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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den intensivvårdskrävande patienten är många gånger i behov av transport 

utanför intensivvårdsavdelningen för diagnostiserande undersökning eller behandling. 

Transporten är riskfylld då patienten kräver komplicerad utrustning och avancerad 

medicinsk behandling. Studier visar att patientsäkerheten ökar om policydokument 

används vid transportprocessen. 

Syfte: Studiens syfte var att kartlägga antalet policydokument som reglerar intrahospital 

transport i Stockholms län och jämföra dem med en guideline.  

Metod: Urvalet bestod av policydokument från 11 intensivvårdsavdelningar i 

Stockholms län. Metoden utgjordes av deskriptiv dokumentinnehållsanalys.  

Resultat: Sex av elva intensivvårdsavdelningar i Stockholms län hade policydokument 

som reglerar intrahospital transport. Policydokumenten hade fem gemensamma 

huvudämnen: Riskbedömning, bemanning, förberedelse, övervakning och utrustning 

vilka överensstämde med dem i guidelinen. Detaljnivån avseende utrustning skiljde sig 

dock policydokumenten emellan. Ett policydokument, som bestod av både riktlinje och 

checklista, utmärkte sig då det bäst överensstämde med innehållet i guidelinen. 

Slutsats: Studien visar att många intensivvårdsavdelningar i Stockholms Län saknar 

policydokument vid intrahospital transport. Existerande policydokument varierar i 

omfång, utformning och till viss del även avseende innehåll. 

Klinisk betydelse: Förhoppningen är att studien kan ligga till grund för omarbetning av 

befintliga riktlinjer och checklistor eller utformning av nya. Ytterst avser studien med 

detta förbättra patientsäkerheten. 

 

Nyckelord: Intrahospital transport, intensivvård, riktlinje, checklista, patientsäkerhet 
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ABSTRACT 

Background: The intensive care patient often needs transportation outside the 

intensive care unit for diagnostic examination or treatment. Transports are associated 

with major risks due to critically ill patient requirements of complex equipment and 

advanced medical treatment. Studies show that the use of protocols in intrahospital 

transports increases patient safety. 

Objective: The study aimed to examine protocols that regulate intrahospital transport 

of patients in intensive care units in Stockholm County and compare them with a 

guideline.  

Method: The sample consisted of protocols from 11 intensive care units in Stockholm 

County. The method used was a document content analysis. 

Results: Six out of eleven intensive care units in Sweden possessed a protocol 

governing the intrahospital transport. The protocols had five main topics in common: 

Risk assessment, staffing, preparation, supervision and equipment, which were 

consistent with the guideline. The level of detail regarding equipment differed 

between them. Protocols containing both a guideline and checklist, stood out as the 

most integrated document. 

Conclusion: The result of the study shows that several intensive care units in 

Stockholm County are missing protocols regarding intrahospital transport. Existing 

protocols vary in size, design, and to some extent also in content. 

Clinical significance: This study has a goal to provide a basis for revision of existing 

guidelines and checklists or for designing new ones. Furthermost the aim of this study 

is to improve patient safety. 

 

Keywords: Intrahospital transport, intensive care, guideline, checklist, patient safety 
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ABBREVIATIONS 

AARC   American Association of Respiratory Care  

ABCD-konceptet A = Airway, B = Breathing, C = Circulation, D = Disability. Även 

bokstaven E = Expose brukar förekomma tillsammans med ABCD. 

ACEM  Australian College For Emergency Medicine 

ANZCA  Australian and New Zealand College of Anaesthetists  

Bltr  Blodtryck 

CDK  Central dialyskateter  

CICM  College of Intensive Care Medicine of Australia and New  

Zealand 

CVK  Central venkateter 

DIG Den Internationella Guidelinen. Förkortning som enbart används i 

denna studie för den australienska och nya zeeländska guidelinen: 

Minimum standards for intrahospital transport of critically ill patient. 

EKG  Elektrokardiogram  

ESICM   European Society of Intensive Care Medicine  

EtCO2  Endtidalkoldioxid 

HF  Hjärtfrekvens 

ICS  Intensive Care Society (Brittisk intensivvårdsförening) 

Invasivt bltr  Kontinuerlig blodtrycksmätning via artärnål 

Non-invasivt bltr Intermittent blodtrycksmätning med blodtrycksmanschett 

PVK  Perifer venkateter 

SaO2  Saturation  

SCCM  Society of Critical Care Medicine (Amerikansk anestesi-  

och intensivvårdsförening) 

SFAI  Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 

SIAARTI   Società Italiana Di Anestesia Analgesia Rianimazione e 

  Terapia Intensiva (Italiensk anestesi- och  

intensivvårdsförening) 
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INLEDNING 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning till specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård insåg vi att intrahospital transport av intensivvårdspatient är en 

komplicerad och krävande procedur. Detta bekräftades av flera 

intensivvårdssjuksköterskor som även anser intrahospital transport vara en stressig och 

olustig arbetsuppgift. Då vi efterfrågade policydokument som reglerar intrahospital 

transport, och sådana saknades både lokalt och centralt, blev vi förundrade samtidigt 

som vårt intresse för ämnet väcktes.  

 

 

Bild 1. Exempel på hur en intrahospital transport av intensivvårdpatient kan se ut.  

Bilden är godkänd för publicering. Källa: Intensivvårdsavdelningen Karolinska Huddinge. 
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BAKGRUND 

Definitioner 

Med patient avses vidare i texten intensivvårdskrävandepatient, med sjuksköterska 

avses specialistsjuksköterska inom intensivvård och med transport menas intrahospital 

transport, det vill säga transport av patient inom sjukhus.  

Intensivvård 

Enligt Svenskt Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI (2009), definieras 

intensivvård som övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med 

manifest eller hotande svikt i vitala funktioner. Intensivvård ska liksom andra 

vårdnivåer bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt efter 

befintliga riktlinjer. Vården ska kunna bedrivas med hög kvalitet dygnet runt, året runt 

med specialiserad personal inom intensivvård.  

Intrahospital transport av intensivvårdspatient 

Den intensivvårdskrävande patienten är många gånger, inte minst under de första 

kritiska timmarna efter inskrivning, i behov av transport utanför 

intensivvårdsavdelningen för nödvändig diagnostiserande undersökning eller 

behandling. Transporten är riskfylld för patienten och behållningen måste noga 

övervägas mot riskerna innan förflyttning sker (Voigt, Pastores, Raoof, Thaler & 

Halpern, 2009; Morton & Fontaine, 2009). Enligt den brittiska föreningen för 

intensivvård Intensive Care Society, ICS (2011) definieras intrahospital transport som 

förflyttning av patient mellan olika enheter och avdelningar inom samma sjukhus 

(a.a.). Då transport krävs ska den genomföras så att vårdnivån och patientens tillstånd 

bibehålls och komplikationer undviks. Patienten ska noga övervakas så att åtgärder 

effektivt kan sättas in vid incident (Warren, Fromm, Orr, Rotello & Horst, 2004). 

Teknikutvecklingen har möjliggjort att vissa undersökningar och behandlingar kan 

utföras ”bedside” på intensivvårdsavdelningen, såsom vissa röntgenundersökningar, 

inläggning av central venkateter, trakeotomi, bronkoskopi och enklare kirurgi. Detta 

har minskat antalet transporter (Fanara, Manzon, Barbot, Desmettre & Capellier, 2010). 

Trots detta måste vissa undersökningar fortfarande utföras utanför 

intensivvårdsavdelningen. Att flytta patienten utanför intensivvårdsavdelningen ökar 
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risken för incidenter och komplikationer avsevärt. Detta då patienten frånkopplas 

ordinarie apparatur och ansluts till transportabel utrustning samtidigt som antalet 

närvarande personal minskar (Voigt et al, 2009; Waydhas, 1999). Patienten bör erhålla 

samma övervakningsnivå under transport som på en intensivvårdsavdelning. Det 

inkluderar minimum kontinuerlig monitorering av elektrokardiografi, pulsoxymetri, 

hjärt- och andningsfrekvens samt intermittent kontroll av non-invasivt blodtryck. 

Utöver detta kan vissa patienter behöva monitorering av exempelvis kapnografi, 

invasivt blodtryck och intrakraniellt tryck (Warren et al., 2004). Voigt et al. (2009) 

redovisar att de transporterade patienterna var sjukare, krävde längre vårdtid och var i 

större behov av mekanisk ventilation och vasoaktiva läkemedel än de som inte behövde 

behandlingar och undersökningar som fordrade transport. Datatomografi, röntgen och 

operation anges som vanligaste transportdestinationerna inom sjukhus (a.a.). 

Incidenter och komplikationer vid intrahospital transport 

Incidenter som uppstår i samband med transport kan delas in i patientbaserade 

incidenter som grundar sig i försämring av patientens fysiologiska tillstånd och 

systembaserade incidenter som innefattar mänskliga faktorer och problem med 

utrustning. De systembaserade incidenterna härleds från exempelvis problem med 

monitorering, syrgastillgång och bristande batteriförsörjning till transportutrustning 

(Zuchelo & Chiavone, 2009; Gillman et al., 2006; Stevenson, Haas & Wahl, 2002). 

Studier visar att incidenter förekommer i upp till 70 % av transporterna inom sjukhus 

(Zuchelo & Chiavone, 2009; Lovell, Mudaliar & Klineberg, 2001; Waydhas, 1999). 

Zuchelo och Chiavone (2009) påvisar komplikationer i 67,2% av transporterna med 

patienter med invasiv ventilation, varav 75,7% av dem ansågs vara allvarliga. Lovell et 

al. (2001) redovisar 62 % transportkomplikationer. Av dessa var 24 % relaterade till 

mänskliga faktorer, 31 % relaterade till patientens sjukdomstillstånd och resterande 45 

% till problem med utrustning eller omkringliggande miljö. Enligt Waydhas (1999) 

uppkom komplikationer relaterade till transportutrustningen i en tredjedel av 

transporterna. 

 

Komplikationer vid intrahospital transport inkluderar bland annat sänkt 

medvetandegrad (Papson, Russell & Taylor, 2007), desaturering (Zuchelo & 

Chiavone, 2009), förändring i ventilation resulterat i hyperkapni eller hypokapni 

(Zuchelo & Chiavone, 2009; Mazza et al., 2008), förändring i vitala funktioner så som 
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svår hypotension (Zuchelo & Chiavone, 2009; Papson et al., 2007; Gillman et al., 

2006), hypotermi (Gilman et al., 2006), förhöjt intrakraniellt tryck, ICP (Papson et al., 

2007), ventilator associerad pneumoni, VAP (Bercault, Wolf, Runge, Fleury & 

Boulain, 2005) och agitation (Mazza et al., 2008). De vanligaste komplikationerna är 

hypoxi och hypotension enligt Kue, Brown, Ness och Scheulen (2011). Åtgärder för att 

behandla dessa innefattar ökad syrgasbehandling, vasoaktiva läkemedel, intravenös 

vätskebehandling och extra sedering (a.a). 

Intensivvårdsjuksköterskans ansvar och arbetsmiljö 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger: ”Den som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina 

arbetsuppgifter” (2 §, kap. 6). Sjuksköterskans ansvar regleras i lagen och förtydligas i 

bland annat Socialstyrelsens dokument Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Här beskrivs vikten av att sjuksköterskan i sitt 

arbete innehar ett vetenskapligt förhållningssätt. Vidare säger kompetensbeskrivningen 

att sjuksköterskan självständigt ska kunna utföra eller medverka i undersökningar, 

behandlingar samt utföra ordinationer. Sjuksköterskan ska ifrågasätta oklara 

instruktioner och ordinationer samt med omdöme, kunskap och noggrannhet informera 

och tillgodose patientens trygghet och välbefinnande vid undersökningar och 

behandlingar (a.a.).  

 

Enligt Costa Pereira Rodrigues och de Sousa Ferreira (2011) är sjuksköterskor inom 

intensivvård en utsatt personalgrupp för arbetsrelaterad stress. De menar att 

intensivvården utgörs av en är särskilt påfrestande miljö där kritiskt sjuka patienter 

kräver kontinuerlig påpassning och specialiserad medicinsk vård och omvårdnad. 

Vidare menar de att intensivvårdssjuksköterskans arbete är komplext, intensivt och 

kräver specifika kunskaper och skicklighet i att fatta snabba beslut (a.a.). Ödegård 

(2006) beskriver människans förmåga att hantera svåra situationer som uppstår. Enklare 

situationer och bekanta handlingar utförs mer eller mindre per automatik medan svårare 

och mer främmande situationer kräver handling av mer problemlösande karaktär, vilket 

kräver eftertanke och koncentration. 

 

Verhaghe, Vleric, De Backer, Van Maele och Gemmel (2008) visar att ständiga 

förändringar i arbetet, höga krav och en känsla av kontrollförlust ökar stressnivån hos 

sjuksköterskan. Cronqvist, Lutzén och Nyström (2006) menar att den höga 
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arbetsbelastningen leder till att sjuksköterskan ofta måste fatta snabba beslut utan 

möjlighet till eftertanke eller reflektion över konsekvenserna vilket leder till upplevelse 

av stress då hon/han inte hinner bedöma om omvårdnadsåtgärderna vilar på 

vetenskaplig grund.  

 

 I Arbetsmiljöverkets publikation Om stress. Systematiskt arbetsmiljöarbete, 

arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering (Arbetsmiljöverket, 2012) 

definieras stress som en fysiologisk reaktion som uppstår i kroppen då människan 

utsätts för krav och förväntningar som inte stämmer överens med vad personen förmår 

uppnå. Stressymtom kan yttra sig som oro, koncentrationssvårigheter, tunnelseende och 

minnesproblem (a.a.). I alla typer av arbeten finns det krav som under ogynnsamma 

förhållanden kan leda till upplevelse av stress (Blomkvist & Skoglund, 2007).  

Intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om 

intrahospital transport  

Studier visar att intensivvårdssjuksköterskor uppfattar transportutrustningen vara en 

riskfaktor vid transport. De upplever dessutom långa transportvägar och trånga 

utrymmen, exempelvis hissar som hot mot patientsäkerheten. Därtill anser de att det 

föreligger ökad risk för fysiologiska förändringar hos patienten så som blodtrycksfall, 

desaturering och asystoli (Shirley & Harns, 2006; Waydhas, 1999). Även ett oerfaret 

och outbildat transportteam som transporterar av en sederad och hemodynamiskt 

instabil patient uppfattas vara en riskfaktor (Fanara et al., 2010).  

 

Beckmann, Gillies, Berenholtz, Wu & Pronovost (2004) beskriver att sjuksköterskor 

anser planering och förbättrad kommunikation vara viktiga förbättringsområden för att 

öka patientsäkerheten vid transport. Enligt Larsson (2009) och Sáez Gonzáles (2010) 

anser sjuksköterskor att transportplanering och kommunikationen som viktiga 

förbättringsområden för att öka patientsäkerheten vid transport. Sjuksköterskor anser 

därtill att intrahospital transport ska utföras av kompetent personal med erfarenhet och 

övning i transportförfarandet samt att läkare ska medverka under transportprocessen 

(a.a.).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Minne
http://sv.wikipedia.org/wiki/Minne
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Patientsäkerhet 

I Patientsäkerhetslagen (2010:659) tydliggörs sjukvårdspersonalens ansvar för att 

patientsäkerhetsarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt som leder till förbättring och 

riskreducering. I lagen står det att ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav” (kap. 6 § 1). 

 

Europeiska studier redovisar omfattande förekomst av vårdskador, det vill säga skador 

som tillfogats av sjukvården och som skulle kunna undvikts (Zegers et al., 2007; 

Aranaz, Aibar, Vitaller & Ruiz, 2006; Schiöler et al., 2001). Detta har i flera länder, 

inklusive Sverige, lett till att patientsäkerheten hamnat i fokus med en rad olika insatser 

för att eliminera och förebygga vårdskador. Socialstyrelsen beslöt 2007 att genomföra 

en nationell studie för att undersöka antalet vårdskador i Sverige (Socialstyrelsen, 

2008). Av de patienter som vårdades under år 2007 dabbades 8,6 procent av skador. 

Detta motsvarar 105 000 drabbade patienter. Cirka hälften av patientskadorna läkte 

inom en månad från utskrivning, omkring 10 000 patienter fick bestående men och 

dessutom anses 3000 patienter ha avlidit till följd av vårdskador (Soop, Fryksmark, 

Köster & Haglund, 2009). 

Förberedelse och riskprevention inför transport 

För att förebygga risker och undvika komplikationer använder sig sjuksköterskan av 

förtänksamhet. Det innebär att sjuksköterskan arbetar preventivt och förbereder sig för 

värsta tänkbara scenario genom att kontrollera och optimera omgivande miljö och 

utrustning (Benner, 2011). Inför transport av intensivvårdspatient fodras att 

sjuksköterskan tillsammans med övrig vårdpersonal förbereder och planerar transporten 

för att minimera riskerna. Det innebär stabilisering av patienten, kontroll av utrustning 

samt identifiering av transportväg och eventuella komplikationer som kan uppkomma. 

Därtill ska personalen kontrollera att adekvat och tillräcklig utrustning, läkemedel och 

personal medföljer transporten (Fanara, et al., 2010; Beckman, Gillies, Berenholtz, Wu 

& Pronovost, 2004; Shirley & Bion, 2004; Warren et al., 2004). Att förbereda en 

patient inför transport varierar i tid. Enligt Gillman et al. (2006) varierade 

förberedelsetiden mellan 20 minuter och en timme. Vincent (2010) menar att mer 

omfattande procedurer innebär högre risk för misstag. Lahner et al. (2007) understryker 
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att en skyndsam förberedelse utan stöd av checklista ökar risken för misstag och 

komplikationer.  

Policydokument - riktlinje och checklista  

Riktlinjer inom sjukvården är styrdokument framtagna för att stödja och ge 

rekommendationer till sjukvårdspersonalen. De ska bygga på aktuell vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt bör följas, men är inte juridiskt bindande. En riktlinje främjar 

möjligheten för patienter att få jämlik och god vård (Socialstyrelsen, u.å.). En 

checklista är en manual (Polit & Beck, 2008). Vid intrahospital transport kan den bestå 

av en metodisk lista kontrollpunkter på exempelvis förberedande procedurer, utrustning 

och patientstatus. Checklistan kan fungera som verktyg för personalen för att underlätta 

transportförberedelserna och säkra själva förflyttningen (Beckmann et al, 2004). 

Riktlinjer och checklistor är typer av policydokument som ger vägledning mot 

handlingar som troligast ger tillönskat resultat (Svenska Akademin, 2009). 

Fortsättningsvis används för dessa typer av dokument benämningen policydokument. 

Policydokument för ökad patientsäkerhet vid intrahospital transport 

Det är tydligt att kritiskt sjuka patienter löper risk att försämras under transport. Ett 

antal studier rekommenderar att transportteamet använder sig av policydokument under 

transportprocessen för att öka patientsäkerheten (Papson et al., 2007; Beckmann et al., 

2004; Shirley & Bion, 2004). Beckmann et al. (2004) uppgav att 91 % av intrahospitala 

transportincidenter hade kunnat undvikas genom användande av policydokument. De 

menar att om policydokument används minskar risken att transportteamet brådskar och 

missar viktiga förberedande procedurer, så som kontroll av utrustning och patientstatus 

innan förflyttning sker (a.a.). Guidelines för intrahospital transport rekommenderar att 

policydokument (riktlinje och checklista) anpassad för respektive 

intensivvårdsavdelning utformas av personal med kompetens, samt att dessa bygger på 

aktuell vetenskap och befintliga guidelines (ICS, 2011; Australian and New Zealand 

College of Anaesthetists, College of Intensive Care Medicine of Australia and New 

Zealand, Australian College For Emergency Medicine [ANZCA, CICM & ACEM], 

2010; Warren et al., 2004). Policydokument bör kontinuerligt utvärderas och därefter 

omarbetas för att utvecklas och förbättras (Sinuff, Patel, Adhikari & Meade, 2008).  
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PROBLEMFORMULERING 

Intensivvårdspatienten är ofta i behov av behandlingar och diagnostiserande 

undersökningar utanför intensivvårdsavdelningen vilket medför att intrahospital 

transport är nödvändig. Transporten är förenad med risker och komplikationer. Risker 

kan elimineras genom noga förberedelse och god planering. Studier visar att 

patientsäkerheten ökar om väl utformade policydokument används vid dessa 

förberedande procedurer.  

SYFTE 

Syftet med studien var att kartlägga antalet policydokument som reglerar intrahospital 

transport i Stockholms län och jämföra dem med en guideline. 

METOD 

Design 

Studiens utgjordes av deskriptiv dokumentinnehållsanalys med kvantitativ ansats. 

Urval 

Urvalet bestod av policydokument från samtliga 11 intensivvårdsavdelningar för barn 

och vuxna, ej neonatal, i Stockholms län. Inklusionkriterier var policydokument som 

reglerar intrahospital transport av intensivvårdskrävandepatient. 

 

Urvalet Stockholms län bestämdes då antalet avdelningar i området ansågs vara 

tillräckligt stort för studien och då området har intensivvårdsavdelningar med 

varierande inriktningar. Förfrågan om policydokument och information om studien 

sändes ut via e-post till utbildningsansvarig sjuksköterska på respektive 

intensivvårdsavdelning med kopia till enhetens chefssjuksköterska.  

 

Samtliga tillfrågade avdelningar besvarade korrespondensen. Fem avdelningar skickade 

respektive policydokument via e-post. Sex avdelningar angav att de inte hade något 

utformat policydokument. Vid besök på en av dessa avdelningar påträffades av en 
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tillfällighet ett policydokument. Slutligen var sex policydokument insamlade. Två 

benämndes riktlinje (varav en även innefattade en checklista), två benämndes 

checklista, en benämndes handlingsplan och en benämndes rutin. Samtliga dokument 

inkluderades efter det att dess relevans till studien bedömts. Ett från en 

neurointensivvårdsavdelning, ett från en barnintensivvårdsavdelning och fyra från 

allmänna intensivvårdsavdelningar. Policydokumenten avidentifierades och 

numrerades 1 – 6 och uppfördes på en avkodningslista som endast författarna hade 

tillgång till.  

Datainsamlingsmetod och dataanalys 

Dataanalysen utfördes i en femstegs process. 

 

Första steget i processen bestod i att hitta en validerad teoretisk ram (mall) att jämföra 

policydokumenten med. Ingen svensk nationell riktlinje som reglerar intrahospital 

transport av intensivvårdspatient identifierades. Detta verifierades av två 

specialistläkare inom anestesi- och intensivvård verksamma på två större 

intensivvårdsenheter i Stockholms län. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 

SFAI, kontaktades vid tre tillfällen i syfte att även med dem kontrollera om svensk 

nationell riktlinje finns utan respons. Däremot påträffades nationella och internationella 

guidelines från andra nationer. En guideline Minimum standards for intrahospital 

transport of critically ill patients utformad av Anestesi-, intensivvård- och 

akutsjukvårdsorganisationerna från Australien och Nya Zeeland, ANZCA, CICM & 

ACEM (2010) valdes ut att fungera som teoretisk ram för jämförelse med de insamlade 

lokala policydokumenten. Guidelinen valdes då den är specifik för intrahospital 

transport och utformad av expertis inom specialiteterna anestesi, intensiv- och 

akutsjukvård. Guidelinen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och ligger till 

grund för utformande av lokala policydokument. Den innehåller direktiv om 

förberedande procedurer, obligatorisk transportutrustning, hur utrustningen ska 

kontrolleras och vilken personal som ska genomföra transporten. Vidare innehåller den 

direktiv om hur patientens status ska kontrolleras enligt ABCD-konceptet och 

säkerställas innan avfärd samt vilka åtgärder och vilken dokumentation som ska utföras 

före, under och efter transport. I studien används guidelinen som teoretisk ram och 

benämns DIG, Den Internationella Guidelinen. Benämningen är fiktiv och förekommer 

endast i denna studie. DIG översattes från engelska till svenska av författarna själva. 
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Därefter översattes åter DIG från svenska till engelska av tvåspråkig läkare så att 

översättningarnas samstämmighet kunde kontrolleras. 

 

I det andra steget granskades DIG med dokumentinnehållsanalys vilket Denscombe 

(2009) menar är när mindre textenheter extraheras ur en dokumenttext. Enheterna 

utgörs av enstaka ord och hela meningar (a.a.). Bell (2006) beskriver att en 

innehållsanalys av dokument ”innebär att man räknar det antal gånger som vissa termer 

eller faktorer förekommer i ett urval” (s. 129). Enheterna från DIG sammanställdes i ett 

Excelldokument, utifrån dess grundstruktur: före, under och efter transport. 

 

I tredje steget granskades policydokumenten. Även denna granskning utgjordes av 

dokumentinnehållsanalys. DIG fungerade då som mall för att lättare urskilja relevant 

fakta. De insamlade policydokumenten lästes inledningsvis av var och en för sig och 

sedan tillsammans. Därefter granskades ett policydokument i taget tillsammans, ord för 

ord och relevanta enheter i textmaterialet utkristalliserades. Likt granskningen av DIG 

utgjordes även här enheterna av ord och meningar. Dokumentinnehållsanalys valdes 

som metod eftersom den enligt Denscombe (2009) lämpar sig för dokument som 

kommunicerar på ett enkelt och direkt sätt.  

 

Fjärde steget i processen bestod i att sammanställa samtliga enheter (från 

policydokumenten och DIG) ett excelldokument. Enheterna placerades under rubriker 

och underrubriker som grundade sig i DIGs struktur. Enheterna kontrollerades 

kontinuerligt med texten i originaldokumenten för att säkerställa dess riktighet. Detta 

möjliggjordes eftersom avkodningslistan bevarades.  

 

Ett femte steg tillkom då det under granskningsprocessen synliggjordes att fem 

policydokument redovisade transportväska som ordinarie transportutrusning. Eftersom 

det var relativt stor diskrepans mellan policydokumentens innehåll avseende läkemedel 

och utrustning behövde väskornas innehåll undersökas. Samtliga avdelningar sände på 

förfrågan sina väskors innehållsförteckningar. Innehållet i dessa genomgick en 

dokumentinnehållsanalys och sammanställdes med tillhörande policydokuments 

utrustning för att erhålla så korrekt resultat som möjligt. 
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ETISKA ASPEKTER 

Studien har utförts i enlighet med Hermeréns (1996) hederlighetsregel, 

objektivitetsregel och sanningsprincip. Detta innebär att studien har utförts korrekt och 

sanningsenligt, det vill säga att författarna har varit ärliga och inte undanhållit felaktiga 

och eller missvisande påståenden samt att insamlad empirisk data ej fabricerats eller 

förskönats. Därtill har resultatet redovisats på ett objektivt sätt utan att forskningsfyndet 

förvanskats eller att fakta som kunnat påverka undersökningens slutsats utelämnats.  
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RESULTAT 

Resultatindelning 

Resultatet redovisas utefter rubriker som grundar sig i den struktur och indelning DIG 

innehar, se figur 1. Inramade textstycken som inleder resultatets rubrikstycken är en 

beskrivning av DIGs enheter. Textstycken som följs av de inramade textstyckena är en 

beskrivning av policydokumentens enheter vilka jämförs med DIG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Rubrikindelning. Studiens resultat redovisas utifrån rubriker vilka är baserade på DIGs struktur. Huvudrubrik 

(blå ellips), mellanrubrik (vit rektangel), underrubrik (blå rektangel). 
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Före transport 

Riskanalys 

Bedömning av transportens behållning och risker 

Enligt DIG ska varje transport riskbedömas. Varje enskild transport ska vara befogad. 

De vinster som förväntas uppnås med behandlingen eller undersökningen som kräver 

transport måste noga vägas mot de risker som förflyttningen medför.  

 

I enlighet med DIG innehöll tre policydokument någon form av riskbedömning. Ett 

policydokument nämnde att transport av intensivvårdspatient är ett riskmoment som 

kräver noggrann planering, ”Nyttan med transporten ska värderas mot risken. Kan 

undersökningen göras i lugnare skede?”. Ett policydokument uppmanade till att 

riskanalys ska utföras inför varje transport. Detta policydokument delade in patienten i 

riskgrupp efter en detaljerad riskskala beroende på patientens status. Personal- och 

övervakningsbehov styrs sedan utifrån vilken riskgrupp patienten bedöms vara i. Ett 

policydokument beskrev att riskbedömning ska göras och specificerar vidare att 

”patientspecifika problem”, ”risk för accidentell extubation, cirkulatorisk svikt” och 

”medicinsk utrustning” ska bedömas. 

Planering av transportväg 

Enligt DIG ska transportvägen noga planeras inför förflyttning. Om hiss ska användas 

ska den i förväg reserveras. 

 

Två dokument uppgav att ”hissnyckel” och ett att ”akutnyckel” ska medtas vid 

transport. Ett av dessa policydokument specificerade färdvägen till sjukhusets 

röntgenavdelning. Detta policydokument har dessutom en checkpunkt för kontroll av 

att transporten har tillträde till destinationens lokaler. Ett annat policydokument hade en 

checkpunkt med förvalda namngivna destinationsmål och en checkpunkt för tidpunkt 

för avfärd respektive återkomst till avdelningen. 
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Transportutrustning 

Generella aspekter gällande utrustning för transport 

DIG rekommenderar att transportutrustningen ska vara avsedd för intrahospital 

förflyttning samt anpassad till aktuell transportväg, alltså passera genom trånga 

dörrposter och hissutrymmen. Utrustningen ska även vara anpassad att fungera på 

mottagande enhets lokaler, det vill säga att teknisk apparatur, andningsluft, 

andningsoxygen och sugejektor ska kunna kopplas till destinationslokalens uttag. 

Utrustningen får inte placeras ovanpå patienten utan ska sitta i speciellt avsedda hållare 

alternativt fäst på särskild vagn för intrahospital transport. Den eldrivna utrustningen 

ska ha fulladdade och extra batterier. 

 

Ett policydokument redogjorde i likhet med DIG att utrustningen ska vara anpassad till 

transportväg samt att hållare och vagn ämnad för transport ska användas. Ett annat 

policydokument beskrev likt DIG att medhavd utrustning ska placeras så att patientsäng 

och transportvagn kan passera eventuella trånga passager. Två av policydokumenten 

innehöll likt DIG information om kontroll av batterikapacitet. 

Utrustning för övervakning och behandling under transport 

Enligt DIG ska följande utrustning medfölja vid transport: Övervakningsutrustning för 

monitorering av elektrokardiogram (EKG), hjärtfrekvens (HF), blodtryck (bltr), 

saturation (SaO2), endtidalkoldioxid (EtCO2) samt andningsoxygen, andningsluft, extra 

behållare för andningsoxygen, handventilator, transportabel sugejektor, 

transportventilator, defibrillator, infusionspumpar och intuberingsutrustning. 
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Övervakningsutrustning: Tre av policydokumenten hade med saturation- och 

hjärtfrekvensövervakning i enlighet med DIG. Två policydokument uppmanade liksom 

DIG att blodtryck, invasivt eller non invasivt, samt EKG ska monitoreras. Tre av 

policydokumenten saknade detaljerad information om vilken typ av 

övervakningsutrustning som ska medfölja vid transport. Däremot uppmanade två av 

dem att ”övervakningsmonitor” ska tas med. Policydokument 4 redovisade 

pulsoxymeter som minimi-övervakning vid transport (se tabell 1). 

 

Behandlingsutrustning Fem policydokument uppgav att andningsoxygen, 

handventilator, transportabel sugejektor, transportventilator ska medtas som generell 

utrustning vid transport. Defibrillator uppgavs likt DIG som transportutrustning i ett av 

policydokumenten. I likhet med DIG redovisade samtliga policydokument efter 

granskning av transportväskans innehåll att intuberingsutrustning ska medfölja vid 

transport (se tabell 1). 

 

Alla policydokument utom Policydokument 5 nämnde till skillnad från DIG att någon 

form av väska är obligatorisk utrustning vid transport. Väskorna benämndes 

transportryggsäck, akutväska, intubationsväska och infusionsväska. Samtliga väskors 

listade innehåll redovisas i tabell 1 och 2. De olika väskorna benämns i fortsättningen 

transportväska. 

 

Inget av de granskade policydokumenten innehöll samtlig utrustning för övervakning 

och behandling som DIG listade. Det mest överensstämmande policydokument var 

Policydokument 1 som hade flest gemensamma utrustningsdetaljer med DIG. Den 

utrustning som saknades i Policydokument 1 efter tillägg av transportväskans innehåll 

var defibrillator. Policydokument 4 och 5 innehöll minst överensstämmande utrustning 

med DIG. 
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Tabell 1. Utrustning för övervakning och behandling samt läkemedel som listas i DIG och som 

återfinns i policydokumenten (x) och transportväskornas innehållsförteckning (o). 

Policydokument 

DIG 1 2 3 4 5 6 

Övervakningsutrustning       

EKG x x     

HF x x  x   

Bltr x x     

SaO2 x x  x   

EtCO2 x      

       

Behandlingsutrustning       

Andningsoxygen x x x  x x 

Extra behållare andningsoxygen x     x 

Andningsluft x  x  x  

Hanventilator x x x  x x 

Transportabel sugejektor x x x  x x 

Transportventilator x x x  x x 

Defibrillator  x     

Infusionspumpar x     x 

Intuberingsutrustning x/o x/o o o x x/o 

       

Läkemedel och infusioner       

Akutläkemedel o o o o  o 

Analgetika x/o x/o x/o o  x/o 

Blodprodukter x     x 

Infusionsvätska x/o x/o x/o o  x/o 

Inotropi x/o o o o  o 

Muskelrelaxantia o o o o  o 

Patientspecifika läkemedel enligt 

ordination x x x  x x 

Sedering x/o x/o o o  x/o 

Summa (max 22) 21 17 13 9 7 15 
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Tabell 2. Utrustning som inte nämns i DIG men som finns listad i respektive policydokument (x) och 

tillhörande transportväskas innehållsförteckning (o)  

 

Policydokument 
 

Utrustningsdetaljer 

1 2 3 4 5 6 

Transportväska x x x o  x 

Transportväska barn  x     

Andningsmask x x/o  o x  

Pocketmask   x/o    

Syrgasgrimma    o   

Syrgasmask  o  o   

Laryngoskop + Laryngoskopblad o o o o  o 

Tubledare (intubation) o   o   

Larynxmask      o 

Trakealkanyl x     o 

Trakealtuber x/o x/o o o x o 

Svalgtub o x/o x/o o  x 

Näskantarell  o o o  o 

Magills tång o o o o x o 

Carléns hakar x     o 

Kuffspruta  x/o x o  o 

Tubtejp o x/o o o x x/o 

Sugkatetrar x    x x 

Stetoskop o x    x 

Blodgasspruta o      

Spatel  o  o   

Knivblad     x  

Förlängningsslang till 
andningsoxygen 

     x 

Nässpekulum      o 

EKG-elektroder   o   x 

Blodtrycksmanschett o     x 

Intraoseös infart barn  o     

PVK o o o   o 

Förband PVK o o  o  o 

Duoderm förband     x  

Trevägskranar  o  o  o 

Proppar (PVK, spruta)   o o  o 

Injektionskanyler o o o o  o 

Kanylburk      x 

Infusionsaggregat o  o   o 

Förlängningsslangar till infusion 
vb. 

  x/o    

Sprutor o o o o x o 

Rondskål till sprutor      x 

Ventrikelsond      o 

Peang  o o   x 

Sax  o o  x x/o 

Kräkpåse   x    

Handdesinfektionsmedel      x 

Ficklampa      x 

Telefon  x x    

Akutnyckel   x    

Hissnyckel/Akuthissnyckel x     x 

Hållare artärtryck      x 

Elkabel till infusionspump      x 

Förlängningskabel el x     x 

Bruksanvisning 
transportventilator 

     x 

Bruksanvisning 
transportövervakning 

     x 

Värmefuktväxlare      x 

Summa (max 53) 21 22 21 18 9 38 
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Efter granskning av transportväskornas innehåll framkom att fem policydokument 

listade intuberingsutrustning innefattande laryngoskop med tillhörande blad, 

endotrakealtuber, tubtejp, svalgtub och magills tång vid transport. Även 

Policydokument 5 som inte innehöll transportväska uppgav att endotrakealtuber, 

tubtejp och magills tång ska finns med vid transport. Därtill redovisade fyra 

policydokument inklusive transportväskans innehåll att andningsmask, kuffspruta, sax 

och perifer venkateter (PVK) med tillhörande förband är obligatorisk 

transportutrustning. Ett policydokument angav till skillnad från DIG att sprutor och 

kanyler ska medföras vid transport. Fem policydokument hade sprutor och kanyler i 

sina respektive transportväskor. Två policydokument uppgav telefon och tre stetoskop 

som ordinarie transportutrustning (se tabell 2). 

 

Policydokument 6 var det dokument som var mest detaljerat avseende utrustning. Det 

innehöll till skillnad från DIG utrustning som peang, artärtryckshållare, rondskål, 

kanylburk, handdesinfektionsmedel, infusionsväska, förlängningsslang till 

andningsoxygen, värmefuktväxlare, blodtrycksmanschett, elkabel till infusionspump, 

ficklampa, EKG-elektroder samt bruksanvisning till transportövervakning och 

transportventilator. Dessutom hade det policydokumentet en omfattande 

innehållsförteckning på transportväskans utrustning. 

Funktionskontroll av transportutrustning 

Enligt DIG ska övervakningsutrustning, handventilator, intubationsutrustning, 

sugejektor samt transportventilator (om den används) funktionskontrolleras och 

lämpliga larmgränser ställas in innan avfärd.  

 

Tre policydokument överrensstämde med DIG gällande funktionskontroll av 

övervakningsutrustning. Två policydokument angav likt DIG kontroll av handventilator 

och sugejektor och två påpekade vikten av att kontrollera och ställa in värden och 

larmgränser på transportventilatorn. Ett av dessa policydokument beskrev även att 

transportventilatorn ska kopplas till patienten 5-10 min innan avfärd. Två 

policydokument saknade till skillnad från DIG helt uppgifter om funktionskontroll. 

Dokument 6 stämde bäst överrens med DIG där fyra av fem funktionskontrollspunkter 

fanns redovisade. 
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Läkemedel 

Akutläkemedel, analgetika, sedativa och muskelrelaxantia ska enligt DIG finnas med 

vid transport. Därtill ska specifika nödvändiga läkemedel för den transporterade 

patienten medtas. Extra infusionsvätskor, inotropa läkemedel samt blodprodukter ska 

finnas tillgängliga vid behov.  

 

Till skillnad från DIG uppgav inget av policydokumenten att akutläkemedel och 

muskelrelaxantia ska tas med vid transport. Dock fanns dessa läkemedel listade i 

respektive enhets obligatoriska transportväska och är därför medräknade i tabell 1. 

 

Till skillnad från DIG angav tre av policydokumenten att det bör göras uppehåll av ej 

nödvändiga läkemedel och infusioner under transport. Enligt dessa policydokument ska 

så få läkemedel och infusioner tas med. Fyra av policydokumenten påpekade i enlighet 

med DIG att medförda läkemedel ska ordineras och diskuteras mellan ansvarig läkare 

och transportpersonal innan transport sker. 

Personal – transportteam och avdelningspersonal 

Bemanningsnivå 

Inför varje transport ska behovet av personal identifieras enligt DIG. Minst en 

sjuksköterska (qualified nurse), en läkare (appropriately trained doctor) och en 

undersköterska (orderly) ska ingå i transportteamet. Varje transportteam ska vara väl 

förtrogen med och ha erfarenhet av den utrustning och de akuta situationer som kan 

uppstå i samband med transport. Säkra fria luftvägar, handventilering och 

återupplivning är exempel på procedurer i akuta situationer. Personalen i 

transportteamet ska inför, under och direkt efter transport vara befriade från andra 

arbetsuppgifter. 

 

I överrensstämmelse med DIG uppmärksammade tre av policydokumenten vikten av 

att bedöma bemanningsnivån inför transport och påpekade att beslutet om 

bemanningsnivån bör diskuteras mellan ansvarig läkare och sjuksköterska.  
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Till skillnad från DIG angav fyra policydokument att två personal från avdelningen, 

varav minst en sjuksköterska, ska utföra transporten. Tre av dessa policydokument 

angav att läkare därutöver ska medfölja vid intuberad och/eller instabil patient. Det 

fjärde dokumentet uppmanade att kontakta läkare på angivet ”sökarnummer” om behov 

uppstår under transport. I ett av de resterande två dokumenten framkom att läkare ska 

kontaktas och att dennes ”sökarnummer” ska antecknas innan avfärd. I det andra 

dokumentet saknades helt uppgifter om bemanningsnivå.  

 

För att underlätta bemanningen vid transport uppgav ett policydokument att 

vaktmästare kan rekvireras. Ett annat policydokument angav att vårdledare kan bistå 

som resurs. 

 

Ett policydokument uppmanade likt DIG till att se över transportens påverkan på 

avdelningsarbetet. Dokumentet belyste frågan om transportteamet möjlighet att befrias 

från andra arbetsuppgifter och om det fanns behov av att ersätta dem på avdelningen 

under den tid transporten utfördes. 

Kommunikation inför transport 

I DIG står skrivet att personalen på mottagande enhet ska vara införstådd om 

transporten och känna till planerad ankomsttid. 

 

Ett policydokument redogjorde likt DIG för vikten av kommunikation med personalen 

på mottagande enhet. Samma policydokument uppmanade att kontakta avdelningens 

samordnare innan transportstart. Fem policydokument berörde inte denna punkt. 

Patientstatus 

DIG anger att patientens status noga ska kontrolleras i direkt anslutning till transportens 

avfärd, framför allt efter uppkoppling till transportövervakning och transportventilator. 

 

Policydokument 2 anger i överrensstämmelse med DIG att kontroll av patientstatus ska 

ske innan förflyttning utanför intensivvårdsavdelningen påbörjas. 
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Procedurer inför transport 

DIG rekommenderar att patientens kliniska behov ska tillgodoses innan förflyttning 

sker, exempelvis administrera lämplig dos sedering och muskelrelaxantia, fylla på 

pågående inotropi och infusioner samt tömma dränagepåsar. 

Innan avfärd ska även följande kontrolleras enligt checklista i DIG, se tabell 3. 

 

Tre policydokument (1, 2 och 3) belyste frågan om ovan angivna rekommendationer 

enligt DIG. Policydokument 1 uppmanade att bereda ny inotropi innan avfärd. Samma 

policydokument belyste patientens möjliga ökade behov av analgesi och sedering under 

transport. Policydokument 2 uppmanade till kontroll av sederingsnivå och att pågående 

läkemedel ska ses över innan förflyttning sker. Policydokument 3 rekommenderade att 

medta extra analgesi och antiemetika eftersom patientens behov av dessa läkemedel 

kan öka under transport. Samtliga enheter från policydokumenten redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Förberedande procedurer inför transport efter ABCD-konceptet. Textenheter från DIG och 

respektive policydokument (1-6) redovisas. 

 

Policydokument 

Checklista enl. DIG 

1 2 3 4 5 6 

Att luftvägen är säkrad Kontrollera att 
trachealtub är 
fixerad. 

Luftvägen, d.v.s. 
tubläget kontrolleras 
och tejpas väl. 

Tänk ABCD. 

  Kontrollera att 
endotrachealtub 
är fixerad. 

 

Att patientens ventilation samt 
lämpliga ventilatorinställningar är 
tillfredsställande 

Planera vilken 
andningshjälp 
och utrustning 
som behövs. 

Ventilatorinställningar 
kontrolleras. Provkör 
ventilatorn på 
patienten 5-10 min 
innan avfärd. 

Luftvägsutrustning 
dubbelkontrolleras 
innan avfärd. 

    

Att larm och larmgränser på 
utrustningen är påslagen 

 Monitorinställningar 
kontrolleras. 

    

Att patienten är hemodynamiskt 
stabil 

 Tänk ABCD.     

Att övervakningsutrustningen med 
vitala parametrar är placerad väl 
synlig för tranportpersonal 

      

Att PEEP/CPAP- och FiO2 nivåer är 
korrekt inställda 

Möjlighet att 
anteckna 
inställningar i 
transportjournal 
under respektive 
rubrik. 

Ventilatorinställningar 
kontrolleras. 

    

Att dränage (sår-, urin-, pleura-) 
fungerar och är säkrade samt att 
aktiva pleuradränage inte är 
klampade. 

Kontrollera om 
pleuradrän 
behöver aktiv 
sug. Låt inte 
slangar, urimeter, 
pleuravac, 
dränage och 
liknande hänga 
utanför sängen. 

 Säkra alla 
slangar och 
dränage. Se till 
att alla 
kopplingar är 
säkrade. 

   

Att venös access finns och är säkrad Kontrollera att 
infarter som 
artärkanyl, CVK, 
CDK är fixerade 
och att slangar 
inte hänger löst. 

 Säkra alla 
infarter. 

 Kontrollera att 
infarter fungerar 
och är fixerade. 

Vissa undersökningar 
kräver PVK för kontrast. 

Att pågående infusioner och 
infusionspumpar fungerar 
tillfredsställande 

 Läkemedel 
dubbelkontrolleras 
innan avfärd. 

    

Att patienten ligger säkert i 
transportsängen 

     Spänn fast 
transportutrustningen i 
sänggaveln. Kontrollera 
att det känns stadigt. Fäst 
transportväskan på 
transportvagnen. Hållare 
för övervakningskurvan 
hänger på 
transportvagnen. Sätt 
artärtryckgivaren i avsedd 
hållare på 
transportvagnen. Vrid den 
inåt så att den inte fastnar 
i trånga dörrposter. 

Summa 5 6 2 0 2 2 
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Policydokument 1 och 2 innehöll flest gemensamma checkpunkter med DIG angående 

förberedande procedurer. Policydokument 4 hade ingen med DIG överensstämmande 

information om procedurer inför transport. Tre av policydokumenten var likt DIG eniga 

om att luftvägen ska säkras och endotrakealtuben fixeras innan förflyttning påbörjas. 

Tre policydokument uppmanade i överrensstämmelse med DIG till funktionskontroll 

och fixering av infarter. Dessutom angav ett av dessa dokument att slangar ska fixeras 

för att inte hänga löst utanför sängen.  

 

Policydokument 6 belyste likt DIG att patienten ska ligga säkert i sängen. De 

redogjorde för vart och hur transportutrustningen ska placeras runt patienten innan 

transport sker. Inget av de andra policydokumenten berörde detta. 

 

Under transport 

Kontroll av patientstatus 

DIG uppmanar att kontinuerligt kontrollera patientens status under transporten. 

 

Policydokument 2 uppmanade att kontrollera patienten utefter ABCD-konceptet under 

hela transporten. 

Dokumentation – transportjournal  

I enlighet med DIG ska patientens status dokumenteras under transport. 

 

Policydokument 1 angav i likhet med DIG att all behandling och övervakning av 

patienten ska dokumenteras i avsedd transportjournal samt vilken utrustning och 

övervakningsnivå som använts. Policydokument 4 uppmanade att ta med 

övervakningslista för dokumentation. Fyra policydokument saknade uppmaning om 

detta. 
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Efter transport - ankomstförfarande 

Utrustning 

Enligt DIG ska utrustningen på destinationen kontrolleras och patienten på nytt 

bedömas efter att destinationens utrustning (övervakningsutrustning, ventilator, gas- 

och eluttag) anslutits. 

 

Till skillnad från DIG innehöll inget policydokument uppmaning om att kontrollera 

utrustningen på transportdestinationen eller patientens status efter anslutning till den 

nya utrustningen. 

Personal 

DIG anser att om ny vårdpersonal vid destinationen ska överta patienten ska en utförlig 

överrapportering utföras och transportteamet kvarstanna tills dess att den nya 

personalen är redo att ta över ansvaret för patienten. 

 

I motsats till DIG nämnde inget av policydokumenten något om överrapportering eller 

ansvarsfördelning på destinationen. 

 

Dokumentens utformning 

DIG deklarerar inte att det i policydokument ska anges giltighetsdatum, referenser till 

direktiven eller vem som är författare och ansvarig utgivare till dokumentet. 

 

Fyra policydokument innehöll till skillnad från DIG uppgift om författare och vem som 

var ansvarig utgivare för dokumentet. Policydokument 1 bestod av både direktiv, 

checklista och transportjournal medan Policydokument 4 hade få styrande direktiv och 

ett litet antal utrustningsdetaljer redovisade. Ett policydokument redovisade 

evidensbaserade referenser till det framtagna direktivet. Alla policydokument utom ett 

angav giltighetstid. Ett av dessa policydokument hade passerat sista giltighetsdatum. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Tillämpning 

Eftersom studien är en pilotstudie med ett begränsat antal policydokument från 

Stockholms län kan resultatet inte generaliseras till övriga landet, men däremot ge en 

antydan om hur situationen kan se ut nationellt. 

 

Urvalsmetod 

Policydokumenten som granskades i studien insamlades som tidigare nämnts via e-post 

efter förfrågan till respektive intensivvårdsavdelning. Samtliga avdelningar besvarade 

korrespondensen. Dock finns ingen garanti att samtliga befintliga policydokument i 

Stockholms län är inkluderade i studien. Bell (2006) belyser tänkbarheten att dokument 

kan betraktas som konfidentiella vilket kan medföra att de inte lämnas ut i till forskare 

eller uppsatsskrivande studenter. 

 

Analysmetod 

Dokumentinnehållsanalys valdes eftersom metoden enligt Denscombe (2009) lämpar 

sig för analys av kommunikation i enklare texter. Metoden utgör dock en risk då 

dokumentens eventuella underförstådda mening kan gå förlorad eftersom 

dokumentinnehållsanalys främst är en metod för att analysera enkel och klar text och 

inte tolkning av underförstådd data (a.a.).  

 

Policydokumentens utformning 

Policydokumenten i studien föreföll inte vara helt lika då de skiljde sig både i 

utformning och i innehåll. Patel och Davidsson (2011) menar att antalet dokument som 

ingår i en studie och dokumentens utformning avgör hur fullständig undersökningen 

blir. Bell (2006) anser att vissa slutsatser kan dras även om en viss ”bias” eller olikhet 

förekommer dokumenten emellan. Studiens syfte var att undersöka utformningen av 

befintliga lokala policydokument varför skillnaden dokumenten emellan är en del av 

resultatet.  
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Förförståelse och validitet 

Studien inleddes med att en teoretisk bas skapades genom litteratursökning och 

inläsning i ämnet i syfte att öka förförståelsen, vilket Patel och Davidsson (2011) anser 

ökar studiens validitet eftersom förförståelsen förenklar granskarens möjlighet till att få 

fram adekvat fakta i dokumenttexten. Även Denscombe (2009) anser att förförståelse 

kan vara en fördel vid dokumentinnehållsanalys, eftersom kunskapen och erfarenheten i 

ämnet medför att väsentlig fakta i dokumenten lättare urskiljs. På så sätt bibehålls 

essentiell fakta trots att texten bryts ner i mindre enheter (a.a.).  

 

Teoretisk mättnad 

Det uppnåddes en viss teoretisk mättnad i samband med inläsning av studieämnet. 

Samma studier återkom som referenslitteratur vid sökning efter ytterligare studier och 

fakta i studierna var till stor del likvärdig. ”Teoretisk mättnad” menar Hayes (refererad 

i Bell, 2006) uppkommer då inläsningen inte resulterar i ”nya teoretiska element” utan 

snarare bekräftar det som redan framkommit (s. 29). 

 

Dokumentgranskning och reliabilitet 

Dokumentinnehållsanalys användes i studien. Patel och Davidsson (2011) beskriver att 

dokumentinnehållsanalys besvarar frågor kring faktiska förhållanden och skeenden 

samt att en kritisk granskning av dokumentens lämplighet till studien bör göras innan 

de inkluderas. Förgranskning av dokument benämner Bell (2006) ”kritisk källanalys” 

och menar att det är en bedömning av dokumentens (källans) pålitlighet. Vidare menar 

Patel och Davidsson (2011) att granskning av dokumentens relevans ökar 

sannolikheten av att fakta som presenteras i studieresultatet är riktigt. Även Bell (2006) 

påpekar vikten av att granska de dokument som inkluderas i studien samt 

upphovsmannens noggrannhet, bakgrund och erfarenhet. Om samtliga policydokument 

i studien hade angett upphovsman samt om upphovsmannens befattning tydligt 

redovisats hade studiens resultat eventuell förstärkts. Enligt Bell (2006) är 

dokumentgranskning något som blir bättre och mer riktigt efter vana och erfarenhet. 

Med ytterligare vana av dokumentgranskning hade studien möjligen uppnått ett 

fylligare resultat. Marwick (2001, refererad i Bell, 2006) menar att erfarenhet gör det 

möjligt att ”klämma ut allt” ur varje dokument (s. 134). Patel och Davidsson (2011) 

anger erfarenheten hos den som granskar som ett mått på studiens reliabilitet. De menar 

att reliabiliteten ökar då rådata under studieprocessen kontinuerligt analyseras, vilket så 
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gjordes i studien. Detta menar Patel och Davidsson (2011) ökar sannolikheten att 

innehållet i grunddokumenten uppfattats korrekt.  

 

Den teoretiska ramen – DIG – och validitet 

Enligt Jardena och Quirkeb (2009) är DIG en av tre framtagna gudielines som berör 

intrahospital transport. De andra två är enligt ovanstående framtagna av anestesi- och 

intensivvårdsföreningarna Society of Critical Care Medicine, (SCCM) och Intensive 

Care Society (ICS). Day (2010) uppger att DIG är en av få guidelines i världen som 

reglerar intrahospital transport. Enligt Day (2010) riktar sig övriga befintliga guidelines 

både mot intra- och interhospital transport, bland annat mot flyg- och 

ambulanstransport och är framtagna av anestesi- och intensivvårdsföreningarna SCCM, 

European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), Società Italiana Di Anestesia 

Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) och American Association of 

Respiratory Care (AARC) (a.a.). Jarden och Quirke (2009) menar vidare att DIG är den 

enda befintliga guidelinen som specifikt riktar sig mot intrahospital transport. Den är 

enligt dem ensam om att vara renodlat riktad mot intrahospital transport samt framtagen 

av expertis från anestesi- och intensivvårdföreningar och kritiskt granskad (reviwed). 

DIG (studiens instrument) är utformad och granskad av expertis vilket Olsson och 

Sörensen (2011) menar ökar studiens överensstämmelsevaliditet. 

 

En specialistläkare inom anestesi- och intensivvård verksam på en intensivvårdsenhet i 

Stockholms län har granskat DIGs användbarhet i svensk sjukvård. Patel och 

Davidsson (2011) menar att det ger studien god validitet med förklaringen att studiens 

teoretiska ram är granskad och bedömd. Trots att läkaren bekräftade DIGs lämplighet 

finns risk att organisatoriska eller kulturella skillnader förekommer mellan svensk och 

australiensk/nya zeeländsk sjukvård. Flera guidelines som innefattar intrahospital 

transport har synats i denna studie. Dessa är konstruerade i olika delar av världen och 

ändå snarlikt utformade, oberoende organisation eller sjukvårdssystem varför DIG 

troligtvis är applicerbar på svenska förhållanden. 

 

Translatering 

DIG genomgick en så kallas ”forward-backward”-översättning mellan författarna och 

en tvåspråkig läkare. Ursprungsversionen och den översatta versionen överrensstämde 

vilket Jacobsson (2011) menar är en lyckad translatering. 
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Resultatdiskussion 

Förekomst av policydokument 

I resultatet framkom att drygt hälften av Stockholms läns intensivvårdsavdelningar för 

barn och vuxna var utrustade med policydokument som reglerar intrahospital transport. 

Trots att flera studier beskriver riskerna med intrahospital transport samt att 

användande av policydokument minskar antalet incidenter, saknas ändå 

policydokument på flera intensivvårdsavdelningar i Stockholms län. Detta hotar som 

tidigare beskrivits patientsäkerheten. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763) ”ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

vård. Detta innebär att den särskilt skall vara av god kvalitet /../ och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen” (2 §). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ”ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs 

för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador” (2 §, 3 kap). Fanara et al. (2010), 

Papson, Russel och Taylor (2007), Shirley och Bion (2004) samt Waydhas (1999) anser 

att policydokument måste användas och en striktare metod för följsamhet av dessa bör 

implementeras på respektive enhet för att reducera transportincidenterna.  

 

Överrensstämmelse mellan policydokumentens och DIGs grundstruktur 

De sex policydokumenten i studien var i stort sett uppbyggda likt DIG i en kronologisk 

struktur med huvudämnena före, under och efter transport. Denna struktur återfinns 

även i andra guidelines och studier, bland annat i ICS (2011), Jarden och Quirke 

(2009), Warren et al. (2004) samt Ferdinande (1999). Policydokumenten stämde även 

väl överens med den utvalda guidelinen gällande transportprocessens huvudämnen. 

Huvudämnena innefattar riskbedömning, bemanning, förberedelse, övervakning och 

utrustning vilka även dem återfinns i ovanstående guidelines och studier (a.a.).  

 

Kombinationen riktlinje och checklista för ökad patientsäkerhet 

I resultatet framkom att de policydokument som var uppbyggda som en checklista 

framför allt brast i direktiv angående riskbedömning, funktionskontroll, patientstatus 

och bemanning. Policydokumenten som var uppbyggda som riktlinjer saknade istället 

information om vilka läkemedel och vilka väsentliga utrustningsdetaljer som inte får 

missas vid transport. Warren et al. (2004) anser att både riktlinje och checklista bör 

användas för att uppnå maximal patientsäkerhet vid transport, samt att checklistan bör 
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baseras på riktlinjen. De anser att om checklista används ökar följsamheten till riklinjen 

och transportriskerna minimeras (a.a.). 

 

Policydokumentens detaljnivå 

Resultatet visade att detaljnivån skiljde sig mellan de olika policydokumenten. 

Policydokument 1 och 2 stämde bäst överens med DIG både när det gällde val av 

huvudämnen och detaljnivå. Policydokument 1 bestod av både direktiv, checklista och 

transportjournal. Policydokument 4 hade minst antal styrande direktiv och ett fåtal 

utrustningsdetaljer. Detta policydokument hade liten detaljrikedom medan 

Policydokument 6 tvärtemot hade en hög detaljnivå. Shirley och Bion (2004) menar att 

ett policydokument varken bör vara för detaljrikt, eftersom det blir svårarbetat, eller för 

generellt då risken ökar att viktiga delar missas. Vidare menar Shirley och Bion (2004) 

att ett allt för omfattande policydokument medför ökad risk att personalen fokuserar på 

mindre viktiga detaljer i exempelvis utrustningen och då glömmer att kontrollera 

viktigare delar. De viktigaste detaljerna bör således anges i policydokumentet eftersom 

de annars riskerar att utelämnas. Exempel på en viktig utrustningsdetalj är materielen 

till sugejektorn. Tre policydokument angav till skillnad från DIG att sugkatetrar ska tas 

med vid transport, dock angav inget av dessa policydokument sugkatetrarnas längd. 

Day (2010) understryker vikten av att sugkatetrar med tillräcklig längd finns med under 

transport. 

 

Transportväska 

Under policydokumentgranskningens inledning fanns det stora skillnader avseende 

utrustning och läkemedel, både mellan DIG och policydokumenten och mellan 

policydokumenten i sig. Fem av de granskade dokumenten uppgav att transportväska 

ska tas med vid transport. Det medförde att Policydokument 4, som var ett av de 

policydokument som innehöll transportväska, betydligt bättre överrensstämde med DIG 

efter transportväskans innehåll redovisats. Det var bara Policydokument 5 som inte 

angav transportväska som obligatorisk utrustning vid transport. Day (2010) 

rekommenderar att varje avdelning har en utrustningsväska förberedd för att minska 

risken att utrustningsdetaljer missas, eftersom färre antal objekt behöver insamlas vid 

varje transport. 
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Likvärdiga direktiv avseende läkemedel och utrustning 

Resultatet visade att majoriteten av policydokumenten i enlighet med DIG listade 

läkemedel och utrustning för upprätthållande av vitala funktioner, så som fri luftväg 

(A), andning (B) och cirkulation (C), som obligatorisk vid transport. Quenot et al. 

(2012) och Day (2010) redovisar obligatorisk transportutrustning och monitorering 

enligt ABCD-konceptet på motsvarande sätt.  

 

Monitorering av vitala parametrar under transport 

I resultatet framkom att hälften av policydokumenten anger parametrar som bör 

monitoreras under transport. Quenot et al. (2012) och Day (2010) anser att saturation, 

EKG, andningsfrekvens, hjärtfrekvens och non-invasivt blodtryck bör monitoreras 

kontinuerligt och intuberad patient rekommenderas övervakas med kapnografi (a.a.). 

Resultatet visade även att varken DIG eller de granskade policydokumenten innehöll 

direktiv om att kontrollera patientens kroppstemperatur under transport trots att till 

exempel Gillman et al. (2006) visar att hypotermi är vanligt förekommande. Quenot et 

al. (2012), ICS (2011), Scheck, Kober, Bertalanffy et al. (2004), Stevenson et al. (2002) 

och Torri (2006) menar att det föreligger risk för hypotermi vid intrahospital transport 

och att patienten därför bör hållas varm med exempelvis värmetäcke. Day (2010) 

rekommenderar att patientens kroppstemperatur minst kontrolleras intermittent. 

 

Defibrillator som obligatorisk transportutrustning 

Resultatet visade att endast ett policydokument i studien innehöll direktiv om att 

defibrillator ska medtas. Även om hjärtstillestånd är en ovanlig transportincidens så 

finns risk att patienten drabbas av arytmi och asystoli (Waydhas, 1999). Quenot et al. 

(2012), Day (2010), Esmail, Banack och Rice, Kotti och Beninati (2008) samt 

Cummings (2006) rekommenderar defibrillator som obligatorisk utrustning vid 

transport. 

 

Transportprocessens början och slut 

Den intrahospitala transporten är enligt guidelinen från ICS (2011) en process som 

pågår till dess att patienten är framme och säkrad vid destinationen. Varken DIG eller 

något av de granskade policydokumenten rekommenderar att ny bedömning av 

utrustning och patientstatus, ska ske innan förflyttning tillbaka till avdelningen 

påbörjas.  
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Bemanningsnivå under transport 

I studien angav de flesta av policydokumenten att minimum två personal varav en 

sjuksköterska ska medverka vid den intrahospitala transporten. Endast hälften av de 

granskade policydokumenten angav att läkare ska närvara vid transport av instabila 

patienter trots att rekommendationer finns såväl i DIG som i studier och guidelines 

(Quenot et al., 2012; Day, 2010; Lahner et al., 2007; Warren et al., 2004; Pope, 2003; 

Waydhas, 1999; Ferdinande, 1999). Gillman et al. (2006) påvisade färre 

transportincidenter då läkare med erfarenhet och utbildning deltog i transporten.  

 

Utbildning i intrahospital transport för ökad patientsäkerhet 

Inget av policydokumenten i studien angav i likhet med DIG att transportpersonalen 

ska ha specifik utbildning och praktisk träning i de risker och moment som kan uppstå i 

samband med intrahospital transport. Shirley och Stott (2001) påvisar höga 

incidenssiffror (83%) som anses vara grundade i transportpersonalens misstag. 

Quenot et al. (2012), ICS (2011), Fanara et al. (2010), Warren et al. (2004), 

Beckmann et al. (2004) samt Pope (2003) anser samtliga att personal som involveras i 

transporter av kritiskt sjuka patienter ska få lämplig utbildning för att kunna utföra 

säker intrahospital transport. Kue, Brown, Ness och Scheulen (2011) menar att en mer 

tränad och utbildad personal vid intrahospitala transport ökar patientsäkerheten. 

Beckmann et al. (2004) uttrycker att transportpersonalen skall inneha tillräcklig 

erfarenhet samt utbildning i hantering av transportutrustningen och de akuta 

situationer som kan uppstå. Vidare beskriver Kue et al. (2011) att vårdpersonal på ett 

sjukhus i USA erhållit utbildning i intrahospital transport och att transportteam bildats 

för att öka patientsäkerheten kring intrahospitala transporter. Utbildningen fokuserar på 

övning i att upptäcka och hantera de vanligaste incidenterna och komplikationerna som 

kan uppstå under transport. Utbildningen och införandet av transportteam har minskat 

antalet transportincidenter (a.a.). Studien av Beckmann et al. (2004) uppger att somliga 

transportrelaterade incidenter berodde på brister i personalens utbildning och praktiska 

träning och Vincent (2010) påpekar vikten av gemensamma teamträningar för att öka 

patientsäkerheten.  
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Slutsats 

Resultatet visar att knappt hälften av Stockholms intensivvårdsavdelningar saknar 

policydokument för intrahospital transport. De lokalt framtagna policydokumenten som 

förekommer har till stor del en gemensam grundstruktur med huvudämnena 

riskbedömning, bemanning, förberedelse, utrustning och övervakning före, under och 

efter transport, vilka överensstämmer med grundstrukturen i australienska och nya 

zeeländska guidelinen, DIG (ANZCA, CICM & ACEM, 2010). Detaljnivån skiljer sig 

däremot mellan policydokumenten, från detaljrikt till ett mer generellt innehåll. Det 

policydokument som innehöll både riktlinje och checklista var mest överensstämmande 

med DIG och möjligen det policydokument som ger bästa förutsättningar att utföra en 

patientsäker transport. Vidare visar resultatet att policydokumenten innehåller många 

förberedelseprocedurer och en stor mängd utrustningsdetaljer för sjuksköterskan att 

ansvara för inför transport. Då flera studier visar att användande av policydokument 

ökar patientsäkerheten vid intrahospital transport rekommenderas att varje 

intensivvårdsavdelning utrustas med sådant, bestående av både riktlinje och checklista 

baserat på nationell guideline. 

Klinisk betydelse 

Eftersom studier menar att användande av policydokument minskar antalet 

intrahospitala transportincidenter och att det idag saknas direktiv i Sverige som reglerar 

intrahospital transport är förhoppningen att arbetet kan fungera som underlag för 

utformning av en svensk nationell riktlinje. Resultatet kommer att återkopplats till de i 

studien tillfrågade intensivvårdsavdelningarna. Förhoppning är att det även där kan 

ligga till grund för omarbetning av befintliga riktlinjer och checklistor eller utformning 

av nya där sådana saknas. Ytterst avser studien med detta öka patientsäkerheten. 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Då studiens resultat visar att flera intensivvårdsavdelningar i Stockholms län inte har 

något policydokument för intrahospital transport avspeglas potentialen att andra 

intensivvårdsavdelningar i landet inte heller har det. Därtill är de existerande 

policydokumenten olikt utformade. Sverige har behov av en nationell riktlinje som 

utgör grunden att konstruera lokala policydokument för intrahospital transport. Med 
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policydokument grundade på samma svenska nationella riktlinje (framtagen på 

vetenskaplig grund av specialister inom området) kan patientsäkerheten på svenska 

intensivvårdsavdelningar förbättras. Med en gemensam grund för utformande av 

policydokument ökar förutsättningarna för jämlik och patientsäker vård i Sverige. 

Följande forskningsfrågor är aktuella 

Då studien genomfördes i begränsad skala behövs en totalundersökning där samtliga 

intensivvårdsavdelningar i landet ingår för att kunna generalisera svaret. Hur många 

intensivvårdsavdelningar i Sverige har policydokument och hur är de utformade? 

 

Hur ser följsamheten ut kring användandet av existerande policydokument som reglerar 

intrahospital transport? 

 

Varierar transportincidenserna till art och antal mellan intensivvårdsavdelningar 

beroende på policydokumentets utformning och dess upphovsman? 

 

Skiljer sig antalet och typen av transportincidenter före och efter implementering av 

policydokument på intensivvårdsavdelning? 
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