sjuksköterskan känner sig ensam och 
utsatt under tiden som de befinner sig utanför avdelningen med patienten.  
 
Informanterna beskrev vilken risk det var att lämna avdelningen, hur transporter av 
patienterna var det farligaste momentet av alla, men det var inte många informanter som 
talade om den naturliga risken av att bara vara på en intensivvårdsavdelning. Det är inte 
bara patienten som löper större risk, även personalen är utsatt. Alameddine, Dainty, 
Deber och Sibbald (2008) beskriver att eftersom intensivvårdspatienten är den sjukaste 
av patienter och mortaliteten är hög på en intensivvårdsavdelning utsätts personalen ofta 
för tunga, motsträviga, och komplicerade känslor. Att ständigt slitas mellan hopp och 
förtvivlan, sorg och glädje, frustation och kampvilja gör att personalen på en 
intensivvårdsavdelning löper större risk för utbrändhet och sjukskrivning. Faktumet att 
intensivvårdrummet sällan är ergonomiskt utformad och att ljussättningen är mindre än 
lämplig dygnets alla timmar är också något som Alameddine, Dainty, Deber och 
Sibbald (2008) pekar på minskar intensivvårdssjuksköterskors förutsättning att effektivt 
bedriva sitt arbete. Som tidigare diskuterats kan en minskning av den samlade 
erfarenhetsnivån på intensivvårdsavdelningen leda till ökad risk för patienterna. Att 
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intensivvårdssjuksköterskor löper större risk för sjukskrivning kan då i förlängningen 
ses som en risk för patienterna. Eftersom hård arbetsbelastning och mycket 
sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård är vanligt förekommande idag så innebär det 
en negativ konsekvens för hållbar utveckling av sjukvården då det kan komma att 
försvinna många av de kompetenta sjuksköterskor som bedriver vård på 
intensivvårdsavdelningarna. 

Metoddiskussion 
Arbetet valdes att genomföras som en kvalitativ intervjustudie då intresset var 
intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av intrahospitala transporter 
av ventilatorbehandlade patienter. Den valda metoden var den som bäst passade arbetes 
syfte. Hammersley och Campbell (2012 s.12) beskriver kvalitativa studier som en form 
av social forskning vars styrka ligger i dess flexibilitet och förmåga att anpassas till 
olika situationer. Inledningsvis var tanken att genomföra intervjuerna på de två större 
sjukhusen i regionen men då detta på grund av diverse orsaker inte gick att genomföra 
valdes därför att försöka få större spridning av data genom att intervjua på fler sjukhus 
än först planerats. Slutligen blev det åtta intervjuer på totalt tre olika sjukhus inom 
Västra Götalandsregionen.  Polit och Beck (2016 ss. 559-560) beskriver överförbarhet 
som en del i att avgöra en studies validitet. Intervjuerna genomfördes på två mindre 
sjukhus samt ett länssjukhus. Detta gör att arbetet möjligen kan representera 
upplevelsen hos intensivvårdssjuksköterskor som arbetar på ett litet till mellanstort 
sjukhus i Sverige. Även studiens pålitlighet kan ses som god då den representerar både 
män och kvinnor med en stor spridning i erfarenhet och ålder. En svaghet med arbetet 
kan vara att det saknas data från mer specialiserade intensivvårdsavdelningar samt att 
data endast insamlats från en region. Dock gjordes ett medvetet val att endast 
genomföra intervjuerna på allmänintensivvårdsavdelningar för att få en så bred 
erfarenhetspridning av intrahospitala transporter av ventilatorbehandlade patienter som 
möjligt. Granheim och Lundman (2004) menar att en studies trovärdighet först speglas i 
valet av fokus som väljs och hur väl informanterna väljs ut för att få en så stor variation 
av upplevelser som möjligt. Detta kan återigen ses som en styrka eftersom 
informanterna i studien hade spridning i både erfarenheter av olika miljöer och att det 
var olika storlek på sjukhusen.  
 
Polit och Beck (2016 s. 497) menar att materialet för en kvalitativ intervjustudie kan ses 
som mättat när det börjar bli svårt att få fram ny data och att få fram nya deltagare i 
studien. Urvalet begränsades till åtta intervjuer som genomfördes på olika 
intensivvårdsavdelningar. Den primära anledningen till att endast åtta intervjuer 
genomfördes var för att inte få en alldeles för stor mängd data som skulle transkriberas 
då det fanns en definierad sluttid för att få fram ett färdigt resultat. Efter åtta intervjuer 
upplevde vi dessutom att informanternas berättelser började likna det som redan sagts. 
Det hade kanske funnits fler berättelser att hitta om fler intervjuer genomförts men 
sammantaget ansågs det att fler intervjuer skulle kosta för mycket tid för att rättfärdiga 
en potentiell vinst. Inledningsvis önskades även att informanterna hade minst ett års 
erfarenhet av intensivvård men på grund av internutbildning kunde på en 
intensivvårdsavdelning detta krav inte uppfyllas helt. Dock valdes det att genomföra 
intervjun då denna person kunde komma med ett nytt perspektiv. 
 



 20 

Enligt Polit och Beck (2016 s. 508) ska intervjuerna genomföras i en miljö där 
informanterna ska vara så ostörd som möjligt för att undvika störande moment som kan 
ge effekt under intervjun. Detta var svårt att ta hänsyn till under själva genomförandet. 
Intervjuerna genomfördes på respektive intensivvårdsavdelning och 
intensivvårdssjuksköterskorna kunde delta men var inte helt släppta från sitt 
patientarbete. En intensivvårdsavdelning är också en miljö där det låter mycket från 
larmklockor och maskiner. Det cirkulerade även mycket människor utanför rummen där 
intervjuerna genomfördes. Det kunde under några intervjuer ses att deltagarna blev 
märkbart distraherade av miljön runt omkring dem och de kände sig stressade över 
situationen.  
 
Innan arbetet med att insamla data påbörjades valdes analysmetod. Den metod som 
användes var en kvalitativ induktiv dataanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). Att välja 
analysmetod innan själva datainsamlingen sker är enligt Kvale och Brinkmann (2014 s. 
230) ett av de viktigare stegen som bör göras. Att samla data utan att ha analysmetoden 
klar för sig kan dels skapa oklarhet i data men kan också försvåra analysen då det blir 
svårt att svara på de forskningsfrågorna som ställts. Fördelen men denna typ av 
analysmetod var att det inte fanns en teori bakom frågorna som skulle besvaras. Detta 
möjliggjorde en analys där det lättare gick att belysa intensivvårdssjuksköterskornas 
egna upplevelser. Att välja en semistrukturerad intervjumetod kan ses både som en 
förtjänst och en brist i arbetet. Fördelen kommer i att intervjun blir mer samtalslik där 
informant och intervjuare sitter och ”pratar”, vilket kan göra det lättare för informanten 
att beskriva upplevelser som ibland kan kännas svåra att ta upp. 
 
Den förförståelse som fanns innan arbete började har diskuterats flitigt. Framför allt 
diskuterades vem som skulle intervjua var då det fanns risk för viss färgning av 
resultatet då en av skribenterna är anställd på en av platserna där intervjuerna ägde rum. 
Det har även diskuterats flitigt kring inställningen till intrahospitala transporter inom 
intensivvården. Rosberg (2012 s. 111) menar att förförståelsen är central i valet av 
forskningsfråga. Där förförståelsen är det medel som vi förstår omvärlden med och 
därför också det medel som används för att tolka den insamlade data som framkommer 
under intervjuerna. Det är också någonting som kan färga resultatet med en förutfattad 
ståndpunkt inom det valda ämnet. Därför skedde löpande diskussion för att skapa en så 
förutsättningslös analys av materialet som möjligt. 
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SLUTSATS 

Intensivvårdssjuksköterskor upplever i stor utsträckning stress, oro och en känsla av att 
vara ensam i samband med intrahospitala transporter av ventilatorbehandlade patienter. 
Förberedelsen av transporten är något som bör och får ta tid för att minimera risken för 
att det sker negativa händelser under transporten. Miljön både under vägen till målet 
samt vid slutdestinationen ses som potentiella riskelement för både patientens säkerhet 
samt sjuksköterskans upplevelse av transporten. Att teamet kan sammarbeta och lita på 
varandra beskrevs som en viktig faktor för att öka patientsäkerheten.  
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 

• Att personalen är medveten om, och förebygga sjuksköterskors upplevelse av 
ensamhet under transporter genom att se över vilken kompetens som går med på 
transport genom exempelvis prioriteringar och checklistor för intrahospital 
transport. 

• Att synliggöra sjuksköterskors behov av stöd från teamet och vikten av 
sammarbete genom diskussion i arbetsgruppen om erfarenheter och upplevelser.  

• Att belysa vikten av att dela med sig av erfarenheter och kunskap för att ge ökad 
trygghet till nyanställd personal genom förbättrade introduktionsprogram och 
individuell utbildningsplan i samarbete med avdelningschef. 
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Bilaga 1 
Forskningspersonsinformation    
 
Bakgrund 
 
Inom intensivvården så sker dagligen transporter av patienter inom sjukhuset, bland 
annat till röntgen och andra diagnostiska undersökningar. Ofta vårdas patienten 
samtidigt vårdas i respirator. Att transportera intensivvårdspatienter mellan olika 
faciliteter är ett moment som kan innebära risker för patientsäkerheten och stor 
förberedelse krävs av den ansvariga sjuksköterskan. I studien kommer det att 
undersökas hur sjuksköterskan upplever att transportera patienten som vårdas i 
respirator inom sjukhuset. 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av intrahospitala 
transporter av ventilatorbehandlade patienter. 
 
Förfrågan om deltagande 
 
Studien kommer att genomföras på två stycken intensivvårdsavdelningar i VG-
regionen. Du tillfrågas att delta eftersom du är specialistsjuksköterska inom intensivvård 
och har erfarenhet av Intrahospitala transporter. 
 
Studiens genomförande 
 
Studien kommer att genomföras med enskilda intervjuer som beräknas att ta mellan 30-
60 minuter. Intervjun kan genomföras på arbetstid och på en plats som själv känner dig 
bekväm med. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ner på papper. 
Därefter kommer intervjuerna att analyseras. Resultatet kommer att redovisas i form av 
ett examenarbete på Avancerad Nivå på Högskolan Borås. 
 
Risker med att delta? 
 
Vi anser inte att det finns några risker för dig som enskild att delta i studien. Du väljer 
själv vad du vill svara på och vad du vill ta upp under intervjun. Det kommer inte att gå 
att urskilja vad just du har sagt under intervjun. 
 
 



ii 
 

Hantering av sekretess 
 
Den nedskrivna intervjun kommer att förvaras tillsammans med ljudinspelningen så att 
obehöriga inte får tillträda till dem. Efter att arbetet är avslutat kommer allt insamlat 
material förstöras. 
Resultat 
Genom att ta kontakt med de ansvariga för studien så kan du ta del av resultatet. 
  
Frivilligt 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta den utan att lämna 
någon anledning för det. 
 
Ansvariga för studien 
Vid frågor eller om du vill ha mer information kring studien, kontakta ansvariga; 
Joel Gustafsson 
Mail: 
Simon Karlsson 
Mail: 
  
Handledare Isabell Fridh 
Lektor 
Högskolan Borås 
Tel. 033-435 4590 
Mail: isabell.fridh@hb.se 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informerat samtycke till deltagande 
Jag ger mitt tillstånd till att materialet från fältstudier och intervjuer med mig får 
användas i ovan beskrivna examensarbete. Jag har muntligen informerats om arbetet 
och har tagit del av ovanstående skriftlig information. Jag är medveten om att mitt 
deltagande är fullt frivilligt och att jag när som helst under dagen kan avbryta mitt 
deltagande utan förklaring. 
 
Göteborg den 
 
Namnteckning Namnförtydligande 
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