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Sammanfattning

Inom intensiwården transporteras ofta svårt sjuka patienter für diagnostik eller behandling.

En transport av en sjuk patient innebär alltid en risk ftjr att olika komplikationer kan uppstå.

För att främja patientsäkerheten är målet att inte utsätta patienten for risker vilka kan

forebyggas bl.a. genom att risker blir kända, analyseras och åtgärdas. Grunden for

säkerhetsarbete är god kännedom om verksamhetens risker.

Syftet med studien är att ta reda på vad intensiwårdssjuksköterskor uppfattar som risker vid

patienttransporter, samt vad de har for önskemål fÌir optimal patienttransport ur ett

patientsäkerhetsperspektiv.

En enkät arbetades fram och delades ut på två intensiwårdsavdelningar. Totalt besvarades

enkäten av 2l intensiwårdssjuksköterskor. Svaren på enkäterna tolkades och grupperades till

kategorier for att ge en överblick av resultatet.

Intensiwårdssjuksköterskorna angav framfi)r allt risker relaterade till utrustningen. Dessa

bestod av andningsrelaterad utrustning och övrig utrustning. Tillsammans utgör dessa risker

den största svarsfrekvensen. Sedan såg man risker relaterade till patienten och fysiologiska

fürändringar, därefter till miljö. Personalrelaterade risker nämndes också.

Vad som framftir allt krävdes lor att minimera riskerna vid patienttransporterna var planering.

Därefter såg de personal, miljö och utrustning som viktiga faktorer fÌir en optimal

patienthansport ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Nyckelord : P atienttransport, intensiwård, ri sker, patientsfü erhet.
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Bakgrund

Inom intensiwården transporteras ofta svårt sjuka patienter for diagnostik eller behandling.

En transport av en kritiskt sjuk patient innebär alltid en risk for att olika typer av

komplikationer kan uppstå (Beckmann, Gilles, Berenholtz,'Wu & Pronovost, 2004; Bercault,

Wolf, Runge, Fleury & Boulain, 2005; Braman, Dunn, Amico & Millman,1987; Kollef, von

Harz, Prentice, Shapiro, Silver, St. John & Trovillion,1997; Lahner, Nikolic, Marhofer,

Koning, Germann,'Weinstabl & Krenn, 2007; Mclennon,2004; Shirley & Bion, 2004;

Shirley & Hearns, 2006; Venkataraman & Odd, 1992; Waydahas, 1999).

För att främja patientsäkerheten är målet att inte utsätta patienten for risker. Ett av problemen

i strävan efter ökad patientsfüerhet är att risktagande i vården inte alltid kan undvikas,

eftersom varje möjligt alternativ kan innebåira en större eller mindre risk ftjr skada eller

sjukdom (Johnsson, 2008). Även alternativet att inte göra något alls kan vara forknippat med

risktagande. Många samhälleliga verksamheter är lorknippade med risker lor sjukdomar och

skador, vilka kan forebyggas bl.a. genom att risker blir kända, analyseras och åtgärdas.

Genom attlära av de misstag som redan inträffat kan man undvika att upprepa dem. Grunden

flor säkerhetsarbete är god kännedom om verksamhetens risker (Ödegård, 2001). De som

.arbetar i hälso- och sjukvården besitter den kunskapen och ár dessutom ofta medvetna om

systemens brister.

Frekvensen av negativa händelser som inträffar under patienttransport varierar från 4,2 yo till
70%i olikarapporter (Lahner et al., 2007; Mclennon,2004; 'Waydahas, 1999). Lahner et al.

(2007) som i sin studie fick fram att det skedde allvarliga incidenter i 4,2 yo av transporterna

såg en skillnad mellan transporter som gjordes vid akut behov av diagnostik eller behandling i

jämftirelse med dem då transporten var planerad. Vid akut transport var incidentrisken 7,8 o/o

och vid planerad transport 2,4 o/o. Av 452 transporter i studien skedde det 19 allvarliga

incidenter som delades upp i utrustningsrelaterade komplikationer (n:3) eller fysiologiska

håindelser (n:16). De utrustningsreleterade incidenterna var oväntad extubation, ändrat

tubläge och dragen v-sond, samt defekt på transportventilator. Till $'siologiska händelser som

resulterade i kritiska incidenter ingick ökat intrakraniellt tryck, bronkospasm, hypotension

orsakat av bradykardi eller tackykardi, hypertension, asystoli och HlR-relaterade händelser.



Traumapatienter och medicinska patienter var de patientkategorier som oftast transporterades

till diagnostik eller behandling. Kirurgpatienter transporterades oftast till planerade

revisonsoperationer. Även Mclenon (2004), Shirley & Hearns (2006) och Waydahas (1999)

delar in händelserna i två kategorier, dvs. utrustningsrelaterade eller fysiologisk forsämring av

patienten relaterad till allvarlig sjukdom. Enligt Shirley & Hearns (2006) är vanliga problem

relaterade till utrustningen, såsom problem med syrgasforsörjningen, ventilatorproblem, lösa

övervakningssladdar, ftirlust av infart, oavsiktlig extubation, slempropp i trackealtub eller

ändrat tubläge. Vanliga fysiologiska ftirändringar åir hypoxi, arytmier, hypotension, negativt

forändrad GCS (Glasgow Coma Scale), hypotermi och hypoglykemi.

Intensiwårdspatienter ligger ofta i ventilator. Ventilatorbehandling innebär risk fiir VAP

(ventilator associerad pneumoni). Det har gjorts studier som indikerar att ventilatorbehandlade

patienter som varit med om patienttransport har högre fiirekomst av VAP ?in de

ventilatorbehandlade patienter som inte varit med om patienttransport (Bercault et.al.,2005;

Kollef et.al.,1997).

I jämfiirelse med manuell ventilering är mekanisk ventilering att fiiredra vid patienttransporter

(Braman et.al., 1981; Nakamura, Fujino, uchiyama, Mashimo & Nishimura, 2003). Hos

manuellt ventilerade patienter är ftirändringar i blodgaser vanligt (Braman et.al.,1987).

Patienten kan bli överventilerad med hypokapni och respiratorisk alkalos som füljd eller

underventilerad med hyperkapni och respiratorisk acidos som ftiljd. Synkronisering med

patientens egna andning misslyckas ofta och kan trötta ut patienten genom ökat

andningsarbete (Nakamura et al., 2003).

Patienttransport

Mackintosh (2006) delar upp patienttransporter i tre kategorier. Den primära, den sekundära

och den intra-hospitala. Med primåir transport menas transport under den prehospital vård fran

upphämtningsplats. Exempelvis från skadeplats eller hemmet in till sjukhuset. Interhospital

transport benämns sekundär transport, dvs. att patienter flytas fran ett sjukhus till ett annat.

Intra-hospital transport innefattar transport av patient inom ett och samma sjukhus. I det håir

arbetet är det intrahospital patienttransport av intensiwårdspatienter i säng som definieras

som patienttransport. Intrahospital patienttransport kan delas in i tre olika faser

(Venkataraman & Orr, 1992), dvs. ftirberedelsen, transporten och stabiliseringen när patienten



åir tillbaka på sin avdelning. Det är således inte endast tiden då patienten är borta från

avdelningen som har betydelse lor transporten.

Förberedelsen

En intrahospital transport skall endast göras när en undersökning eller behandling inte kan

utftiras på intensiwårdsavdelningen ('Waydhas, 1999), samt att man várderat de risker en

transport gentemot den vinst undersökningen eller behandlingens väntas ge (Beckmann et al.,

2004). Den personal som skall transportera patienten skall vara fri från andra uppgifter och fä

tid till att fiirbereda och planera patienttransporten (Shirley& Bion, 2004).Innan patienten

skall transporteras behöver patienten vara så stabiliserad som möjligt (Venkataraman & Orr,

1992). Monitorering, aktutrustning, apparatur och den medicinering patienten ftirväntas

behöva under transporten forbereds och kontrolleras (Venkataraman & Orr, 1992).

Intravenösa infarter, artärkateter och luftväg optimaliseras. Om patienten ligger i ventilator

skall patienten vara stabiliserad till transportventilatorn innan transport (Shirley & Bion,

2004). Hos ventilatorpatienter kontrolleras endotrakealtubsposition, kufftryck, oxygenflöde

och syrgastuber, samt ventilatorinställningar (Warren et al., 2004).I forberedandet av

transporten ingår det att känna till mottagande destination (Jastremski, Hitchens, Thompson,

Bekes, Coffinan, Neumann-Flugaur, Stegall, Tagney, Turner,'Warren, Wedel & Woods-

McCormick,1993; Shirley& Bion, 2004; Shirley & Hearns, 2006; Venkataraman & Orr,

1992; 
'Warren, Fromm, Orr, Rotello & Horst, 2004). Det åir viktigt att ha kommunicerat med

den mottagande destinationen så att de har gjort sina fiirberedelser ftir patienten. Deras

utrustning måste vara känd for att säkerställa atträtt utrustning ftiljer med patienten och bästa

transportsträcka kan väljas. Transportens tid kan då minimeras och väntan vid undersökningar

ñrhoppningsvis undvikas. I ftirberedelserna av transporten ingår det också att välja ut

personal som skall frilja med. Antal personal och vilken personalkategori som följer med

patienten under transporten är beroende på patientens fysiologiska stabilitet, sjukdomsbild och

den utrustning som används. Det rekommenderas starkt att minst två personal, varav en

sjuksköterska med intensiwårdsutbildning är med vid patienttransporten (Warren et aI.2004).

Andra personalgrupper som kan delta i transporten är sjuksköterskor utan

intensiwårdsspecialicering, samt läkare och undersköterskor. En patient som är instabil i sina

vitala parametrar kan komma att behöva akuta medicinska ãtgärder, vilket gör att läkare skall

lolja med (Jastremski et al. 1993). Om inte ansvarig lfüare ñljer med på transporten måste



denne vara informerad. Innan transporten bör indikationen für transport och patientens status

dokumenteras i en transportjournal.

Transporten

Från att patienten lämnar intensiwårdsavdelningen till dess att patienten kommer tillbaka

innefattar transporten. Den tid patienten befinner sig på t.ex. magnetröntgen eller operation

innefattar alltså också transporten (Venkatamaran &, Or^,1992). Patienten skall under

transporten ha likvärdig monitorering som på intensiwårdsavdelningen (Warren et a1.,2004).

Den basala monitoreringen och övervakningen inkluderar arytmier, puls, saturation, blodtryck

och respiration. Vissa patienter kan efter ordination och beroende på sjukdomsbild

transporteras utan denna övervaknin g. Ãr 2006 uppdaterades riktlinjer für basal monitorering

av patient vid transport av skallskadade i England till att omfatta arytmikurva, invasiv

blodtrycksmätning, arteriell syremättnad, vävnadspulsoxymeter, central och perifer

temperaturmätning, urinmätning via urinkatater, samt centralvenöst tryckmätning (Shirley &
Hearns, 2006). En transporthylla/vagn, specialdesignad ftir att bära upp apparatur och

monitorering rekommenderas (Venkatamaran &, On,1992). Den kan kopplas fast vid sängens

fotända. Under transporten är målet att hapatienten stabil och folja monitorering genom

kontinuerlig övervakning, upprätthålla samma vårdftirutsättningar som på avdelningen, samt

fürebygga risker och administrering av onödig medicinering.

Stabiliseringen

Det tar i regel 30 minuter till en timme für en kritiskt sjuk patient att stabilisera sig efter en

patienttransport (Venkatamaran & Orr, 1992). Stabiliseringen ses därftir som en del av

patienttransporten.

Problemformulering

Den säkraste platsen für en intensiwårdspatient är inne på intensiwårdsavdelningen. En

patienttransport innebär att patienten kan utsättas für risker som kan leda till komplikationer.

För att ta reda på vad som utgör risker vid patienttransporter, samt vad som krävs ftir en säker

patienttransport, arbetades en enkät fram med frågor som skulle ge svar åt studiens syfte.

Enkäten prövades i denna studie fiir att kunna forbättras inftir framtida studier. En önskan är



att genom denna studie få en ökad lorståelse inom ämnet for att i framtiden kunna skapa

ytterligare strategier lor att öka patientsäkerheten vid patienttransporter.

Syfte

Syftet med studien är att ta reda på vad intensiwårdssjuksköterskor uppfattar som risker vid

patienttransporter, samt vad de har fijr önskemål ftir optimal patienttransport ur ett

p atientsäkerhetsperspektiv.

Metod

För att taredapå vad intensiwårdssjuksköterskor uppfattar som risker vid patienttransporter,

samt vad de har fiir önskemål for optimal patienttransport ur ett patientsfüerhetsperspektiv,

arbetades en enkät fram (Bilaga I : enkäten). I fürsta skedet bestod enkäten av 21 frågor. En

del frågor som ej ansågs ha tillräcklig relevans utifran syftet togs sedan bort, samt att en del

enskilda frågor slogs ihop till en och samma fräga. Slutligen bestod enkäten av ett fåtal frågor.

Under utformningen av enkäten visades enkäten upp for andra studenter och handledare vid

Röda korsets högskola. Vilka givit s5mpunkter och ftirslag gällande enkäten under arbetets

gång. Öppna frågor användes i enkäten eftersom det förväntades att de tillfrågade

intensiwårdssjuksköterskorna i studien kunde ha mer kunskap om risker och önskemål vid

patienttransporter än forfattaren till arbetet, då de befinner sig ute i verksamhet sedan en tid

och har klinisk erfarenhet. I de två öppna frågorna fick intensiwårdssjuksköterskorna i den

ena ange fem exempel på vad de uppfattar som risker vid patienttransporter och i den andra

ange fem exempel på önskemål fiir optimal patienttransport ur ett patientsfüerhetsperspektiv.

De fem svarsalternativen i dessa frågor skulle sedan rangordnas från I till 5, där 1 anses vara

störst risk, respektive mest optimalt. På enkäten frågades även hur många års erfarenhet som

den svarande specialistsjuksköterskan hade, samt uppskattningsvis hur många

patienttransporter denne var med om under en genomsnittlig vecka. Detta für att fürfattaren

antog att detta kunde vara av betydelse då erfarenhet skulle kunna ge varierande syn på vad

som uppfattas som risker vid patienttransporter och vilka önskemålen åir fiir optimal transport

ur ett patientsäkerhetsperspektiv. I slutet av enkäten gavs möjlighet till att ge synpunkter på



patientsäkerhetsfrågor och undersökningen ftir att ytterligare värdefulla synpunkter och

åsikter skulle kunna komma till tals som kan komma till nlta vid tolkning och analysering av

det insamlade materialet (Trost, 2007).

Då två avdelningar ingick i studien märktes enkäterna upp med respektive avdelning och

kodades med ett nummer per enkät for att svaren inte skulle kunna härledas till person, men

kunna visa om uppfattningarna skiljer sig mellan avdelningarna. Detta for att så antogs kunna

vara fallet då det vårdas olika patientkategorier på avdelningarna och avdelningarna är

lokaliserade på olika platser inom sjukhuset där miljön ser olika ut. Avdelningarna har också

olika lång transportsträcka till de olika undersökningarna och behandlingarna.

Enkäten delades ut till intensiwårdssjuksköterskor på två intensiwårdsavdelningar, som i

studien nämns som avdelning A och avdelning B. 70 st intensiwårdssjuksköterskor var

anställda på avdelning A och 65 st på avdelning B. På avdelning A delades 16 st enkäter ut till
intensiwårdssjuksköterskor under olika tillfällen då det kunde avsättas tid till att fflla i
enkäten som sedan samlades in direkt. 16 av 16 st enkäter besvarades på avdelning A. På

avdelning B delades 25 enkäter ut under tre olika arbetspass till intensiwårdssjuksköterskor.

Respondenterna lämnade sedan in enkäterna via ett postfack lor studien. 11 av 25 st enkäter

besvarades på avdelning B. Datainsamlingen skedde på de båda avdelningarna under samma

vecka.

Analys

Vid analysen tolkades svaren i de öppna frågorna och grupperades i kategorier (Polit & Beck,

2008). Resultatet av vad som uppfattas som risker vid patienttransporter delades in i de sex

kategorierna: miljö, personal, fusiologiska komplikationer, andningsrelaterad utrustning, öwig

utrustning och övrigt. Vad som angavs som önskemål for optimal patienttransport ur ett

patientsäkerhetsperspektiv kategoriserades till: utrustning, personal, planering, miljö och

övrigt. Kategorin övrigt togs med ftir att lyfta fram de svarsalternativ som inte fiirekom i hög

frekvens och som inte passade i någon av de andra kategorierna. En del respondenter har

angivit flera svar i ett, som t.ex. "hjdrtstopp i kulvert", svaret har då grupperats till den

kategori som ansetts mest relevant, vilket i detta fall är fysiologiska komplikationer. Svaren

har analyserats fiir respektive avdelning, samt totalt for de båda avdelningarna tillsammans.

Vid analys och sammanställning av svaren har rangordning av svaren frångåtts.



Etiskt övervägande

Arbetet har etiskt granskats av Röda korset högskolas granskningsnämnd for empiriska

studentarbeten (D-nr 008/2009). Klinikcheferna på respektive avdelning gav sitt godkännande

till att genomfiira studien. De intensiwårdssjuksköterskor som deltagit i studien har delgetts

information om studien och dess syfte.

Resultat

Intensiwårdssjuksköterskornas uppfattning om vad som utgör risker vid intrahospitala

patienttransporter var risker relaterade till miljö, personal, fysiologiska komplikationer,

andningsrelaterad utrustning och övrig utrustning (se tabell 3). Sjuksköterskornas önskemål

for optimal patienttransport ur ett patientsfüerhetsperspektiv handlade om utrustning,

personal, planering och miljö (se tabell 6).

Enkäten besvarades av totalt 27 intensiwårdssjuksköterskor. De flesta hade arbetat fem till tio

år (se tabell 1).

Tabell 1. Antal ar som specialistsjuksköterska inom intensiwård.

De flesta angav att de uppskattningsvis deltog i en till två intrahospitala transporter under en

genomsnittlig vecka (se tabell2).

<2 ùr 2-5 år 5-10 år >10år

Avd. A 3 4 6 3

Avd. B 3 0 4 4

Totalt 6 4 10 'l

Tabell 2. Arttal patienttransporter de svarande är med vid under en genomsnittlig vecka.

Ingen t-2 34 >4

Avd. A 0 l0 5

Avd. B 4 6 0

Totalt 4 16 5 2

10



Vad uppfattas som risker

Intensiwårdssjuksköterskorna angav fiamfor allt risker relaterade till utrustningen (se tabell

3). Dessa bestod av andningsrelaterad utrustning och övrig utrustning. Tillsammans utgör

dessa risker den största svarsfrekvensen. Sedan såg man risker relaterade till patienten och

fusiologiska forândringar, därefter till miljö. Personalrelaterade risker nämndes också.

Risker som kategoriserats till andningsrelaterad utrustning var relaterade till
endotrackealtuben, tubstopp och respiratorproblem. Att endotrackealtuben ändrar läge eller

åker ut och tubstopp var de svar som nämndes mest frekvent i denna kategori, men även

respiratorproblem nämndes av de flesta.

Risker nämnda relaterat till övrig utrustning var mycket teknisk utrustning som gjorde det

svårt att ñ överblick över en instabil patient, infusionspumpar och sprutor med inotropa

droger som krånglar eller måste bytas under vägen, slangar, drän och infarter som fastnar eller

füer ut, urladdade batterier, glappkontakt till övervakningsutrustning, tunga transportskåp,

samt att allt som skall vara med inte finns med under transporten.

Som ffsiologiska florändringar relaterat till patientens tillstånd angavs risker som

cirkulationsproblem i form av blödning, blodtrycksfall och hjärtstopp, eller att patienten blir

instabil av skakningar under transporten, lång återhämtningstid efter transporten, VAP,

infektionsri sk, des aturation o ch ill amående.

Hissen var den miljöfaktor som nämndes mest frekvent som en risk, men även trånga

ut4rmmen och långa avstånd.

Tabell 3. Vad intensiwårdssjuksköterskor uppfattar som risker vid patienttransporter.

Andningsrelaterad

utrustning

Ovrig

utrustning

Fysiologiska

komplikationer

Mitjö Personal Ovrigt

Avd. A t4 l4 l6 8 6 l3
Avd. B 5 I4 t4 11 7

Totalt t9 28 30 l9 7 20

11



Personalrelaterade risker beskrevs som dåligt med personal och resurser som gör att fä kan gå

med transporten, att personal inte finns på plats vid undersökningen, samt ingen medfoljande

läkare.

Det fanns många risker som inte gick under någon större gemensam nämnare och därfor

kategoriserades som övriga risker i tabellen. övriga risker som nämndes var minskad

patientsäkerhet, fiirflyttning av patient mellan säng och brits, planläge, avbrott i intensiwård,

brist på planering, stress, samt bristfiillig överfüring av information vid transporter.

Uppfattning gällande risker vid patienttransporter beroende av erfarenhet

o De som deltog i studien och hade arbetat som intensiwårdssjuksköterska < 2 år

svarade att de flesta riskerna var relaterade till miljön (se tabell 4).

o De som deltog i studien och hade arbetat i2-5 ãr som intensiwårdssjuksköterska

svarade att de flesta riskerna var relaterade till andningsrelaterad utrustning och

ffsiolo giska komplikationer.

o De som deltog i studien och hade arbetat i 5-10 år som intensiwårdssjuksköterska

svarade att de flesta riskerna var relaterade till övrig utrustning.

o De som deltog i studien och hade arbetat i >10 år som intensiwårdssjuksköterska

svarade att de flesta riskema var relaterade till fusiologiska komplikationer.

o De som deltog i studien och inte var med vid någon patienttransport en genomsnittlig

vecka svarade att de flesta riskerna var relaterade till miljön (se tabell 5).

o De som deltog i studien och var med vid en till två patienttransporter en genomsnittlig

vecka svarade att de flesta riskerna var relaterade till frsiologiska komplikationer.

o De som deltog i studien och var med vid tre till fyra patienttransporter en

genomsnittlig vecka svarade att de flesta riskerna var relaterade till ffsiologiska

komplikationer.

o De som deltog i studien och var med vid fyra eller fler patienttransporter en

genomsnittlig vecka svarade att de flesta riskerna var relaterade till andningsrelaterad

utrustning.

l2



Tabell 4. Uppfattning om vad som utgör risker vid patienttransporter fordelat på antal arbetade år som

intensiwårdssjuksköterska.

<2 âr z-5 âr 5-10 år >10 år

Andningsrelaterad

utrustning

Avd. A

2 4 6 2

Andningsrelaterad

utrustning

Avd. B

I 0 2 2

Andningsrelaterad

utrustning

Totalt

3 4 I 4

Ovrig utrustn¡ng

Avd. A

-t 2 5 4

Ovrig utrustning

Avd. B

3 0
,7

4

Ovrig utrustning

Totalt

6 , t2 I

Fysiologiska

komplikationer

Avd. A

2 4 5 5

Fysiologiska

komplikationer

Avd. B

2 0 I lt

Fysiologiska

komplikationer

Totâlt

4 4 6 l6

Miljö

Avd. A

4 I j 0

Mirjö

Avd. B

4 1 5

Miljö

Tot¡lt

8 ) 8

Personal

Avd A

2 2 J 0

Personal

Avd B

I 0 0 0

Person¡l

Tot¡lt

3 ) t 0

Ovrigt

Avd A

2 4 'l 0

Ovr¡gt

Avd B

) 0 J )

Ovrigt

Totalt

4 4 t0 .,

13



Tabell 5. Uppfattning om vad som utgör risker vid patienttransporter i forhållande till hur många

patienttransporter de svarande är med vid under en genomsnittlig vecka.

Ingen l-2 3-4 >4

Andningsrelaterad

utrustning

Avd. A

0 9 2 3

Andningsrelaterad

utrustning

Avd. B

0 4 0

Andningsrelaterad

utrustning

Totalt

0 l3 ) 4

Ovrig utrustning

Avd. A

0 9 4

Ovrig utrustning

Avd. B

7 5 0 2

Ovrig utrustning

Totalt

7 t4 4 3

Fysiologiska

komplikationer

Avd. A

0 l0 5

Fysiologiska

komplikationer

Avd. B

3 9 0 2

Fysiologiska

komplikationer

Totalt

3 l9 5 3

Miljö

Avd, A

0 4 4 0

Miljö

Avd. B

5 6 0 0

Miljö

Totalt

5 t0 4 0

Personal

Avd A

0 4 2 0

Personal

Avd B

0 0 0

Personal

Totalt

I 4
.,

0

Ovrigt

Avd A

0 9 4 n

Ovrigt

Avd B

4 3 (, 0

Ovrigt

Totâlt

4 t2 4 0
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Onskemål för optimal transport

Vad som framftir allt krävdes for att minimera riskerna vid patienttransportema var planering

(se tabell 6). Därefter såg de personal, miljö och utrustning som viktiga faktorer for en

optim al pati enttransport ur ett p ati ents äkerhetsperspektiv.

Tabell 6. Vad intensiwårdssjuksköterskor anger som önskemål for optimal patienttransport ur ett

patientsäkerhetsperspektiv.

Vad som innefattade önskemål angående planering nämndes som övervägt behov av

undersökningen, bra rutiner, tid till att planera och fÌirbereda transporten, en resursperson som

hjälper till att iordningställa transporten, samordning av transportlfüare och mottagande

enhet, undvika transport under jourtid och passbyten, noggrann dokumentation innan avflird,

en handlingsplan für akuta transporter, bra kommunikation och samarbete fiir att undvika

våintetider.

Vad som nämndes som personalrelaterade önskemål var erfaren och tillräckligt med personal,

riktlinjer på vilka som ftiljer med transporten, medfüljande läkare, väl forberedd personal dit

man kommer, bra bemanning ftir överfl¡tningar, utbildning och träning av personal.

Önskemål rörande miljön var korta transportvägar, större utrymme i hissar, syrgasuttag efter

transportvägen, att undersökningar utfors inne på patientsal, närhet till IvA-aktuella insatser,

breda dönöppningar och raka fria transportvägar utan trösklar.

Utrustningsrelaterade önskemål var att det tekniska skall optimeras så att undersökningar kan

utfiiras inne på patientsalen, mobila undersökningsapparater,lá,ttoch säker utrustning,

riktlinjer frir vad som skall fiilja med på transport, att rutiner efterloljs så att tex. inte batterier

blir urladdade, att någon är ansvarig lor transportutrustning och att telefon alltid åir med vid

transporter.

Planering Personal Miuö Utrustning Ovrigt
Avd. A 2'7 l7 t3 t2 3

Avd. B l3 13 t2 9 2

Totâlf 40 30 25 21 5
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Ovriga önskemål innefattades av: Stabil patient med väl fixerad tub och CVK, att patienten

informeras i möjligaste mån, samt smidigt system for in- och utloggning av

patientinformation och övervakning.

Önskemål vid patienttransporter beroende av erfarenhet

o De som deltog i studien och hade arbetat som intensiwårdssjuksköterska i <2 år

angav flest önskemål relaterat till planering och miljö (se tabell 7).

o De som deltog i studien och hade arbetat som intensiwårdssjuksköterska i 2-5 är

angav flest önskemål relaterat till planering.

o De som deltog i studien och hade arbetat som intensiwårdssjuksköterska i 5-10 år

angav flest önskemål relaterat till planering.

o De som deltog i studien och hade arbetat som intensiwårdssjuksköterska i > 10 år

angav flest önskemål relaterat till planering och personal.

o De som deltog i studien och inte var med vid någon patienttransport en genomsnittlig

vecka angav flest önskemål relaterade till planering (se tabell 8).

o De som deltog i studien och var med vid en till två patienttransporter en genomsnittlig

vecka angav flest önskemål relaterade till planering och personal.

o De som deltog i studien och var med vid två till tre patienttransporter en genomsnittlig

vecka angav flest önskemål relaterade till planering.

o De som deltog i studien och var med vid fyra eller fler patienttransporter en

genomsnittlig vecka angav flest önskemål relaterade till planering.
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Tabell 7. Önskemål ftir en optimal patienttransport ur ett patientsäkerhetsperspektiv redovisat utifrån antal

arbetade år som intensivvårdssjuksköterska.

<2 âr 2-5 â¡ 5-10 år >10 år

Planering

Avd. A

6 lt 5

Planering

Avd, B

4 0 3 6

Planering

Totalt

9 6 t4 1t

Personal

Avd. A

4 4 5 4

Personal

Avd. B

J 0 3 7

Personal

Totalt

7 4 I l1

Miljö

Avd. A

4 3 5 I

Mirjö

Avd. B

5 0 5 2

Miljö

Totalt

9 3 l0 3

Utrustning

Avd. A

2 2 8 0

Utrustning

Avd. B

2 0 3 4

Utrustning

Totalt

4 t l1 4

Ovrigt

Avd A

0 2 I 0

Ovrigt

Avd B

0 0 I

Uvrigt

Tot¡lt

0 a t I
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Ingen t-2 34 >4

Planering

Avd. A

0 l8 6 3

Planering

Avd. B

6 3 0 4

Planering

Totalt

6 2l 6 7

Personal

Avd. A

0 l3 4 0

Personal

Avd. B

4 8 0

Personal

Totalt

4 21 4 I

Miljö

Avd. A

0 't 5

Miljö

Avd. B

5 7 0 0

Mirjö

Totalt

f, t4 I

Utrustning

Avd. A

0 5 5 2

Utrustning

Avd. B

4 5 0 0

Utrustning

Totalt

4 l0 5 2

Ovr¡gt

Avd A

0 2 I 0

Ovrigt

Avd B

0 ) 0 0

Ovrigl

Totalt

0 4 I 0

Tabell 8. Onskemål lor en optimal patienttranspof ur ett patientsäkerhetsperspektiv redovisat utifrån hur många

patienttransporter de svarande är med vid under en genomsnittlig vecka.

På sista sidan av enkäten (se bilaga 1) där utrymme ñr ytterligare synpunkter pä

patientsåikerhetsfrågor och/eller undersökningen gavs upprepades många av de svar som

tidigare frågor besvarats med. Nya synpunkter som kom upp var att det ur personalsynpunkt

är tunga lyft i trånga utryÍìmen ofta mellan slangar, kablar och apparater som måste utforas

med risk for widmoment fiir rygg och knän. Att det utfors så många transporter att insikten

om vad som kan håinda lätt går florlorad. Att transport till magnetröntgen kräver många

medicintekniska moment som kräver erfarenhet i vad, hur och varfttr. Att checklistor är

viktiga lor att minimera risker, samt fiir att inte glömma bort. Att planering och
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kommunikation är viktigt mellan alla inblandade så att lorutom väntetider och fordröjningar

även onödig stress kan undvikas.

Resultatdiskussion

I den håir studien har risker vid patienttransporter kunna identifieras via

intensiwårdssjuksköterskornas svar. Utöver utrustning som en gemensam faktor utgör

ffsiologiska komplikationer hos patienter stora risker vid patienttransporter. De flesta av de

risker som angavs här var relaterade till akuta ftirsämringar av patienten under transporten,

men även svar relaterade till S'siologiska komplikationer som kan uppstå i efterforloppet

angavs som VAP och infektionsrisk. Själva transporten i sig är en påfrestning for patienten.

Patienten kanske behöver kopplas över till en annan transportventilator eller handventileras

som gör att gasutbytet blir fiirändrat under transporten. Undersökningar som ingår i
transporten innebär oftast att patienten utsätts for överflyttningar mellan säing och brists, samt

planläge som innebär risker och påfrestningar für patienten. För en kritiskt sjuk patient kan

detta v ara mycket riskfyllt.

Avståndet mellan avdelning och resurser har betydelse, samt tid für transport. Ju längre bort

från avdelningen patienten befinner sig, desto låingre är det till lVA-specialiserad vård, öwig

personal och kanske specifika åtgärder om komplikationer skulle uppstå. Den totala tiden ftir

transport har betydelse, ju längre tid transporten tar, desto större risk fi)r att något händer

under transporten.

Liksom Backmann et al. (2004) kom fram till i sin studie ansåg intensiwårdssjuksköterskorna

i denna studie att planering och kommunikation var den vikigaste faktorn ftir en optimal

patienttransport. Genom god planering kan brister i kommunikation och färberedelse infor

transporten minimeras. Effektiv planering och kommunikation minskar väntetider och

minskar transporttiden. Genom god planering kan man också forsäkra sig om att all utrustning

fi nns tillgåinglig och iordningställd infiir transporten.

Tillräckligt med och erfaren personal med rätt kompetens angavs som önskemål ftir optimal

patienttransport ur ett patientsäkerhetsperspektiv, vilket kan ses som en självklarhet, men
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kanske är svårt aIt göra en bedömning av infor en transport. En respondent skrev som

önskemål att sektionsledaren skulle samordna den personal som skall vara med vid transport,

en annan ville ha riktlinjer ftir vilka som loljer med transporten. Enligt Jastremski et al. (1993)

skall minst två personal, varav en specialistutbildad intensiwårdssjuksköterska, medverka vid

patienttransport. Vid instabila patienter rekommenderas även att läkare foljer med. Önskemål

från många i studien var att läkare alltid foljer med vid transporten.

De flesta intensiwårdssjuksköterskor i studien var i genomsnitt med vid en till två

patienttransporter under en vecka. Om man skall jämlora de olika avdelningarna i avseende

hur många patienttransporter som de var med vid, var de på avdelning A med vid fler

transporter än de på avdelning B. Detta tros bero på att det vårdas patienter med olika

sjukdomstillstånd på de olika avdelningarna. På avdelning A vårdas i huvudsak medicinska

patienter och traumapatienter, vilket är patientkategorier som oftast behöver transporteras für

diagnostik eller behandling (Lahner et al., 2006), medens kirurgiska patienter, som utgör en

stor del av patienterna på avdelning B oftast transporteras fär revisioner, eller som på

avdelning B, till planerade operationer.

Redovisningen av resultatet gjordes i form av huvudgrupper, med en sammanfattning av

svaren i respektive grupp. Det skulle ha varit intressant att visa vad varje huvudgrupp består

av fiir svar specifikt für att ge en exakt bild av svarsfrekvensen av de olika riskerna och

önskemålen i huvudgrupperna, vilket inte gjordes i den här studien då läsaren skall kunna ges

en snabb överblick av vilka risker och önskemål som identifieras.

I studien gjordes erfarenhetsmässiga jämftirelser mellan de tillfrågade. Då antal tillfrågade 2ir

relativt lågt och svaren ár relaterade till olika kategorier har jämforelserna i denna studie

mindre betydelse, men skulle kanske vara intressanta att göra i en mer omfattande studie.

Metoddiskussion

Studien är en empirisk pilotstudie (Polit & Beck, 2004,2008). Med hjälp av studien skulle

risker vid patienttransporter av intensiwårdspatienter identifieras, samt information om vad
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som skulle kunna lorbättras ur ett patientsäkerhetsperspektiv observeras for att i framtiden

kunna användas som ett underlag i fortsatt arbete for att öka patientsäkerheten vid

patienttransporter.

Enligt Odegård (2007) är grunden for säkerhetsarbete god kännedom om verksamhetens

risker och de som arbetar i verksamheten de som besitter den kunskapen. I den här studien

tillfrågades intensiwårdssjuksköterskor då studien är en pilotstudie. För att begränsa den

valdes en personalkategori ut. lntensiwårdssjuksköterskor ansågs mest lämplig då det alltid är

med minst en intensiwårdssjuksköterska vid transporterna. Det skulle vara intressant att ha

med även andra personalkategorier i en mer omfattande studie, som t.ex. undersköterskor,

läkare och röntgenpersonal.

En enkät utarbetades och anv?indes till studien. Med hjälp av enkäter får alla samma frågor

och svaren skrivs ner direkt av den svarande. De blir på så sätt lättare att analysera än

intervjuer, samt att meningsfull statistik kan göras över svaren (Kylén, 2004). Denna studie

anses dock vara för liten for att statistiska uträkningar över svaren skall vara intressanta.

Enkäten arbetades fram utifran en mängd frågor, till att endast bli ett fåtal frågor. Enkäten

kom att bestå av i huvudsak öppna frågor (Polit & Beck, 2004). Enkäten har varit ett bra

verktyg fiir att få fram den information som efterfrågades då de som arbetar i verksamheten

ftirväntas vara de som främst besitter den. Dock har enkäten brister och behöver forbättras

inftir en fortsatt studie. Öppna frågor ger de svarande stor frihet vid svaren, men ställer

samtidigt krav på att de som svarar formulerar sig tydligt (Kylén, 2004). Huvudfrågornas

svar skulle rangordnas på enkäten, vilket inte är att loredra då det inte finns angivna

svarsalternativ for den svarande att välja rangordning ftir (Polit & Beck, 2008). Dock kan

rangordningen ha fütt de svarande att tänka till extra inftir vilka svar de givit.

Vid analysen av svaren var rangordningen tvungen att frångås eftersom frågan om vad som

uppfattas som störst risk vid patienttransporter (se bilaga 1) kan uppfattas på olika sätt, en del

av respondenterna hade skrivit svaren utan rangordning och ftir att olika många svar på

frågorna angavs.

Datainsamlingen gjordes på två olika intensiwårdsavdelningar, vilket hade varit en ännu

intressantare aspekt om undersökningen varit mer omfattande, ftir att se om det skiljer sig åt
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beträffande vad som uppfattas som risker vid patienttransporter beroende på vilken avdelning

undersökningen utfors på. Den hár undersökningen är for liten for att kunna visa några större

skillnader. Att datainsamlingen gick tillväga på två olika sätt på de två avdelningarna saknar

betydelse für studiens resultat, däremot skiljer sig svarsfrekvensen på avdelningarna åt pga. de

olika tillvägagångssätten.

Svaren analyserades ett och ett till kategorier. De olika kategorierna och svaren provades även

att redovisas i rangordning, vilket inte fungerade pga. frågornas formulering, eftersom svaren

göms under kategorier, samma svar återkommer i de olika rangordningarna och alla

informanterna ej rangordnade svaren. Genom huvudgrupperna hjälps läsaren till att få en

överblick över vad intensiwårdssjuksköterskorna uppfattar som risker vid patienttransporter,

samt vad de har for önskemål ftir optimal transport ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Men

information om exakt vad varje huvudgrupps enskilda svar består av och i vilken frekvens de

olika svaren i huvudgrupperna återkommer går fiirlorad i och med denna analysering och

resultatredovisning.

Studien har under resultat och diskussionsdelen delats upp till två arbeten med olika

inriktningar, varav denna studie åir ena arbetet.

Förslag till vidare forskning

En mer omfattande studie med fler intensiwårdsavdelningar och personalkategorier skulle

eventuellt belysa fler risker och önskemål for optimal transport ur ett

patientsäkerhetsperspektiv. [nstrument och rutiner for att minimera riskerna kan arbetas fram

genom att de identifieras och personalens önskemål flor optimal patienthansport tas till vara.

Enkäten som använts i studien kan lorbättras ytterligare i och inflor kommande studier.
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Bilaga I

Enkätundersökning avseende intensiwårdssjuksköterskors uppfattning om risker
vid patienttransport av intensiwårdspatienter inom sjukhuset.

1) Hur många års erfarenhet har du som specialistsjuksköterska inom intensiwård?

<2 år 2-5 är 5-10 år >10år

2)

Svar:.

Föreställ dig att du deltar vid en patienttransport inom sjukhuset, t.ex. till en

behandling eller undersökning.

3) Ge fem exempel på vad du uppfattar som risker vid patienttransporter.

Rangordna svaren från I till 5, där I motsvarar störs risk.

1

2

J

4

5
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4)

Rangordna svaren från 1 till 5, där I är mest optimalt.

I

2.

a
J

4

5

27



Vi tar gäma emot ytterligare synpunkter på patientsäkerhetsfrågor och/eller denna

undersökning och dess frågor. Skriv dem gärnahär:
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