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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Svenska intensivvårdsregistret (SIR) sammanställer varje år fastställda kvalitetsmått där 

en av dem är ”Överflyttning till annan intensivvårdsavdelning på grund av egen resursbrist.” Flera 

studier har visat att de patienter som flyttas mellan intensivvårdsavdelningar har en högre mortalitet 

och längre vårdtid än de som inte flyttas. Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren förebygga och 

utreda vårdskador. Ett sätt att mäta vårdrelaterade skador är Global Trigger Tool (GTT).  

Syfte: Att undersöka frekvensen av skador hos de patienter som överflyttats till annan 

intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist jämfört med en matchad kontrollgrupp. 

Metod: En retrospektiv, deskriptiv och jämförande pilotstudie. Journaler från patienter som flyttats 

till annan intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist scannades efter skador med hjälp av GTT 

och jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte flyttats mellan intensivvårdsavdelningar.   

Resultat: I undersökningsgruppen (n=20) återfanns 67 skador med ett genomsnitt på 3,4 skador per 

patient. I kontrollgruppen (n=40) hittades 80 skador med ett genomsnitt på 2,0 skador per patient. Det 

fanns en stark tendens (p= 0,05) till att undersökningsgruppen hade fler antal skador jämfört med 

kontrollgruppen. Av de patienter som hade sammanlagt sju skador återfanns 15 % i 

undersökningsgruppen jämfört med 2,5 % i kontrollgruppen.  

Slutsats: Tendenser ses till att patienter som flyttas på grund av resursbrist har en högre frekvens av 

skador jämfört med de som inte flyttas.  

Klinisk betydelse: Om inte överflyttningar på grund av resursbrist kan undvikas, bör i alla fall fler 

hänsyn tas när beslut om överflyttning sker, såsom exempelvis mått på sjuklighet och etiska 

överväganden.  

 

 

Sökord: Intensivvård, utskrivning på grund av resursbrist, Global Trigger Tool, patientsäkerhet, 

vårdrelaterade skador. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: The Swedish Intensive Care Register (SIR) on a yearly basis puts together appointed 

quality measurements; one of them is entitled ”Transfer to Another Intensive Care Unit Due to Own 

Lack of Resources.” Several studies have shown that patients that are being transferred between 

intensive care units have higher mortality rates and longer stay at hospital, compared to those who 

do not transfer. According to the Swedish Law for Patient Safety the provider of care shall prevent 

and investigate adverse events. One way of measuring healthcare related adverse events is the 

Global Trigger Tool method (GTT). 

 

Objectives: To investigate the frequency of adverse events in patients who transfer to another in-

tensive care unit due to lack of resources compared to a matched control group.  

 

Methods: A retrospective, descriptive and comparative pilot study was conducted. Medical records 

from patients who were moved to another intensive care unit due to lack of recourses were scanned 

for adverse events with GTT and then compared with a control group who had not been transferred 

between intensive care units.  

 

Results: In the experimental group (n=20), 67 adverse events were detected with an average of 3, 4 

adverse events per patient. In the control group (n=40), 80 adverse events were detected with an 

average of 2, 0 adverse events per patient. There was a strong possibility (p=0, 05) that the experi-

mental group had a higher incidence of adverse events compared to the control group. As much as 

15 percent of the patients in the experimental group had been subjected to, in all, seven adverse 

events, compared to 2, 5 percent in the control group 

 

Conclusion: There is a possibility that patients who transfer due to lack of resources have a higher 

frequency of adverse events than those who do not transfer.  

 

Clinical relevance: If transfers due to lack of resources cannot be eliminated when decision about 

transfers are being made, more consideration should be given to such things as morbidity and  

ethics. 

 

 



Keywords: Intensive care, transfer due to lack of recourses, Global Trigger Tool, patient safety, 

adverse events. 
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INLEDNING 

Intensivvården är högteknologisk, dyr och under snabb utveckling (SIR, 2012a). De senaste 

decennierna har antalet vårdplatser drastiskt minskat och Sverige har ett litet antal 

vårdplatser per invånare i förhållande till andra jämförbara länder (SoS, 2012). De 

minskade skatteintäkterna på grund av en åldradande befolkning tillsammans med en 

vikande konjunktur ställs mot växande vårdbehov och en effektiv mycket dyr vård. Detta 

gör att många sjukhus i Sverige går med underskott och tvingas göra åtstramningar i sin 

budget (TT, 2008). Detta ställer höga krav på samarbete inom intensivvården, men också 

övriga delar i vårdkedjan. 

Specialistintensivvårdsplatserna är få och belastningen på tillängliga platser är ofta stor. 

Bristen innebär att behovet av intensivvård ibland överstiger de resurser som finns inom 

intensivvården. Detta leder till att ansvarig läkare måste göra prioriteringar för vilka som 

behöver specialistintensivvård och vilka som kan vårdas på en allmän 

intensivvårdsavdelning. När en svårt sjuk patient i behov av specialistintensivvård ska 

tilldelas en plats, resulterar detta ofta i att en annan patient får byta till en annan avdelning. 

I detta läge bedöms intensivvårdsavdelningen ha brist på resurser för att kunna ta hand om 

patienten och ansvarig läkare ser till att patienten hamnar på adekvat vårdnivå. Byte av 

avdelning och orsak dokumenteras i journalen.  

I Stockholms Läns Landsting finns en överenskommelse som styr många av 

överflyttningarna mellan intensivvårdsavdelningarna, se bilaga 1. Överenskommelsen 

innebär att patienten fortsätter att vara inskriven på sin hemavdelning även efter 

överflyttningen och hemavdelningen debiteras 40 615 kronor per dygn så länge de är i 

behov av intensivvård. Detta resulterar i att specialistintensivvården tar tillbaka patienten 

när det blir en ledig plats trots att detta inte alltid är det bästa för patienten. 

 

BAKGRUND 

Definition av intensivvård 

Enligt Svenska Intensivvårdsregistret (SIR, 2012a) är intensivvården en vårdnivå och inte 

en vårdplats. Intensivvården är indelad i allmän intensivvård och specialistintensivvård, till 

exempel thorax-, neurokirurgi, pediatrik och brännskadevård. 



 

2 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI, 2009) kategoriserar intensivvården i 

tre olika delar. Kategori I är den intensivvård som bedrivs på region- och 

universitetssjukhus, och här återfinns de mest kvalificerade övervaknings- och 

behandlingsmetoderna vid olika typer av organsvikt. Inom kategori I finns ofta 

specialistintensivvården. Kategori II och III är intensivvård som bedrivs på länssjukhus och 

kan behandla respirations- och cirkulationssvikt. Dessa saknar kvalificerad utrustning för 

övervakning och behandling av svikt i flera organsystem. Sjukhus med intensivvård i 

kategori II och III är därför beroende av avdelningar i kategori I för att kunna remittera 

patienter och förväntar sig en högre intensivvårdskompetens än den som finns på 

hemsjukhuset. 

 

Intensivvårdspatienten 

Enligt SFAIs (2009) definition är intensivvård ”att förebygga och behandla svikt i ett eller 

flera organsystem så att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur patientens synvinkel” (s.3). SFAI 

(2009) menar att en bedömning av patientens intensivvårdsbehov bör göras på avdelning 

eller på akutvårdsavdelning och alltid ska vara individuell. Det är av betydelse att 

undersöka patientens bakomliggande sjukdom och dess prognos, dennes fysiska status, 

såsom vitalparametrar, organfunktion samt behovet av behandling och övervakning. 

Intensivvård blir aktuell om patienten har svikt i ett eller flera organsystem och har en 

rimlig chans att överleva. In- och utskrivningskriterier ska vara oberoende av variationer i 

beläggning, bemanning, tid på dygnet och andra resurser eller organisatoriska faktorer. Om 

belastningen på avdelningen framtvingar avvikelser ska detta dokumenteras i journalen.  

Intensivvårdspatienter är enligt Garrouste Orgeas et al. (2008) mer sårbara för medicinska 

vårdrelaterade skador eftersom de både har underliggande sjuklighet och akut 

organdysfunktion. Detta för att de i högre grad än andra patienter är i behov av invasiva 

procedurer, kraftfullare interventioner och behandlingsåtgärder, med högre risk att drabbas av 

bland annat vårdrelaterade infektioner. Intensivvårdspatienten får även fler olika typer av 

läkemedel vilket ökar risken för feldosering.  
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God vård enligt Socialstyrelsen 

Enligt Socialstyrelsen (SOS 2006) ska vården som bedrivs vara god. God vård definieras här 

som kunskapsbaserad och ändamålsenlig, vilket innebär att den ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Vården som ges ska vara säker och ett aktivt arbete ska bedrivas för att 

förebygga vårdskador. Vidare menar de att vården ska vara patientfokuserad, ges med respekt 

och med lyhördhet inför patientens specifika behov. God vård ska vara effektiv vård, det vill 

säga att resurserna ska användas kostnadseffektivt och att vårdens aktörer ska samverka för 

att kunna utnyttjas på bästa sätt. Vården ska fördelas på lika villkor för alla och ges i rimlig 

tid. 

 

Kontinuitet inom intensivvård 

Enligt Gulbrandsen & Stubberud (2009) är det viktigt att nå en stabil behandlingssituation 

med förutsägbarhet för patienten. För att uppnå nödvändig kontinuitet bör patienten har så 

få olika intensivvårdssjuksköterskor som möjligt att förhålla sig till. Att vara svårt sjuk 

innebär ett beroende av vårdpersonalen och otrygghet skapas när patienten får träffa okända 

sjuksköterskor eller när personalen inte är på plats. 

Att känna patienten beskrivs enligt Benner, Hooper-Kyriakidis och Stannard (2011) som 

klinisk greppbarhet, (clinical grasp). Detta innebär att bedömningar av patientens 

egenskaper och förändringar bara kan göras med hjälp av kontexten kring patienten och den 

uppkomna situationen. Att följa och komma ihåg hur patienten reagerat i olika kliniska 

situationer och vad detta har för betydelse i det som nu pågår kräver enligt Benner et 

al.(2011) modus operandi-tänkande. Detta är ett engagerat resonerande som tar patientens 

svar genom förbättring och försämring i beaktande. Att känna patienten är att förstå vad 

som fungerar i form av exempelvis ventilatorinställningar, reaktion på läkemedel, vad som 

lugnar och tröstar eller när omvårdnaden passar bäst att ges. 

 

Svenska intensivvårdsregistrets kvalitetsarbete 

Svenska intensivvårdsregistret (SIR) är en ideell förening vars medlemmar rapporterar in 

data för att de ska kunna göra kartläggningar av den svenska intensivvården. År 2010 var 

75 av Sveriges 84 intensivvårdsavdelningar medlemmar i SIR och 66 av dessa skickade 

data till registret (SIR, 2012b). SIR (2012c) menar att ”intensivvårdens målsättning är bästa 
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medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för 

samma typ och grad av sjukdom utan komplikationer” (s.3). SIR (2012c) har valt ut tio 

områden som i olika grad speglar intensivvårdens målsättning för att följa och höja 

kvaliteten på intensivvården i Sverige. Ett av dessa kvalitetsmått är: Överflyttning till annan 

intensivvårdsavdelning på grund av egen resursbrist.  

 

Överflyttning till annan intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist 

SIR definierar resursbrist som att det finns fler patienter i behov av intensivvård än det 

finns disponibla platser vid den aktuella tidpunkten. Att patienter flyttas mellan 

intensivvårdsavdelningar beror på bland annat behovet av samordning mellan sjukhus för 

att kunna bereda plats för patienter. Enligt SIR (2012a) är regional samordning av vården 

viktig, men har många negativa konsekvenser för patienten såsom risker i patientsäkerhet, 

risk för försämrat tillstånd hos patienten och längre vårdtid. Målsättningen för andelen 

vårdtillfällen med utskrivning på grund av resursbrist bör enligt SIR (2012a) vara under två 

procent. Enligt SIR:s årsrapport för 2010 varierade förekomsten utskrivningar på grund av 

resursbrist från 0 till 4,7 procent (SIR, 2012c). 

 

Mortalitet hos patienter som transporteras mellan avdelningar 

En fransk studie av Combes, Charles- Edouard, Trouillet, Chastre och Gibert (2005) fann 

att transport från en intensivvårdsavdelning till en annan resulterade i en högre mortalitet. 

Även Rosenberg, Hofer, Strachan, Watts och Hayward (2003) fann i sin studie gjord i USA, 

att patienter som flyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan hade signifikant högre 

mortalitet jämfört med gruppen patienter som inte flyttat mellan intensivvårdsavdelningar. I 

en australisk studie av Duke och Green (2001) återfanns ingen signifikant skillnad i 

mortalitet vid jämförelse av en grupp som flyttats på grund av resursbrist med en grupp 

som vårdats kvar. 
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Vårdtid på intensivvårdsavdelning 

Enligt SIR (2012c) är medelvårdtiden hos inrapporterade medlemmar ungefär 2,7 dygn och 

inom specialistintensivvården 7,17 dygn.  

Duke och Green (2001), Rosenberg et al. (2003) och Combes et al. (2005) visade alla att 

patienter som flyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan hade längre medelvårdtid 

på intensivvårdsavdelning. De vårdades även längre på sjukhus totalt sett, jämfört med de 

som inte flyttats mellan intensivvårdsavdelningar.  

 

Patientsäkerhetslagen 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659) ska vårdgivaren förebygga att patienten 

drabbas av vårdskador bland annat genom att utreda händelser i vårdarbetet som medfört 

eller hade kunnat medföra vårdskada. Dessa utredningar ska enligt lagen syfta till att 

kartlägga händelseförlopp och händelser som kunnat påverka, för att kunna ge förslag till 

åtgärder som hindrar att liknande händelser sker på nytt, alternativt begränsa 

konsekvenserna (3 kap, 2§). Vidare säger patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) att hälso- 

och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till hög patientsäkerhet, bland annat genom att 

till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört vårdskador (6 

kap, 4§) 

 

Patientsäkerhet; begrepp och definitioner 

Både i Sverige och internationellt råder det delade meningar om viktiga begrepp som rör 

patientsäkerhetsarbetet, vilket enligt Runciman et al. (2009) och Öhrn (2012) är ett stort 

hinder för fortsatt arbete. Runciman et al. (2009) har därför på uppdrag av WHO analyserat 

litteratur inom området patientsäkerhet med syfte att finna konsensus kring terminologin.  

Enligt Runciman et al. (2009) innebär en skada (harm) något som leder till kroppslig 

struktur- och funktionsnedsättning. Skadan kan ha uppkommit genom sjukdom och trauma, 

men också genom psykiskt lidande. Vidare definieras begreppet vårdrelaterad skada 

(healthcare-associated harm) som en skada vilken uppkommit eller är relaterad till 
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planering och handlingar som utförs av hälso- och sjukvården, snarare än patientens 

underliggande sjukdom.  

Internationell patientsäkerhetslitteratur använder sig ofta av begreppet adverse event, en 

händelse som medfört skada. Runciman et al. (2009) jämställer adverse event med harmful 

incident och definierar detta som en händelse som resulterat i skada (harm).  

Internationell litteratur delar upp begreppet adverse event som undvikbar eller icke undvikbar 

skada. De icke undvikbara skadorna klassificeras ofta som komplikationer, till exempel 

allergiska reaktioner vid antibiotikabehandling (Öhrn, 2012). Runciman et al. (2009) tar upp 

termen undvikbar som något som är accepterat av samhället under vissa givna 

omständigheter. I Socialstyrelsens rapport, Vårdskador inom somatisk slutenvård (2008) 

används endast termen vårdskador. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar 

vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom samt dödsfall som hade 

kunnat undvikas om lämpliga åtgärder hade utförts i samband med patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården (1 kap, 5§).  

 

Att finna och mäta skador inom vården 

Det finns flera olika sätt att upptäcka skador inom vården, bland annat genom frivillig 

avvikelserapportering och anmälan enligt Lex Maria. I en svensk studie av Nilsson, Juhlin, 

Krook, Sjödahl och Rutberg (2009) genomfördes en journalgranskning på 136 avlidna 

patienter under 2007. De fann 45 komplikationer/skador, varav vilka två fanns rapporterade 

som avvikelser och tre var anmälda enligt Lex Maria. Genom frivillig 

avvikelserapportering rapporteras enligt Handbok för patientsäkerhetsarbete (2008) ca 10- 

20 procent av alla avvikelser och de flesta av dessa har inte medfört skador. Som ett 

komplement till avvikelserapporteringen kom därför Global Trigger Tool att utvecklas.  

Global Trigger Tool (GTT) har sitt ursprung i USA och har tagits fram av Institute for 

Healthcare Improvement and Innovation (Griffin & Resar, 2009). Utifrån Griffin och 

Resars metod gjordes en svensk bearbetning av GTT som resulterade i en handbok för 

patientsäkerhetsarbete (Handbok för patientsäkerhetsarbete, 2008). I den svenska 

handboken har ett tillägg gjorts som gäller huruvida skadan är undvikbar eller inte vilket 

inte finns i den amerikanska versionen. GTT är ett sätt att systematiskt identifiera och mäta 

skador över tid inom en organisation, och så tillvida ett användbart sätt för att se om 
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förändringar eller förbättringar i verksamheten har påverkat säkerheten (Handbok för 

patientsäkerhetsarbete, 2008).  

Socialstyrelsen genomförde år 2007 (SoS, 2008) en undersökning av förekomsten av 

vårdskador med hjälp av en modifierad variant av GTT. Granskningen visade att 8,6 

procent av de 2000 undersökta patienterna hade drabbats av vårdskador och i tre procent av 

dessa fall var vårdskadan en bidragande orsak till patientens död. Socialstyrelsens resultat 

visade att vårdskadorna var vanligast bland patienter som var 65 år och äldre samt att ingen 

skillnad kunde ses mellan män och kvinnor. Dock medförde varje vårdskada i genomsnitt 

sex extra vårddygn. Relateras resultaten till alla vårdtillfällen på sjukhus i Sverige under ett 

åt motsvarar det cirka 105 000 vårdskador och cirka 630 000 extra vårddygn (SoS, 2008). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Specialistintensivvården har inte alltid de resurser som behövs för att ta emot de patienter 

som behöver vård. Detta innebär att patienter måste flyttas mellan intensivvårdsavdelningar 

för att ge plats åt de som bedöms vara mer behövande. Aktuell forskning visar att patienter 

som flyttas från en intensivvårdsavdelning till en annan har en sämre överlevnad och en 

längre vårdtid än de som inte behöver flytta. En bidragande faktor kan vara den avbrutna 

kontinuitet som finns beskrivet som klinisk greppbarhet, vilken kan gå förlorad när 

patienter flyttas. Att flyttas från en intensivvårdsavdelning till en annan på grund av 

resursbrist skulle kunna innebära en patientsäkerhetsrisk.  

 

SYFTE 

Syftet med denna pilotstudie var att undersöka frekvensen av skador hos patienter som 

överflyttats till annan intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist jämfört med en 

matchad kontrollgrupp de undersökta åren. 
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METOD 

Design 

Undersökningen var en retrospektiv, deskriptiv och jämförande pilotstudie med kvantitativ 

ansats. Polit & Beck (2012) menar att en pilotstudie bedrivs i mindre skala och syftar till att 

testa huruvida metoden är applicerbar för en större studie.  

 

Urval 

Inklusionskriterier för studien var alla patienter som överflyttats från en vald 

intensivvårdsavdelning till en annan intensivvårdsavdelning på grund av egen resursbrist 

under åren 2009 och 2010. Patienten skulle även vara inrapporterad till SIR som 

överflyttning till annan intensivvårdsavdelning på grund av egen resursbrist. Enligt GTT 

(Handbok för patientsäkerhetsarbete, 2008) ska enbart patienter över 18 år med kompletta 

journaler (med epikris och diagnoskoder) och en vårdtid längre än 24 timmar granskas. 

Med vårdtid avsågs i detta arbete intensivvårdstiden. Således exkluderades patienter som 

inte stämde in på dessa kriterier. Även patienter som flyttades till intensivvårdsavdelningar 

utanför journalsystemet TakeCare exkluderas ur pilotstudien.  

Totalt vårdades 853 patienter under åren 2009 och 2010 på den aktuella avdelningen. Av 

dessa skrevs 54 patienter ut på grund av resursbrist. Antalet som inkluderades i 

undersökningsgruppen blev 37 patienter. Alla i undersökningsgruppen hade kompletta 

journaler. Av de som exkluderades var en patient under 18 år, fem patienter hade en vårdtid 

kortare än 24 timmar och 11 patienter flyttades till intensivvårdsavdelningar som inte hade 

dokumentationssystemet TakeCare. För att få ett hanterbart antal journaler att granska i 

denna pilotstudie användes en slumpgenerator (www.randomizer.org) för att på så sätt välja 

ut 20 journaler, se figur 1.  
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Figur 1. Urvalsprocess.  

 

För att kunna få en jämförbar kontrollgrupp kan man enligt Polit & Beck (2012) matcha en 

grupp mot en annan genom att karaktäristisk information om människor används. Dock 

menar de att det inte är lämpligt att matcha fler än två till tre variabler. Genom att välja ur 

en så stor medlemsbas som möjligt uppnås bästa tänkbara matchningsresultat för 

kontrollgruppen. Denna pilotstudies kontrollgrupp matchades mot ålder (+/- 5 år), kön och 

vårdtid (+/- 1 dygn) och slumpades sedan med hjälp av slumpgenerator. Vårdtid valdes då 

det är relevant för att undersöka frekvens av skada relaterat till tid på 

intensivvårdsavdelning.  

 

Datainsamlingsmetod 

Insamling av data har skett genom sjukhusets data/journalsystem. IT-ansvarig på vald 

intensivvårdsavdelning tillhandahöll patientlistor på alla de patienter som skrivits ut 2009 
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och 2010 på grund av resursbrist från ett patientdatamonitoreringssystem (PDMS). 

Patientjournaler från TakeCare granskades utifrån valda inklusionskriterier.  

 

Dataanalys 

De utvalda patientjournalerna analyserades med hjälp av Global Trigger Tool, se bilaga 2. 

Enligt Handbok för patientsäkerhetsarbete (2008) kräver GTT en manuell granskning av 

kompletta journalhandlingar. Granskningsteamet bör bestå av minst tre personer; två 

journalgranskare med klinisk bakgrund och kännedom om struktur och innehåll i journaler 

samt allmän kunskap om vården på sjukhuset och en tredje som inte granskar journaler utan 

fastställer de båda granskarnas gemensamma bedömning. Varje journal granskades i högst 

20 minuter och nyckelinformation, så kallade triggers eftersöktes, se bilaga 2. Dessa 

triggers kunde vara en journaluppgift som kunde tyda på att det skett avsteg från det 

förväntade vårdförloppet. När en trigger identifierades gjordes en riktad granskning av 

journalen för att avgöra om en skada, sett ur patientens perspektiv, hade skett.  

Då denna studie intresserade sig för patientens intensivvårdstid granskades enbart denna del 

av journalen. Dock granskades omvårdnadsepikris och medicinsk epikris från utskrivande 

vårdavdelning för att kunna upptäcka eventuella skador som kunde ha inträffat under 

intensivvårdstiden. 

Analysprocess  

1. För att stärka trovärdigheten hos denna studie efterföljdes stegen i hur man blir 

granskare enligt Handbok för patientsäkerhetsarbete (2008). En granskning av tio 

journaler som ej ingick i studien genomfördes som övning. Bedömningarna 

jämfördes sedan med en van granskares resultat. I ungefär 90 procent av fallen 

återfanns samma triggers hos de tre granskarna.  

2. Journalerna som skulle ingå i studien delades i två delar och granskades individuellt. 

Efter varje granskning diskuterades funna triggers och vilka som genererat skador.  

3. När alla journalerna granskats och skador definierats diskuterades materialet med 

ansvarig för verksamhetens kontinuerliga GTT granskning för att verifiera 

bedömningen av skador.  
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4. För att säkerställa samstämmighet och kvalitet efterhandsgranskades tio procent av 

de studerade journalerna genom slumpmässigt urval. Efterhandsgranskningen 

innebar att de båda granskarna bytte journaler med varandra, detta visade på 90 

procents överrensstämmelse av funna triggers mellan de båda granskarna.  

 

I denna pilotstudie användes definitionen skada (harm) enligt Runciman et al. (2009). Alla 

händelser som föranledde någon typ av åtgärd oavsett om det medförde temporära eller 

permanenta skador, förlängde sjukhusvistelsen eller bidrog eller orsakade patientens död 

definierades enligt denna pilotstudie som skada. Skador i resultatet klassificerades inte som 

undvikbara eller ej undvikbara. Enligt Handbok för patientsäkerhetsarbete (2008) är det 

viktigt att granskaren ser en inträffad händelse ur patientens perspektiv för att avgöra om en 

skada har skett eller inte.  

Polit & Beck (2012) menar att ett icke-parametriskt test är nödvändigt att använda när 

grupperna är små och inte är normalfördelade. Det icke-parametriska test som valts för att 

räkna signifikans i studien är Wilcoxons rangsummetest. Vald signifikansnivå för studien 

var <0,05 (5 %). Statistiska beräkningar gjordes med hjälp av Microsoft Excel 2007.  

 

ETISKA ASPEKTER 

Godkännande inhämtades från verksamhetscheferna för de två intensivvårdsavdelningar 

som undersöktes. Godkännande till studien inhämtades även från kursansvarig på Röda 

Korsets Högskola. Efter förfrågan meddelade Regionala Etikprövningsnämnden att då 

studien var en kvalitetsuppföljning var skriftligt godkännande ej nödvändigt. 

Studien tog del av journaler för att finna skador. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 

659, kap.1, 8§) ska vårdgivaren snarast informera den drabbade patienten att en vårdskada 

har ägt rum och vilka åtgärder vårdgivaren ämnar vidta för att förhindra att sådan skada 

skall ske igen. Med vårdgivare avser Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659, kap 1, 3§) 

statlig myndighet, landsting och kommun. Enligt sjukhuset där studien genomfördes är de 

som genomför GTT- granskningen inte skyldiga att rapportera upptäckta skador till 

patienten, men däremot till ansvarig vårdgivare. De skador som upptäcktes i denna studie 

har återkopplats till berörda kliniker, som sedan i sin tur får utreda om en vårdskada 

förelegat och i vilken omfattning patienten meddelas. 
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RESULTAT 

I undersökningsgruppen återfanns 67 skador och gruppen hade ett genomsnitt på 3,4 skador 

per patient. Detta motsvarades i kontrollgruppen av 80 skador med ett genomsnitt på 2,0 

skador per patient. I undersökningsgruppen hade 15 procent av patienterna endast en skada 

jämfört med kontrollgruppen där 32,5 procent hade endast en skada. Av de patienter som 

hade sju skador återfanns 15 procent i undersökningsgruppen jämfört med 2,5 procent i 

kontrollgruppen. I undersökningsgruppen sågs en tendens till fler skador jämfört med 

kontrollgruppen, dock ej signifikant, (p= 0,05), se tabell 2 och figur 2.  

Räknas antal skador per 1000 vårddagar hade undersökningsgruppen 258,7 skador och 

kontrollgruppen 174,7 skador. I undersökningsgruppen hade de som vårdats mellan 16 och 23 

dygn en median på sju skador jämfört med kontrollgruppen som hade ett medianvärde på tre 

skador, se tabell 2 och 5. 

 

Demografisk fakta  

Åldersfördelningen i hela gruppen patienter som skrevs ut på grund av resursbrist varierade 

mellan 20 och 87 år och medelåldern var på 53,0 år. I undersökningsgruppen varierade 

åldrarna mellan 20 och 79 år och medelåldern låg på 53,7 år. Åldersfördelningen i gruppen 

som inte skrevs ut på grund av resursbrist varierade mellan 12 och 87 år och de hade en 

medelålder på 53,0 år. I kontrollgruppen var patienterna mellan 19 och 77 år med en 

medelålder på 52,3 år, se tabell 1. 
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Tabell 1. Demografisk översikt. Medel- och medianvårdtid för grupperna. 

 Medelålder 

År 

Medel-

vårdtid 

Dygn 

Median-

vårdtid 

Dygn 

Män          

n (%) 

Kvinnor      

n (%) 

Utskrivna på 

grund av 

resursbrist 

(n=37) 

53,0 13,9 12,0 22 (59) 15 (41) 

Undersöknings-

grupp (n=20) 

53,7 13,0 11,4 12 (60) 8 (40) 

Ej utskrivna på 

grund av 

resursbrist 

(n=799) 

53,0 6,7 3,2 423 (54) 362 (46) 

Kontrollgrupp 

(n=40) 

52,3 11,5 10,4 24 (60) 16 (40) 

 

Vårdtid 

För hela gruppen som skrevs ut på grund av resursbrist (n=37) var vårdtiden mellan 1,0 och 

69,4 dygn och de hade en medelvårdtid på 13,9 dygn. I undersökningsgruppen (n=20) 

varierade vårdtiden mellan 1,0 och 32,6 dygn med en medelvårdtid på 13,0 dygn. För de 

patienter som inte skrivits ut på grund av resursbrist (n=799) var medelvårdtiden 6,7 dygn 

med en variation på 0,004 till 52 vårddygn. I kontrollgruppen (n=40) var vårdtiderna 

mellan 1,5 och 32,2 dygn med en medelvårdtid på 11,5 dygn, se tabell 1. 

 

Skadefrekvens och fördelning 

Totalt för hela undersökningsgruppen (n=20) fanns 67 skador med en fördelning på noll till 

åtta per patient med ett genomsnitt på 3,4 skador per patient. Totalt för hela kontrollgruppen 

(n=40) fanns 80 skador som fördelade sig mellan noll och sju stycken per patient med ett 

genomsnitt på två skador per patient, se tabell 2. 
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Tabell 2. Totalt antal skador per patient i de båda grupperna, genomsnitt och median i skador per patient samt 

skador sett till antal vårddagar och vårdtillfällen. 

  U-grupp (n=20)  K-grupp (n=40) 

Antal skador  67  80 

Antal skador per patient 

(genomsnitt/ median) 

 3,4 / 2,5  2,0 / 2,0 

Antal skador min–max  0-8  0-7 

Skador/1000 vårddagar  258,7  174,7 

Skador/100 vårdtillfällen  335  200 

Procentuell andel av 

vårdtillfällen med skada 

 90 %  90 % 

 

 

Av alla vårdtillfällen i både undersökningsgrupp och kontrollgrupp var 90 procent 

associerade med en eller flera skador. I undersökningsgruppen hade 15 procent (n=3) av 

patienterna endast en skada och i kontrollgruppen var motsvarande siffra 32,5 procent (n=13). 

I undersökningsgruppen hade 15 procent (n=3) av patienterna 7 skador och detta motsvarades 

i kontrollgruppen av 2,5 procent (n=1), (p=0,05), se tabell 2 och figur 2. 
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Figur 2. Procentuell fördelning av andelen patienter med antal skador.  

 

Totalt återfanns 56,7 procent av undersökningsgruppens skador i GTT-modellens 

omvårdnadsmodul, se tabell 3. Motsvarande siffra var för kontrollgruppen var 55,1 procent. I 

omvårdnadsmodulen sorteras bland annat vårdrelaterade infektioner in. I 

undersökningsgruppen återfanns tolv vårdrelaterade infektioner och i kontrollgruppen åtta.  
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Tabell 3. Skador i undersökningsgrupp (U) och kontrollgrupp (K) redovisat i absoluta och relativa frekvenser 

under respektive GlobalTriggerTool– modul. 

  Skador i U-

grupp (n=67) 

Skador i K-

grupp (n=80) 

  n (%) n (%) 

Omvårdnadskriterier Blödning 3 (4,5)  0 

 Svikt i samband med 

läkemedelshantering och 

behandling  

5(7,5)  3 (3,8) 

 Djup ventrombos/lungemboli 0 2 (2,5) 

 Fall 0 1 (1,3) 

 Trycksår 9 (13,4) 12 (15) 

 Vårdrelaterad infektion 12 (17,9)  8 (10) 

 Otillbörliga, onödiga eller 

ofullständiga procedurer  

9 (13,4) 18 (22,5) 

Totalt  38 (56,7)  44 (55,1) 

Kirurgiska kriterier Otillbörliga, onödiga eller 

ofullständiga invasiva 

procedurer 

1 (1,5) 4 (5,0) 

 Postoperativ hypotermi, 

respirationssvikt 

1 (1,5 ) 3 (3,8) 

Totalt  2 (3,0) 7 (8,8) 

Läkemedelskriterier Clostridium difficile- positiv 

odling 

3 (4,5) 0 

 Glukos < 3mmol/l 3 (4,5) 2 (2,5) 

 Feldosering av läkemedel, 

skadlig läkemedelsbiverkan 

1 (1,5) 4 (5,0) 

Totalt  7 (10,5) 6 (7,5) 

Intensivvårdskriterier Aspirationspneumoni 1 (1,5) 1 (1,3) 

 För tidig utskrivning från 

intensivvårdsavdelning 

0 1 (1,3) 

 Otillbörliga, onödiga eller 

ofullständiga invasiva 

procedurer och behandlingar 

på intensivvårdsavdelning 

19 (28,4) 21 (26,3) 

Totalt  20 (29,9) 23 (28,9) 
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Fördelning av skador indelat i ålderskategorier 

Nio patienter i undersökningsgruppen var mellan 50–65 år, de hade sammanlagt 55,2 % 

(n=37) av skadorna. I kontrollgruppen var 20 patienter mellan 50–65 år, och hade 

sammanlagt 50,0 % (n=46) av skadorna, se tabell 4.  

 

Tabell 4. Andel skador i undersökningsgrupp (U) och kontrollgrupp(K) fördelat i ålderskategorier. 

Ålders-

kategori 

(år) 

Procentuell 

åldersfördelning 

U-grupp (n=20) 

Andel skador 

i procent U-

grupp (n=67) 

Procentuell 

åldersfördelning 

K-grupp (n=40) 

Andel skador i 

procent K-grupp 

(n=80) 

 n(%) n(%) n(%) n(%) 

18-33 3(15,0)  8(11.9) 7(17,5) 10(12,5) 

34-49 4(20,0)) 13(19,4) 6(15,0) 9(11,3) 

50-65 9(45,0) 37(55,2) 20(50,0) 46(57,5) 

66-90 4(20,0) 9(13,4) 7(17,5) 15(18,8) 

 

 

Antal skador i relation till vårdlängd 

I undersökningsgruppen har de patienter som vårdats i 16–23 dygn ett medianvärde på sju 

skador och i kontrollgruppen hade motsvarande grupp ett medianvärde på tre skador, se 

tabell 5.  
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Tabell 5. Skador i förhållande till antal vårddygn. 

Antal 

vårddygn 

1-7 Dygn 8-15 Dygn 16-23 Dygn 24-33 Dygn 

 U 

(n=9) 

K 

(n=18) 

U 

(n=5) 

K 

(n=11) 

U 

(n=3) 

K 

(n=8) 

U 

(n=3) 

K 

(n=3) 

Median 2 1 3 2 7 3 6 3 

Min-max 0-2 0-4 3-4 0-3 5-7 2-7 7-8 2-3 

Medel 1,7 1,3 3,4 1,7 6,0 3,8 5,7 2,7 

 

Fördelning av skador mellan män och kvinnor 

Männen i undersökningsgruppen hade i genomsnitt 4 skador och vårdades i genomsnitt 15,3 

dygn. Kvinnorna i kontrollgruppen hade i genomsnitt 1,4 skador och vårdades i genomsnitt 

8,3 dygn, se figur 6.  

 

Tabell 6. Antal skador i förhållande till vårdtid för män respektive kvinnor.  

 U-grupp män 

(n= 22) 

U-grupp 

kvinnor 

(n=8) 

K-grupp män 

(n=24) 

K-grupp 

kvinnor 

(n=16) 

Medelvårdtid 

(Dygn) 

15,3 9,5 13,5 8,3 

Median 3,5 2,5 2,0 1,0 

Min-max 0-8 0-5 0-7 0-3 

Antal skador i 

genomsnitt 

4,0 2,5 2,3 1,4 
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DISKUSSION 

Syftet med denna pilotstudie var att undersöka frekvensen av skador hos patienter som 

överflyttats till annan intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist jämfört med en 

matchad kontrollgrupp de undersökta åren. För att få svar på detta genomfördes en 

strukturerad journalgranskning med hjälp av GTT-metoden för att söka efter skador. 

Studiens design var en retrospektiv, deskriptiv pilotstudie. 

 

Metoddiskussion 

I denna pilotstudie slumpades 20 patienter ut ur det totala antalet patienter (n=37) som 

flyttats på grund av resursbrist för att sedan matchas mot en dubbelt så stor kontrollgrupp. 

Orsaken till att kontrollgruppen gjordes dubbelt så stor var att minska risken för att slumpen 

skulle ha för stor betydelse för ett eventuellt resultat. Matchning av kontrollgruppen gjordes 

med avseende på ålder, kön och vårdtid. Matchning mot vårdtid gjordes då flera studier talade 

för att patienter som flyttas har en längre vårdtid än andra. För att minska risken för att 

vårdtiden skulle kunna vara en confounder gjordes därefter en stratifiering av vårdtid mot 

antal funna skador.  

I denna pilotstudie valdes att inte redovisa på vilken intensivvårdsavdelning skadorna 

uppkommit. Detta för att studiens syfte inte varit att jämföra intensivårdsavdelningar, utan att 

undersöka om patientgruppen som flyttas är mer benägen att drabbas av skador.  

Utgångsmaterialet var journaler från de patienter som flyttats på grund av resursbrist 

tillhandahölls från IT-ansvarig på vald avdelning. Samma data hade även inrapporterats till 

SIR. Det fanns viss risk för felkällor, dock kontrollerades materialet flertalet gånger både av 

IT-ansvarig inför inrapporteringen till SIR och av ansvariga för denna studie. 

De journalhandlingar som låg till grund för pilotstudien innehöll endast de uppgifter som 

läkare och sjuksköterskor valt att dokumentera i TakeCare, vilket gjorde att fler skador kunde 

ha inträffat utan att det journalförts. För att öka studiens reliabilitet hade det varit önskvärt att 

ta del av patientens journal i Patientdatamonitoreringssystemet PDMS, där till exempel 

vitalparametrar och läkemedel registreras automatiskt för att det också ska bli möjligt att 

upptäcka skador som personal kan ha missat. Dock förväntas inte GTT hitta alla skador och 

för denna studies syfte har ändå det material som granskats ansetts vara tillräckligt 

omfattande.  
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För att stärka resultatet och öka reliabiliteten användes tio träningsjournaler för att GTT– 

metoden skulle läras in och för att processen standardiseras. Det var också en fördel att 

granskningsteamet endast bestod av två personer, då GTT–metoden menar att det underlättar 

för konsekventa bedömningar. Vidare dubbelscreenades tio procent av journalerna i denna 

pilotstudie. Av de triggers som återfanns överensstämde 90 procent mellan de båda 

granskarnas resultat. Detta kan jämföras med Soop et al. (2008) som dubbelgranskade tio 

procent av sina granskade journaler och kunde uppvisa en överrensstämmelse på 79 procent.  

Utvecklarna av GTT- metoden förordar att den enbart bör användas för att följa skador över 

tid inom en och samma organisation eftersom metoden delvis är beroende av hur stabilt 

granskningsteamet är. Naessens et al. (2010) och Classen et al. (2011), har studerat huruvida 

GTT trots allt kan användas för att studera skillnader i skador mellan organisationer, samt 

validiteten hos instrumentet. De hävdar i sina studier att GTT är ett känsligt instrument som 

hittar fler skador inom vården än andra idag tillgängliga mätverktyg. De menar att GTT-

metoden är beroende av att granskarna tränas i metoden, att standardiserade processer 

används samt att granskarna är insatta och överens om vilka definitioner av skada som ska 

användas. Kan detta uppnås är det möjligt enligt Naessens et al. (2010) och Classen et al. 

(2011) att använda GTT som metod för att mäta skador och jämföra resultat mellan 

organisationer. Schildmeijer et al. (2012) utvärderade även de möjligheterna att använda 

GTT-metoden för att jämföra skadefrekvensen mellan olika sjukhus. Deras resultat visade på 

en dålig överrensstämmelse mellan granskningsteamen, dock hade de till skillnad från 

Naessens et al. (2010) och Classen et al. (2011) inte angivit en klar definition för begreppet 

skada.  

Enligt Soop, Fryksmark, Köster, & Haglund, (2009) är GTT-metoden känslig för granskarens 

förförståelse och attityder vilket kan öka risken för subjektiva bedömningar av skadorna. Det 

finns en risk att resultatet påverkas av att granskarna indirekt ska granska en verksamhet där 

de samtidigt är anställda. Sharek et al. (2006) visade dock i sin studie att interna 

granskningsteam påträffade fler skador, och med allvarligare svårighetsgrad och även en 

högre överstämmelse mellan granskningsteamen, jämfört med externa team. Schildmeijer et 

al. (2012) menar att det kan vara positivt att få granska sin verksamhet eller sjukhus, då det 

ger möjlighet att urskilja riskpatienter och på så sätt kunna utveckla preventiva åtgärder. 

Användandet av GTT-metoden i denna studie har bidragit till insikten att det är av vikt att ha 

en tydlig definition av begreppet ”skada” och att det tydligt framgår hur granskningen är 

genomförd.  
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Resultatet visade att undersökningsgruppen hade en stark tendens till fler skador än 

kontrollgruppen. För att kunna avgöra om undersökningsgruppens högre antal skador 

verkligen berodde på att de flyttats på grund av resursbrist och för att utesluta att andra 

variabler kan ha påverkat, behövs en större studie göras. Det finns en risk att fler triggers 

hittades i undersökningsgruppen jämfört med kontrollgruppen på grund av författarnas 

förförståelse. För att minska förförståelsens betydelse kan en större studie kunna använda sig 

av MAG, en modifierad automatiserad granskning baserad på GTT. Dock stärker det faktum 

att endast 20 minuter per journal användes vid granskningen, då tiden i sig är en begränsande 

faktor för att finna triggers. Detta resultat skulle kunna analyseras med hjälp av logistisk 

regressions-metod för att nå en högre datanivå och ge en klarare bild av vad som gör att 

gruppen drabbas av fler skador (Polit & Beck, 2012; Björk, 2010).   

 

Resultatdiskussion 

Pilotstudiens resultat visade på att de patienter som skrevs ut på grund av resursbrist ser ut att 

vara mer utsatta för skador än de som inte flyttats. Andelen vårdtillfällen med en eller flera 

skador var 90 procent i båda grupperna. Skärningspunkten för undersökningsgruppen och 

kontrollgruppen visade att tio procent av patienterna i de båda grupperna hade ett medeltal på 

3,6 skador. Intresseväckande var att i kontrollgruppen hade fler patienter endast en skada 

samtidigt som fler i undersökningsgruppen hade multipla skador (p=0,05), se tabell 2 och 

figur 2. För att mer säkert kunna dra några slutsatser av resultatet behöver dock befintlig 

sjuklighet i grupperna analyseras.  

Classen et al. (2011) jämförde tre olika metoder att mäta skador, bland annat GTT-metoden, 

på tre amerikanska region- och universitetssjukhus. De fann att patienter som i hög 

utsträckning drabbades av skador var de som var mest resurs- och vårdkrävande. Garrouste-

Orgeas et al. (2010) genomförde en observationsstudie under sex dagar på 70 franska 

intensivvårdsavdelningar för att undersöka skadefrekvens bland patienterna. De fann att de att 

patienter som var svårast sjuka oftare utsattes för skador. Som svårast sjuka definierades de 

patienter med mekanisk ventilation, centrala venkatetrar, insulininfusion och patienter som 

genomgått akuta operationer.  

Enligt Orgeas et al. (2010) definition tillhörde patienterna i denna pilotstudie de svårast sjuka. 

Till detta hör också att de vårdades på en specialistintensivvårdsavdelning, vilket också skulle 

kunna innebära att denna patientgrupp var än mer komplex. Detta skulle kunna vara en 
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förklaring till denna pilotstudies höga skadefrekvens i både undersöknings- och 

kontrollgrupp.  

Resultatet i denna pilotstudie visade att det i undersökningsgruppen fanns 258,7 skador per 

1000 vårddagar med en median på 2,5 per patient, och 174,7 skador per 1000 vårddagar i 

kontrollgruppen med en median på två skador. Dessa siffror kan tyckas höga, dock finns 

internationell forskning (Garrouste-Orgeas et al., 2008; Garrouste-Orgeas et al., 2010; 

Rothschild et al., 2005) som är gjord inom intensivvården och som visar på hög andel skador. 

Resultaten är beroende av definitionen av begreppet skada, men också att 

intensivvårdspatienten får en mer högintensiv vård, med fler invasiva procedurer och många 

läkemedel, vilket i sig ökar risken för skador. Garrouste-Orgeas et al. (2008) studie på tolv 

franska intensivvårdsavdelningar visade ett resultat på en median på 2,8 skador per patient. 

Rothschild et al. (2005) genomförde en observationsstudie under ett år på två amerikanska 

intensivvårdsavdelningar, för att beskriva frekvens och typ av skador som drabbade 

patienterna. De fann totalt 343 skador (adverse events och noninjurious serious errors) per 

1000 vårddagar. Garrouste-Orgeas et al. (2010) studie inriktade sig främst på tolv 

fördefinierade skador. Bland de vanligaste skadorna återfanns bland annat felaktigt 

administrerat insulin (185,9 skador/1000 vårddagar), felaktigt administrerat vasoaktivt 

läkemedel (21,0/1000 vårddagar) och överkuffad kuff till endotrachealtub (81/1000 

vårddagar). Möjligen skulle en observationsstudie kunna upptäcka fler skador jämfört med en 

retrospektiv journalgranskning då allt som görs inte dokumenteras. Dock finns även en 

möjlighet att inte lika många skador sker då observationen i sig kan ge en ökad medvetenhet 

hos personalen i hur de utför sitt arbete även om inte syftet med själva observationen är känd.  

 

Resultatet i denna pilotstudie visade ingen statistisk säkerställd signifikans (p=0,05), gällande 

frekvensen av skador hos undersökningsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Dock kunde 

en stark tendens ses till att fler patienter i undersökningsgruppen hade multipla skador jämfört 

med kontrollgruppen, se figur 2. Combes et al. (2005), Duke & Green (2001) och Rosenberg 

et al. (2003) visade att patienter som flyttas mellan intensivvårdsavdelningar hade en högre 

mortalitet. Garroste Oregeas et al. (2008) gjorde en granskning för att undersöka samband 

mellan vårdrelaterade skador och dödlighet. De sökte efter sex fördefinierade skador som till 

exempel ventilatorassocierad pneumoni (VAP), reintubation och sepsis, och fann att dessa 

oberoende av varandra var associerade till att patienten dog inneliggande på sjukhus.  

Garroste Oregeas et al. (2010) visade att två eller flera medicinska skador uppkomna på 
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intensivvårdsavdelning ökade risken för att dö. Även Classen et al. (2011) fann att patienter 

som drabbats av vårdrelaterade skador hade en högre dödlighet än andra.  

Denna studie valde att inte undersöka frekvensen av avlidna patienter i grupperna. 

Allvarlighetsgrad i funna skador har inte heller värderats. Studien fokuserade enbart på 

patienternas intensivvårdstid och någon uppföljning av senare vårdtillfällen gjordes inte. I en 

större studie skulle det vara av intresse att undersöka mortaliteten hos patienter som flyttas på 

grund av resursbrist.  

 

Combes et al. (2005), Duke & Green (2001) och Rosenberg et al. (2003) visade i sin 

forskning att patienter som flyttats på grund av resursbrist fick en längre vårdtid jämfört med 

patienter som inte flyttats. I pilotstudiens undersökningsgrupp (n=20) var medelvårdtiden 

13,0 dygn och medelvårdtiden för det totala antalet patienter (n=799) som inte skrevs ut på 

grund av resursbrist var 6,7 dygn. Dessa siffror går dock inte att generalisera även om det såg 

ut som att undersökningsgruppens vårdtid var längre, då bland annat hänsyn måste tas till 

diagnoser och sjuklighet i de båda grupperna. Studiens resultat skulle även kunna tyda på att 

patienterna i undersökningsgruppen med lång vårdtid hade fler skador än kontrollgruppen. 

Att patienterna i de båda grupperna ser ut att få fler skador ju längre tid de vårdats är i sig ett 

rimligt antagande då tiden för exponering är lång. Men att undersökningsgruppen ändå ser ut 

att ha fler skador skulle möjligtvis kunna visa på att det finns ett samband mellan att flyttas på 

grund av resursbrist och en ökad risk för skador oberoende vårdtidens längd. Classen et al. 

(2011) fann att patienter med vårdrelaterade skador hade en längre sjukhusvistelse än de utan 

skador.  

I pilotstudiens resultat återfanns många av skadorna för båda grupperna i GTT-protokollets 

omvårdnadsmodul. Att svikt, stillestånd och larm är en trigger inom omvårdnadsmodulen 

skulle kunna förklaras av att det är sjuksköterskor som står närmast patienten 24 timmar om 

dygnet och att en av intensivvårdssjuksköterskans uppgifter är att observera och känna igen 

tidiga varningssignaler på försämring. I Tanners et al. (1993) amerikanska intervjustudie 

berättade sjuksköterskor om vikten av att känna sin patient. Detta menade de vara viktigt för 

att kunna utvärdera hur patienter svarade på behandling, dess rutiner och vanor, 

copingstrategier, psykisk uthållighet och kroppsegenheter. Det som framkom ur 

sjuksköterskornas berättelser om vilken betydelse detta hade för vården var att kunskapen var 

central för möjligheten att göra kvalificerade kliniska bedömningar. Att känna patienten 

möjliggjorde en nyansering av formella bedömningar, som vid till exempel neurologstatus, 



 

24 

vilket gav en djupare förståelse för små förändringar. Tanner et al. (1993) menade att den 

kunskap som erhålls genom att känna en patient inte kan ersättas av rationella modeller, 

såsom generella och objektiva formulerade protokoll. Det ligger i den kliniska bedömningens 

natur att vara beroende av det specifika för varje enskild patient. Dock menade de att detta 

ofta begränsas av organisatoriska– och ekonomiska ramar. När sjuksköterskor arbetar i 

situationer där det varit omöjligt att lära känna patienten tillräckligt undermineras själva 

grunden i säker omvårdnad. 

Benner et al.(2011) menade att när förändringar i patientens tillstånd är tvetydiga, sker en 

stor del av kommunikationen kring patienten verbalt och informellt. Det resulterar i att det 

blir ett gap mellan tankar och spekulationer och vad som skrivs in i journalen. Vid 

överflyttning av patienter kan mycket av kunskapen kring patienten därför gå förlorad, 

vilket i sig innebär en patientsäkerhetsrisk som skulle kunna förklara frekvensen av skador i 

undersökningsgruppen.  

I undersökningsgruppen var 17,9 procent av skadorna associerade till vårdrelaterade 

infektioner och i kontrollgruppen tio procent. I undersökningsgruppen hade åtta patienter 

ventilatorassocierad pneumoni (VAP) och i kontrollgruppen tre patienter. Hugonnet, 

Chevrolet & Pittet (2007) menade att patienter löper en ökad risk att drabbas av 

vårdrelaterade infektioner när intensivvårdsavdelningen har hög arbetsbelastning. I denna 

pilotstudie har inte arbetsbelastningen hos sjuksköterskorna på avdelningen undersökts vid 

tiden för patienternas flytt på grund av resursbrist.  

I denna pilotstudie valdes en vid definition av begreppet skada. Detta tillsammans med att 

patientgruppen i sig tillhör en sjukare population, då det är en 

specialistintensivvårdsavdelning som har studerats, skulle detta kunna vara en del i 

förklaringen till att antalet funna skador var högre jämfört med många andra studiers resultat. 

Även Rothschild et al. (2005) använder sig av en vidare definition av skada vilket resulterade 

i ett högre resultat av funna skador jämfört med liknande studier. 

Anledningen till den vida definitionen av skada i denna pilotstudie liksom valet att inte heller 

klassificera skador som undvikbara eller inte undvikbara var ett försök till att se skadan ur 

patientens perspektiv. Detta dels för att synliggöra förbättringsområden inom verksamheten. 

Men också för att de skador som idag betraktas som icke undvikbara, kanske med ny kunskap 

kan ses som undvikbara i framtiden. 
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Slutsats 

Underlaget i pilotstudien var litet, vilket gör att det är svårt att dra några definitiva slutsatser 

av resultatet. Dock såg det ut som att patienter som flyttats på grund av resursbrist var en 

grupp som löpte högre risk att få skador jämfört med patienter som vårdats kvar på en och 

samma intensivvårdsavdelning. Dock kan det inte med säkerhet sägas att det är flytten som är 

orsaken till att undersökningsgruppen hade fler skador. 

 

Klinisk betydelse 

Resultatet i denna pilotstudie skulle kunna visa på patienter som flyttas på grund av 

resursbrist är en utsatt grupp. Dessvärre är det så att resursfördelningen i vården gör att det är 

mycket svårt att undvika dessa förflyttningar. Men kanske är det så att fler hänsyn måste tas 

när beslut om överflyttning sker som till exempel mått på sjuklighet och etiska överväganden.  

 

Förslag på vidare forskning 

För att kunna få svar på syftet med denna pilotstudie behöver ett större material analyseras 

samt behöver andra mekanismer än de som valts också studeras. För att kunna urskilja vad 

som är orsaken till en eventuellt ökad risk för skada behöver bland annat patientens diagnos 

och mått på sjuklighet tas med som variabel. Vid användandet av GTT som mätmetod bör ett 

protokoll uppföras för att stärka validiteten och för att spåra hur granskarna gått tillväga. 

Definitionen av begreppet skada bör vara tydligt. En större i studie i ämnet skulle kunna 

använda sig av MAG, en modifierad automatiserad granskning baserad på GTT. MAG skulle 

kunna möjligöra en snabbare granskning av ett större antal journaler. 

Under arbetets gång har fler frågor väckts såsom vilken tid på året flest patienter flyttas på 

grund av resursbrist. Finns det ett samband med perioder av lägre bemanning såsom 

semestertider? Kan det ses mönster i när under vårdtiden skadorna uppkommer? Det 

studerade ursprungsmaterialet har bland annat visat på att en och samma patient kan flyttas 

flera gånger mellan intensivvårdsavdelningar. Det skulle vara intressant att undersöka 

frekvensen av överflyttningar för varje patient. Vissa patienter flyttas till vanliga 

vårdavdelningar på grund av intensivvårdens resursbrist, hur ser det ut för denna patientgrupp 

i form av skador? Något som denna studie inte kunnat svara på är om det är skadorna i sig 
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eller patientens överflyttning som bidrar till den eventuellt ökade dödligheten och förlängda 

vårdtiden.  
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