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Sammanfattning  

Intrahospitala transporter (IHT) kan rädda liv men är en logistisk utmaning och ett 

riskfyllt moment. IHT av intensivvårdspatienten innebär en ökad risk för patienten att 

råka ut för en transportrelaterad komplikation. Omvårdnad utanför 

intensivvårdsavdelningen och under transporter ingår i specialistsjuksköterskans 

arbetsområde. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid transport av patienten 

inkluderar alla aspekter av omvårdnad, medicinsk behandling, övervakning, underhåll 

av apparatur samt dokumentation. Höga krav ställs på specialistsjuksköterskans 

kompetens och ansvar vilket påverkar både arbetsmiljö och patientsäkerhet. För att 

förebygga och förhindra komplikationer i samband med IHT behöver 

specialistsjuksköterskan ökade kunskaper. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

specialistsjuksköterskans arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete i samband med 

intrahospitala transporter. En allmän litteraturstudie genomfördes och resultatet 

baserades på nio vetenskapliga artiklar. Kompetensnivån inom teamet varierade och 

flera faktorer påverkade säkerheten i utförandet. Användandet av checklistor och 

riktlinjer ökar patientsäkerheten samt riskmedvetenheten hos specialistsjuksköterskan. 

För att upprätthålla god arbetsmiljö och patientsäkerhet i samband med IHT krävs 

kontinuerlig utbildning samt att checklistor och riktlinjer implementeras och 

efterföljs. Inom området rekommenderas mer forskning som beskriver 

specialistsjuksköterskans upplevelser gällande arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete 

med syfte att öka riskmedvetenheten, vårdkvalitén samt patientsäkerhetsarbetet i 

samband med IHT. 
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Abstract  

Intrahospital transports (IHT) can save lives but is a logistical challenge and a risky 

moment. The IHT of intensive care patient involves an increased risk for the patient 

with transport related adverse events. Responsibility of caring outside the intensive 

care unit and during transport is part of the specialist nurse's work. The nurse 

responsibility for transporting the patient includes all aspects of nursing, medical 

treatment, monitoring and maintenance of equipment as well as documentation. High 

demands are placed on the specialist nurse's competence and responsibility, which 

affects both the working environment and patient safety. To prevent and avoid 

complications associated with IHT, the specialist nurse needs increased knowledge. 

The purpose of the literature study was to describe the specialist nurse's work 

environment and patient safety work in connection with intrahospital transport. A 

general literature study was conducted. The result was based on nine scientific 

articles. Level of competence within the team was varied and several factors affected 

the safety and performance. Using checklists and guidelines increases patient safety 

and increase the risk awareness of the nurse. In order to maintain a good working 

environment and increase patient safety awareness in connection with IHT, 

continuous training is required and that implementation of checklists and guidelines to 

be followed is required. Within this field, more research that describes the specialist 

nurse's experiences current working environment and patient safety is recommended. 

The purpose for further research would be to increase risk awareness, health quality 

and patient safety work in connection with IHT. 
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Inledning 

Intensivvård är en vårdnivå som innebär noggrann övervakning och avancerad 

behandling av svårt sjuka patienter och är en av de mest resurskrävande formerna av 

sjukvård (Svenska Intensivvårdsregistret, 2018). De första intensivvårdsavdelningarna 

startades på 1950-talet och efterfrågan på intensivvård har efter detta ökat 

exponentiellt (Droogh, Smit, Absalom, Ligtenberg, & Zijlstra, 2015).  

Specialistsjuksköterskan använder tillsammans med läkare och övrig personal sin 

kunskap, färdighet och teknik för att ge patienten optimal omvårdnad. Antal 

vårdtillfällen på svenska intensivvårdsavdelningar under 2017 uppgick till 45 427 

(Svenska Intensivvårdsregistret, 2017). Komplexiteten på intensivvårdsavdelningarna 

gör att fel är vanligt förekommande. En internationell studie på 205 

intensivvårdsavdelningar visade att 39 allvarliga incidenter inträffar per 100 

patientdagar (Aitken, Marshall, & Chaboyer, 2016). Intensivvård är högteknologisk, 

kostsam och under snabb utveckling. Inom intensivvården vårdas och behandlas 

kritiskt sjuka patienter som kräver högspecialiserad vård. Intensivvården har en därför 

en hög inneboende mortalitet (Svenska Intensivvårdsregistret, 2018). 

I samband med intensivvård kan patientens tillstånd förvärras vilket gör att det kan 

finnas behov av att utföra diagnostiska behandlingar och undersökningar utanför 

intensivvårdsavdelningen. Patienten måste då transporteras mellan olika enheter på 

sjukhuset vilket kräver att intrahospitala transporter (IHT) genomförs (Brundsveld-

Reinders, Arbous, Kupier, & de Jonge, 2015; Knight, Maheshwari, Hussain, Scholl, 

Hughes, Papadimos, Guo, Cipolla, Stawicki, & Latchana, 2015). Intrahospitala 

transporter kan rädda liv men är en logistisk utmaning och ett riskfyllt moment 

(Droogh et al., 2015).   

 

Brister i patientsäkerheten är ett allvarligt globalt folkhälsoproblem. På sjukhus 

skadas så många som en av tio patienter i samband med sjukhusvård. Globalt innebär 

detta att omkring 42,7 miljoner incidenter uppträder varje år och resulterar i en 

kostnad på 43 miljoner USD årligen. Skador kan orsakas av ett antal incidenter eller 

biverkningar, varav nästan hälften kan förebyggas (World Health Organization, 

2018). I Sverige rapporteras cirka 100 000 inträffade vårdskador per år, vilket innebär 

att åtta procent av samtliga vårdtillfällen leder till en vårdskada (Socialstyrelsen, 

2018). Kostnaden för de närmare 900 000 extra vårddagar som beror på vårdskador 

beräknas till cirka nio miljarder kronor årligen, eller 13–14% av den totala kostnaden 

för samtlig sjukvård i Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017).  Enligt 

Aitken et al. (2016) har specialistsjuksköterskan en viktig nyckelroll i att förbättra 

säkerheten inom omvårdnad.   
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Bakgrund  

Fortsättningsvis i denna litteraturstudie kommer specialistsjuksköterskan enbart 

benämnas som sjuksköterskan. 

  
Intrahospitala transporter (IHT)  

IHT av intensivvårdspatienten innebär en ökad risk för patienten att råka ut för en 

transportrelaterad komplikation. I upp till 70% av transporterna uppstår någon form 

av komplikation där de vanligast förkommande är luftvägsproblem, hemodynamiska 

problem, avbrott i läkemedelsbehandling, problem med utrustning eller inom 

organisationen (Droogh et al., 2015). Kontrollstudier och undersökningar av åtgärder 

för att förbättra säkerheten i samband med IHT visar att nyckeln till en framgångsrik 

transport av den kritiskt sjuke patienten är stabilisering före transport vilket styrks av 

att en större del av de incidenter som uppkommer är förebyggbara (Droogh et al., 

2015). Intrahospitala transporter (IHT) indelas enligt Brundsveld-Reinders et al. 

(2015) i tre olika faser, pretransportabla fasen, transporten och posttransportabla 

fasen. I den första pretransportabla fasen förbereds patienten inför transporten. 

Förberedelserna fokuseras på omvårdnad, stabilisering av vitala parametrar, den 

medicinska behandling som kan komma att krävas samt vem eller vilka som skall 

utföra transporten (Brundsveld-Reinders et al., 2015). Under den andra fasen, 

transporten, transporteras patienten från den vårdande enheten till en annan enhet eller 

vice versa vilket även innefattar de moment som sker under undersökningen. 

Slutligen genomförs den posttransportabla fasen när patienten återkommer till 

enheten, patienten stabiliseras och eventuell behandling samt övervakning som under 

transporten inte använts eller givits återupptas (Brundsveld-Reinders et al., 2015; 

Knight et al., 2015). 

 

Specialiserade transporteam, lämplig hemodynamisk stabilisering samt övervakning 

av allvarligt sjuka patienter krävs för säker transport. Implementering av riktlinjer 

gällande IHT gjordes i början på 1990-talet och en översyn 1999 påvisade att det 

fortfarande förekom komplikationer i upp till 70% av transporterna. Modifiering av 

transportutrustning samt kontinuerligt förbättringsarbete resulterade i att det första 

mobila intensivvårdsteamet togs i drift. Intensivvårdsenheterna uppmanades att följa 

riktlinjer angående logistisk, organisation, personal, utrustning samt övervakning 

under transport (Droogh et al., 2015). 

 

Enligt Droogh et al. (2015) fördes diskussioner att trots befintliga riktlinjer var IHT 

av den kritiskt sjuke patienten fortfarande förknippat med komplikationer som var 

förebyggbara. Det förkom svårigheter i att bevisa komplikationer relaterade till 

transportprocessen vilket berodde på bristfällig dokumentation gällande pre och 

posttransportabla incidenter (Droogh et al., 2015). 
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Medicinteknisk utveckling och krav på behandling har bidragit till att intensivvården 

idag är den vårdnivå som har högst koncentrationen av medicinteknisk utrustning. 

Patienter som vårdas på intensivvården är anslutna till apparatur som har betydelse för 

den högspecialiserade vården, såsom infusionspumpar, övervakningsmonitorer och 

ventilatorer. Undersökningar samt specifik omvårdnad utförs med täta intervaller av 

ständigt närvarande personal (Svenska Intensivvårdsregistret, 2018).  

 

 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar i samband med IHT   

Omvårdnad utanför intensivvårdsavdelningen och under transporter ingår i 

specialistsjuksköterskans arbetsområde (Riksförening för anestesi och intensivvård, & 

svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Aitken et al. (2016) inkluderar 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid transport av patienten alla aspekter av 

övervakning av patienten, medicinsk behandling, komfort, underhåll av apparatur 

samt dokumentation. Kontinuerlig och frekvent monitorering av patientens 

psykologiska och fysiologiska parametrar under transporten, ingår i sjuksköterskans 

uppgifter. Medföljande utrustning ska regelbundet kontrolleras av sjuksköterskan för 

att säkerställa att den fungerar korrekt. Patientsäkerheten är avgörande och noggrann 

uppmärksamhet på detaljer krävs. Optimal omvårdnad vid transport består av fyra 

komponenter: patient, personal och utrustning samt övervakning (Aitken et al., 2016).   

I samband med IHT krävs att sjuksköterskan samverkar i team och vid flertal tillfällen 

är teamledare (Brunsveld-Reinders et al., 2015). Sjuksköterskan ska ge 

evidensbaserad vård vilket innebär att tillämpning av bästa tillgängliga vetenskapliga 

kunskap används som underlag för vårdbeslut. Sjuksköterskan ska ställa kritiska 

frågor, systematiskt söka, sammanställa, kritiskt granska, tillämpa och utvärdera 

befintliga forskningsresultat. I samband med IHT ska sjuksköterskan kunna hantera, 

prioritera, ta snabba beslut vid akuta tillstånd, förebygga komplikationer, identifiera 

samt bedöma risker som kan påverka patienten i högteknologiska miljöer 

(Riksföreningen för anestesi- och intensivvård, 2014). Omvårdnad av en svårt sjuk 

patient ska utföras efter patientens grundläggande behov (Knight et al., 2015).                                 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Virginia Henderson (1969) är en omvårdnadsteoretiker som fokuserat på de 

grundläggande behoven. 

Henderson beskriver att sjuksköterskans omvårdnadsansvar är att hjälpa patienten 

tillgodose de grundläggande behoven när patienten själv inte har kraft eller vilja till 

det. Sjuksköterskan skall hjälpa patienten att tillgodose vissa åtgärder som är 

nödvändiga för hälsa, tillfrisknande samt en fridfull död. Henderson identifierar 14 

omvårdnadskomponenter som hon menar utgör människans grundläggande behov, de 

första åtta är fysiologiska och de andra är psykologiska. Grundläggande behov 

påverkas även av allmänna patologiska tillstånd hos patienten. Henderson betonar att 
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det är angeläget att sjuksköterskan även har goda kunskaper om de olika patologiska 

tillstånd som kan uppkomma (Henderson, 1969). 

Sjuksköterskan hjälper patienten att andas vilket innebär kunskap om gasutbytet i 

lungorna, ge akt på ofri luftväg, ha handlingsberedskap samt kunskap om åtgärder då 

det snabbt kan utveckla sig till ett direkt livshotande tillstånd (Henderson, 1969). 

Under IHT innebär det att säkerställa att endotrakealtuben är optimalt fixerad samt att 

ventilatorn har korrekta inställningar för att ge bästa möjliga andningsstöd (Aitken et 

al., 2016). Sjuksköterskan hjälper patienten att äta och dricka vilket tillförs 

intensivvårdspatienten genom intravenös näringstillförsel samt sondmatning 

(Henderson, 1969). Under den intrahospitala transporten görs uppehåll i behandling 

som inte är nödvändig för upprätthållande av vitala parametrar och nutritionstillförsel 

avbryts tillfälligt (Aitken et al., 2016). Sjuksköterskan hjälper patienten med 

uttömningen. Det är angeläget att sjuksköterskan har kunskaper om vad som är 

normala utsöndringar för att kunna identifiera avvikande miktion och laboratoriesvar 

(Henderson, 1969). Sjuksköterskan hjälper patienten att inta lämplig kroppsställning 

vilket den svårt sjuka patienten inte själv kan utföra. Vid överflyttningar i samband 

med transporter ska sjuksköterskan skydda patienten från att tryckskador uppstår 

(Henderson, 1969). Sjuksköterskan hjälper patienten med vila och sömn genom att 

inge trygghet till patienten och vid behov helt sedera patienten under transport eller i 

samband med undersökning (Henderson, 1969). Sjuksköterskan hjälper patienten 

välja lämpliga kläder samt med av- och påklädning vilket innebär att patienten 

skyddas och inte blottas så att integriteten bevaras (Henderson, 1969). Sjuksköterskan 

hjälper patienten att hålla kroppstemperaturen inom normala gränser vilket innebär 

kontinuerlig mätning av kroppstemperaturen. Sjuksköterskan ska om möjligt hålla 

temperaturen inom normala gränser (Henderson, 1969). Sjuksköterskan hjälper 

patienten undvika faror i omgivningen samt skydda andra mot skador som patienten 

själv kan vålla, såsom infektioner eller våldshandlingar. Patienten kan inte välja eller 

påverka sin omgivning. Sjuksköterskan ska ha kunskap om säkerhetsföreskrifter samt 

säkerhetsåtgärder i samband med IHT med syfte att förhindra att transportrelaterade 

komplikationer uppstår. Sjuksköterskan ska även försäkra sig om att all utrustning 

som medföljer under magnetröntgenundersökning är kompatibel och godkänd att 

användas i denna miljö (Henderson, 1969; Aitken et al., 2016). När patienten är svårt 

sjuk och inte kan föra sin talan och utföra sina grundläggande behov har 

sjuksköterskan rätt att fatta beslut för patienten (Henderson, 1969).  

 

Problemformulering 

Intrahospitala transporter av intensivvårdspatienter är ett högriskmoment med risk för 

att transportrelaterad komplikation uppstår. Höga krav ställs därför på 

specialistsjuksköterskans kompetens och ansvar vilket påverkar både arbetsmiljö och 

patientsäkerhet. För att förebygga och förhindra komplikationer behöver 
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specialistsjuksköterskan ökade kunskaper samt en ökad riskmedvetenhet gällande 

intrahospitala transporter.  

Syfte 

Syftet var att beskriva specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar och 

patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter.  

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Innehållet baserades på 

systematiskt valda artiklar inom området. Ingen avgränsning av urval av kvantitativa 

eller kvalitativa artiklar genomfördes, båda finns representerade. Genom att skapa en 

överblick inom området gjordes en beskrivande sammanfattning vilket gav underlag 

för kritisk granskning och avgränsning inom området vilket rekommenderas av 

Friberg (2017). Granskning av samtliga vetenskapliga artiklar utfördes enligt Carlsson 

& Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskapliga studier. 

Datainsamling  

Sökningar genomfördes i databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

(CINAHL) och Public Medline (PubMed) samt Scopus. CINAHL är en databas som 

inkluderar omvårdnadsforskning och innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

monografier, doktorsavhandlingar samt konferensabstrakt från 1982 och framåt. 

PubMed är en omfattande databas som täcker omvårdnad, medicin och odontologi 

och huvudsakligen innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar från 1966 och framåt. 

Scopus är en databas som har en omfattande översikt över forskningsresultat inom 

vetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora samt har smarta 

verktyg för att spåra, visualisera och analysera forskning. Forskare använder Scopus 

som hjälp i sin forskning genom att exempelvis söka på specifik författare.  

Inledande fritextsökning genomfördes för att skapa en överblick av mängden 

publicerade artiklar. Den booleska operator som användes var AND för att kombinera 

sökord. Trunkering användes med syfte att inkludera olika varianter av begrepp. 

Inklusion och exklusionskriterier användes med syfte att bestämma vilka källor som 

skulle inkluderas vilket rekommenderas av Forsberg & Wengström (2015). 

Inklusionskriterierna som användes var artiklar publicerade mellan 2013–2018, peer-

reviewed samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Engelskspråkiga artiklar med 

innehåll patienttransport inom sjukhuset av vuxna, kritiskt sjuka patienter valdes ut 

eftersom de motsvarade syftet (Tabell 1). Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

granskades enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för vetenskapliga 

studier.  
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Tabell 1: Inklusions och exklusions kriterier  

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Utgivna 2013–2018 Utgivna före 2013 

Peer-reviewed Ej peer-reviewed 

Akademiska tidskrifter Ej akademiska tidskrifter 

Engelskspråkiga Ej engelskspråkiga 

Innehåll motsvarade syfte Innehåll motsvarade ej syftet 

Transport av patient inom sjukhuset Transport av patient mellan sjukhus 

Transport av kritiskt sjuk patient Transport av ej kritiskt sjuk patient 

Vuxna patienter Pediatriska patienter 

 Studier genomförda i Asien 

 

Sökning i databasen CINAHL                                                                     
I databasen CINAHL användes den avancerade sökfunktionen med tillägg av årtal 

2013–2018, engelska samt Major Headings, MH. Första sökningen genomfördes med 

sökorden critically ill patients (MH) AND intrahospital transfer AND patient safety 

vilket resulterade i åtta artiklar varav tre abstract lästes och två artiklar granskades. 

Ingen av dessa inkluderades som resultatartiklar då de inte motsvarade syftet. En 

granskning av de två lästa artiklarnas referenser och indextermer gav ytterligare 

förslag på sökord. En fortsatt sökning genomfördes med sökorden transfer 

intrahospital (MH) AND intrahospital transport AND nurses workload AND patient 

safety (MH), academic journals vilket resulterade i 74 träffar. Genomgång av 

artiklarnas titlar resulterade i fem valda abstract, samtliga valdes att granskas då de 

motsvarade syftet. Två inkluderades till resultatartiklar. Efter sökning i PubMed 

genomfördes ytterligare sökning med sökorden safety AND ”intrahospital transport” 

vilket resulterade i nio träffar; två dubbletter, två nya inkluderades som resultatartiklar 

varav en var genomförd i Sverige och en i Frankrike. Övriga artiklar exkluderades 

eftersom titlarna skiljde sig från syftet och var genomförda i Asien. Efter att artiklar 

från övriga databaser granskats utfördes ytterligare en sökning med sökorden 

checklists AND intrahospital transfer, peer-reviewed vilket resulterade i 21 träffar; 

nitton exkluderades eftersom titlarna ej överensstämde med syftet, en dubblett och en 

artikel inkluderades att användas som resultatartikel.  

Sökning i databasen PubMed  

I databasen PubMed användes sökorden safety AND intrahospital transport med 

begräsningen fem år vilket resulterade i nio träffar; tre dubbletter från sökning i 

CINAHL. Fyra exkluderades eftersom de inte motsvarade syftet, två inkluderades att 

användas som resultatartiklar. 
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Sökning i databasen Scopus 

I databasen Scopus användes sökorden safety AND intrahospitala transport med 

begränsningen utgivningsår 2013–2018 samt tillval i ämnesområdet nursing. 

Sökningen resulterade i fem träffar varav två dubbletter, två abstract lästes, en artikel 

exkluderades och en inkluderades som resultatartikel. Fortsatt sökning genomfördes 

med sökorden safety AND checklist AND transport AND intensive care med tillval i 

ämnesområdet nursing samt årtal 2013–2018 vilket resulterade i fem träffar; tre 

dubbletter från tidigare sökningar, en exkluderades då den inte svarade mot syftet. 

Slutligen inkluderades en artikel att användas som resultatartikel. 

 

Dataanalys 

Sökningar i valda databaser resulterade i nio resultatartiklar med studier genomförda i 

Brasilien, Frankrike, Kanada, Sverige och USA. Använda metoder i studierna var 

observationsstudier, kvalitativa och kvantitativa studier. Initialt lästes artiklarna 

enskilt ett flertal gånger med syfte att få ökad kunskap om materialet. I nästa steg 

lästes artiklarna tillsammans och diskuterades för att åter analyseras med syfte att 

utforma en artikelöversikt. Slutligen genomfördes ytterligare en analysering med syfte 

att tematisera och kategorisera studiernas innehåll. Tre teman identifierades; 

teamarbete, organisation och miljö samt säkerhet som valdes att användas för 

presentation av resultatet.     

Samtliga artiklar granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för 

vetenskapliga studier.     

 

Forskningsetiska övervägande  

Forskningsetikens syfte (Kjällström, 2017) är att värna om alla livsformer och 

försvara människans grundläggande värde och rättighet samt skydda personer som 

medverkar i studier. De som väljer att inte delta i studien ska också bemötas med 

respekt. Människan ska undvika att utnyttjas, skadas eller såras vilket är den etiska 

utmaningen vid studier som handlar om människan. World Medical Assocation 

utarbetade 2013 (Kjällström, 2017) Helsingforsdeklarationen som är en av de mest 

inflytelserika och välkända  riktlinjerna, den första versionen tillkom 1964. 

Helsingforsdeklarationen bygger på balans av behovet av ny kunskap i förhållande till 

deltagarnas hälsa och intresse. Helsingforsdeklarationen beskriver också hur 

medicinsk forskning kan kombineras med vård (Kjellström, 2017).  

Det är angeläget att efterfölja internationella riktlinjer, svensk lagstiftning samt etiska 

principer som kan ha inflytande på etiska koder. Nationellt regleras forskningsetik 

framförallt av lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) men 

också till viss del av personuppgiftslagen (1998:204) (Sveriges Riksdag, 2018). Syftet 

med etikprövningslagen är att skydda människan och respektera människovärdet i 

samband med forskning.  
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I de granskade resultatartiklarna har hänsyn tagits till att efterfölja gällande lagar och 

riktlinjer för de länder där studien utförts (Henricson, 2017). Ur ett etiskt perspektiv 

ansågs det inte föreligga några risker med genomförandet av litteraturstudien. Nyttan 

med studien är att tillföra ökad medvetenhet samt ny kunskap gällande 

sjuksköterskans säkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter. 

Resultat 

Resultatet med att beskriva specialistsjuksköterskans arbetsmiljö och 

patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter baserades på nio 

artiklar. Studierna genomfördes i Brasilien, Frankrike, Kanada, Sverige samt USA. 

Artikelanalysen resulterade i tre identifierade teman: teamarbete, organisation och 

miljö samt säkerhet.  

Teamarbete  

Genomförandet av IHT krävde ett samordnat team, varje medlem skulle ha 

definierade roller och ansvarsområden för att teamet skulle vara väl förberett för 

eventuella komplikationer som kunde uppstå (Bergman, Pettersson, Chaboyer, 

Carlström, & Ringdal 2017; da Silva, Amante, Salun, Martins, & Minatti, 2017). 

Säkerhetsrisker såsom bristfällig kommunikation, bristande ledarskap samt brist på 

situationsmedvetenhet hade stor negativ påverkan på teamarbetet (Bergman et al., 

2017). Gemensamt för flera studier var att omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

medföljde under IHT (Comeau, Armendariz-Batiste, & Woody, 2018; Bergman et al, 

2017; Ringdal, Chaboyer, & Warrën Stomberg, 2015).                                                        

Teamets sammansättning varierade beroende på land. I Sverige var det vanligast att 

intensivvårdssjuksköterskan tillsammans med undersköterska eller annan 

intensivvårdssjuksköterska genomförde IHT (Ringdal et al., 2015). Bergman et al. 

(2017) påvisade att majoriteten av IHT genomfördes med intensivvårdssjuksköterskan 

som teamledare och intensivvårdssjuksköterskan hade då också mediciniskt 

omvårdnadsansvar för patienten. I en studie genomförd i USA (Shields, Overstreet, & 

Krau, 2015) kände över hälften av sjuksköterskorna inte till hur många personer som 

borde medfölja under IHT, sjuksköterskorna visste heller inte när läkaren borde 

medfölja. Resultatet av denna studie rekommenderade att minst tre personer 

genomförde IHT för att upprätthålla god patientsäkerhet. En annan studie visade att 

även fysioterapeuter, tekniker och en sjuksköterska medföljde men att majoriteten av 

IHT genomfördes utan läkare (da Silva et al., 2017). I USA deltog förutom 

sjuksköterskan även en ventilationsterapist och läkarens deltagande var mer frekvent 

(Shields et al., 2015). Två studier (Comeau et al., 2015; Ringdal et al., 2015) visade 

att sjuksköterskorna genomförde IHT utan läkare men att läkaren istället fanns 

tillgänglig för konsultation via telefon, vid transport av de mest kritiskt sjuka 

patienterna medföljde läkaren (Comeau et al., 2015; Ringdal et al., 2015).  
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Bergman et al. (2017) kom fram till att IHT som genomfördes med narkosläkare 

närvarande resulterade i oklarheter gällande teamroller samt ansvarsfördelning vilket 

påverkade teamets övergripande prestation. Utbildningsnivå, kompetens samt träning 

inför uppgiften var varierande. Shields et al. (2015) och da Silva et al. (2017) visade 

att strukturerad utbildning på arbetsplatsen ökade kunskapen och säkerheten i 

samband med IHT.                                                                                                             

Bergman et al. (2017) samt Ringdahl et al. (2015) redovisar tre olika yrkeskategorier; 

intensivvårdssjuksköterskor, ej legitimerade sjuksköterskor samt läkare. Studier 

genomförda i USA redovisades många fler olika utbildningsnivåer vilka saknar 

motsvarighet i Sverige (Comenau et al., 2018).  

Organisation och miljö 

Tre studier (Bergman et al., 2017; da Silva et al., 2017; Ringdal et al., 2015) 

identifierade säkerhetsrisker relaterade till organisationen inom intensivvården såsom 

begränsade resurser och hög arbetsbelastning. Resultatet påvisade misslyckanden och 

brister i förberedelserna av patienten inför IHT samt i transporten tillbaka till 

intensivvårdsavdelningen, vilket var bidragande till stress och ohälsosamt arbete. 

Sjuksköterskorna beskrev att utförandet av IHT upplevdes ”som att springa ett 

maratonlopp”, samtidigt som arbetsbelastningen ökade för övriga sjuksköterskor som 

kvarstannade på intensivvårdsavdelningen och tillfälligt fick ansvara för ytterligare en 

patient (Ringdal et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde även att de vid flera 

tillfällen fick avbryta sin rast för att snabbt hjälpa till med IHT. Dåligt samordnade 

tidsplaner mellan enheter och otydliga transportvägar var faktorer som resulterade i 

fördröjda eller för snabbt förberedda IHT (Ringdal et al., 2015).                                                                                                                    

Säkerhetsrisker relaterade till miljö identifierades i två studier (Bergman et al., 2017; 

de Silva et al., 2017) fördelade på olika kategorier; brist på fysiskt utrymme, tidsbrist 

för förberedelser, svårigheter att navigera i smala korridorer och utrymmen. Det 

framkom att sjuksköterskan skulle förvissa sig om vilken väg som var den bästa för 

att genomföra IHT då passagen till mottagande enhet ofta blockerades av olika hinder 

såsom tvättvagnar, stolar, människor och bårvagnar. IHT försvårades även av 

nivåskillnader i golv samt transport i trånga hissar. Mottagande enhet skulle utföra 

egna förberedelser för att ta emot en kritiskt sjuk patient då undersökningsrummen 

ofta var små och svåra att manövrera i vilket orsakade ytterligare problem med att 

tillhandahålla god och säker patientvård (Bergman et al., 2017; da Silva et al., 2017). 

Säkerhet  

Flera studier (Comeua et al., 2018; da Silva & Nazareth Amante, 2105; Ringdal et al., 

2015) beskriver att bedömningsformulär bör användas i samband med IHT. 

Dokumentet innehöll patientens id, planerad undersökning, förberedande provtagning, 

kommunikation mellan avdelningarna samt mottagande enhet.  
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Sjuksköterskan använde en checklista för bedömning och utvärdering av patienten 

före, under och efter IHT (Schwebel, Clec´h, Minet, Garrouste-Orgeas, Bonadona, 

Dumenil, Jamali, Kallel, Goldgran-Toledano, Marcotte, Azoulay, Darmon, Ruckly, 

Souweine, & Timsit, 2013). Utvärderingen  innefattade områden såsom patientens 

kliniska status, behandling samt medicinteknisk utrustning som medföljde. Syftet med 

checklistan var att förenkla förberedelsearbetet samt utvärdera patienten inför, under 

och efter IHT (Comeau et al., 2015; da Silva & Nazareth Amante, 2105; Ringdal et 

al., 2015). Uppkomsten av transportrelaterade incidenter minskade vid användandet 

av checklista vilket främjade patientsäkerheten (Comenau et al., 2018; Schwebel et 

al., 2013). I en studie uppgav över hälften av sjuksköterskorna att kliniken hade 

skrivna rutiner för IHT, men det var okänt i vilken utsträckning de användes (Ringdal 

et al., 2015). En bidragande faktor samt orsak till inträffade incidenter under IHT var 

avsaknad av användarvänliga checklistor (Bergman et al., 2017). Frekvensen av 

incidenter före och efter införandet av förebyggande program med syfte att förhindra 

transportrelaterade komplikationer undersöktes (Berubé, Bernard, Marion, Thibault, 

Williamson, & Albert, 2013). Studien påvisade färre inträffade incidenter efter 

införandet varav den största förbättringen sågs inom patientrelaterade samt 

medicintekniska problem. 

Medicinteknisk utrustning som krävdes under IHT varierade beroende på patientens 

kliniska tillstånd. Den utrustning som rekommenderades i samband med IHT var 

övervakningsmonitor, defibrillator, akutläkemedel, syrgas och andningsballong 

(Jones, Zychowicz, & Champagne, 2016). Incidenter gällande utrustning i samband 

med IHT identifierades vid 124 tillfällen (Bergman et al., 2017). Vanligaste 

avvikelserna på utrustning under IHT var oladdade batterier på transportabla 

ventilatorn, övervakningsmonitorn samt på infusionspumparna (Bergman et al., 2017; 

da Silva et al., 2017; Ringdal et al., 2015). Risken för incidenter ökade också vid 

pågående intravenös tillförsel av vätskor, blodprodukter och läkemedel (Jones et al., 

2016). Slangar och kablar var för korta vilket gjorde att artärkatetrar, endotrakealtuber 

och infusionskatetrar riskerade att åka ut, eller åkte ut (da Silva & Nasareth Amante, 

2015; Jones et al., 2016).   

Diskussion 

Metoddiskussion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En allmän litteraturöversikt genomfördes där både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades för att svara mot syftet. Kritiska granskningar samt sammanställning av 

valda artiklar gjordes. Urvalet av både kvalitativa samt kvantitativa artiklar kan anses 

öka trovärdigheten samtidigt som viss dataanalysering av kvantitativa studier var 

svåra att förstå och tolka vilket kan ha påverkat granskningen av artiklarna. 
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Innan sökningarna i databaserna CINAHL, PubMed samt Scopus påbörjades gjordes 

en inledande informationssökning (Östlundh, 2017) för att skapa en grund i fortsatta 

sökarbete samt ytterligare öka kunskapen inom området. Sökningarna genomfördes 

med hjälp av avancerade sökfunktioner som varierade mellan de olika databaserna. 

Genom att avgränsa sökningarna med årtal, språk och exkludera artiklar som ej var 

akademiskt granskade ökades trovärdigheten. Major Headings, MH, booleska 

operatorn AND samt trunkering användes vid sökning, även fritextsökning utfördes 

(Östlund, 2017). Genom användandet av booleska operatorer och trunkering kan 

sökningen antingen avgränsas eller vidgas. Användning av booleska operatorn OR 

skulle kunnat gett ett bredare sökresultat. Användningen av inklusions och 

exklusionskriterier gjorde att artiklar som svarade mot syftet kunde väljas ut. För att 

upprätthålla god vetenskaplig kvalitet användes peer-reviewed och academic journal 

som avgränsning, både kvalitativa samt kvantitativa studier inkluderades vilket kan 

anses öka trovärdigheten i metoden.                                                                                                                     

Första sökningen resulterade inte i några resultatartiklar på grund av att de inte 

motsvarade syftet. Anledningen till det begränsade urvalet kan ha varit fel val av 

sökord och kombinationer. En manuell sökning utefter artiklarnas referenser valdes 

därför att göras för att få förslag på ytterligare sökord och kombinationer (Forsberg & 

Wengström, 2017). En av sökningarna resulterade i ett färre antal studier genomförda 

i Asien vilka exkluderades. Anledningen att exkludera Asien i urvalet var på grund av 

de kulturella skillnaderna i arbetssätt och utbildningsnivåer vilket hade                                                                                                                            

försvårat överförbarheten. Övriga studier som inkluderades var genomförda i länder 

som överensstämmer mer med svenska förhållanden gällande arbetsmiljö samt 

utbildningsnivå vilket kunde anses öka överförbarheten.                                                  

För att få en bredare sökning genomfördes sökningar även i databasen Scopus. 

Databasen Scopus har en omfattande översikt över forskningsresultat inom bland 

annat vetenskap och teknik.  Genom användning av flera databaser med inriktning 

mot medicin och omvårdnad ökar trovärdigheten i denna litteraturstudie. För att öka 

trovärdigheten ytterligare kunde sökningar utförts i fler databaser (Forsberg & 

Wengström, 2015) anledningen att det inte genomfördes grundar sig på att de valda 

databaserna anses ha en hög vetenskaplig trovärdighet.  

Slutligen genomfördes granskningen av artiklarna med stöd av Carlsson & Eimans 

(2003) bedömningsmall för vetenskapliga studier. Artiklar med vetenskaplig kvalitet 

grad I-II inkluderades. En av de granskade resultatartiklarna bedömdes ha en 

vetenskaplig kvalitet grad III. Anledningen till att denna artikel inkluderades var på 

grund av ett högt urval av genomförda transporter samt att studien genomförts vid 

fyra olika intensivvårdsenheter. Om granskning av artiklarna hade genomförts med 

stöd av mallar från SBU-Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(2017) som rekommenderas att användas inom Hälso- och sjukvårdens organisation, 

kunde möjligen den vetenskapliga validiteten för artiklarna fått ett annat utfall. De 



 

12 

 

metoder som använts i studierna har varit observationsstudier, kvalitativa och 

kvantitativa studier vilket stärker studiens trovärdighet och pålitlighet. Analysen av 

artiklarna resulterade i teman vilka presenterades i resultatet. Teman är en av de delar 

som ingår i en kvalitativ innehållsanalys (Danielsson, 2017).  I beaktning togs att 

analysen utfördes på redan analyserat och färdigställda forskningsartiklar där det kan 

finnas en risk för att selektivt urval görs. En medvetenhet om att kritik har riktats mot 

denna typ av litteraturöversikt har därför tagits i beaktning vilket ökar trovärdigheten 

och pålitligheten ytterligare (Friberg, 2017). 

Det fanns en stor förförståelse inom det valda ämnet. Författarna är 

specialistsjuksköterskor inom intensivvård respektive anestesisjukvård och har lång 

och bred erfarenhet att själva utföra intrahospitala transporter. Förförståelsen 

(Henricson, 2017) inom det valda ämnet har inneburit att artiklarna har granskats ur 

bådas perspektiv. Diskussioner har kontinuerligt förts för att i möjligaste mån 

bibehålla objektiviteten i samband med analyseringen av artiklarna för att stärka 

pålitligheten och trovärdigheten i studien. Förförståelsen kan ha inneburit att 

exkludering av artiklar gjorts i ett för tidigt skede eftersom de tolkades som att de inte 

svarade mot syftet. Trots stor förförståelse inom ämnet presenterade resultat som inte 

var förväntade såsom den höga andelen inträffade incidenter samt brister i att använda 

rutiner och checklistor.  

Överförbarhet kan enligt Henricson (2017) diskuteras utifrån grupper, kontexter eller 

situationer. De vetenskapliga artiklarna som granskades var publicerade i Brasilien 

(2st), Frankrike (2st), Kanada (1st), Sverige (2st) och USA (2st) vilket kan ha en 

negativ påverkan på överförbarheten då kultur, arbetssätt samt kompetensnivå skiljer 

sig åt mellan länderna. Studierna gjorda i de europeiska länderna är mer överförbara 

än de studier som är gjorda i Nord- och Sydamerika. Det europeiska arbetssättet 

överensstämmer bättre med svensk hälso- och sjukvårdsorganisation därför skulle det 

kunna varit av intresse att fler studier genomförda i Europa kunde använts.                                                                                                                                                                                            

Etiska överväganden bör göras beträffande urval och presentation av resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Det ansågs inte föreligga några risker med 

genomförande av denna litteraturstudie ur etiska perspektiv. Nyttan med studien är att 

tillföra ökad medvetenhet samt ny kunskap gällande sjuksköterskans säkerhetsarbete i 

samband med intrahospitala transporter. I de valda studierna där etiska överväganden 

varit relevanta har detta redovisats samt tagits i beaktning. Övriga studier där etiska 

överväganden inte har varit relevanta har speciella godkännanden för genomförande 

av undersökning eller implementering av ny metod givits. 
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Resultatdiskussion                                                                                                   

I litteraturstudien framkom att i samband med IHT fanns flera avgörande faktorer som 

påverkade säkerheten i utförandet. Flera studier belyste vikten av ett välfungerande 

team där kompetensnivå, erfarenhet och kommunikation var de avgörande faktorerna 

som påverkade teamarbetet (Bergman et al., 2017; da Silva et al., 2017; Ringdal et al., 

2015). Teamarbetet nämndes som en bidragande faktor till svårigheter och 

komplikationer i samband med IHT vilket också styrks av Lyphot, Bergs, Stockman, 

Deschilder, Duchatelet, Desruelles, & Bronsealaer (2017). Studien påvisade också att 

i en tredjedel av genomförda IHT var brister i teamarbetet den bidragande orsaken. I 

föreliggande litteraturstudies resultat var siffran högre vilket kan bero på att en del av 

resultatstudierna är genomförda i Sverige där hierarkin inte är lika tydligt 

framträdande inom teamet. 

 

Kompetens samt utbildningsnivå hos sjuksköterskan var varierande mellan olika 

länder, däremot saknades ofta utbildning och kompetens i att utföra IHT (da Silva et 

al., 2017; Shields et al., 2015). Arbetsgivaren bör eftersträva och ge möjlighet till att 

utbildning inom IHT kontinuerligt genomförs för att sjuksköterskan ska kunna vara 

bättre förberedd samt få rutin på att genomföra IHT. 

 

Det var angeläget att sjuksköterskan i samband med IHT utvärderade patientens 

hälsotillstånd före, under och efter transport samt hade en helhetssyn på patienten och 

tillhandahöll fortlöpande omvårdnad (Schwebel et al., 2013), vilket också styrks av 

Alamanou & Brokalakis studie från 2014. 

Kritiskt sjuka patienter har inte förmågan att påverka sin omgivning och är därför 

extra sårbara. Henderson belyser vikten av att sjuksköterskan för patientens talan och 

skyddar patienten från att drabbas av komplikationer. Genom att sjuksköterskan 

arbetar efter Hendersons grundprinciper inom omvårdnad erhåller patienten en god 

och säker vård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012), vilket alltid borde vara klinisk 

praxis i samband med utförandet av IHT.  

 

I resultatet lyftes kommunikation som en stor säkerhetsrisk framförallt när den var 

otydlig och bristfällig. Klar och tydlig kommunikation i teamet minskade risken för 

missförstånd (Bergman et al., 2017). Hög arbetsbelastning samt begränsade resurser 

resulterade i svårigheter att förbereda teamet samt patienten inför IHT vilket 

resulterade i ökad stress, bristande arbetsmiljö samt brist i patientsäkerheten.  

Inför IHT ska sjuksköterskan kommunicera med läkaren och tillsammans bedöma 

patientens medicinska status och huruvida en transport är nödvändig och genomförbar 

eller ej, vilket även bekräftas av Day (2010).   

 

Det var inte ovanligt att vägen för IHT blockerades av patientsängar, bårvagnar samt 

att undersökningsrummet hade ett begränsat utrymme för att ta emot kritiskt sjuk 
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patient med medföljande apparatur. Planeringen av vilken väg som skulle väljas var 

därför viktig innan IHT genomfördes (Bergman et al., 2017; da Silva et al., 2017).  

IHT är ett tidskrävande moment. Det normala arbetsflödet på enheten påverkas 

eftersom det kräver mer personalresurser i jämförelse med när omvårdnaden sker på 

intensivvården. De kvarvarande sjuksköterskorna måste ta hand om samt ansvara för 

den/de kvarvarande patienterna som den sjuksköterska som genomför IHT annars 

skulle ansvara för (Blay, Roche, Duffield, & Gallagher, 2017).   

 

Orsaken till större delen av transportrelaterade incidenter berodde på avsaknad av 

användarvänliga checklistor eller att de skrivna rutiner som fanns inte efterföljdes 

(Bergman et al., 2017; Comenau et al., 2018; Ringdal et al., 2015).  

Genom användandet av checklistor, minimering av apparatur samt användande av 

transportanpassad utrustning skulle många av de incidenter som förkommer under 

IHT kunna förebyggas. Riktlinjer samt checklistor och bedömning inför IHT borde 

vara en standardiserad rutin. Anledningen till att de rutiner som finns på kliniken inte 

efterföljs kan bero på att de är inte är tillräckligt anpassade efter det arbete som skall 

utföras. Checklistorna kan vara svårtolkade och ta lång tid att fylla i och är ofta lösa 

dokument vilken inte är optimalt då dokumentationen för patientens journal är 

datoriserad. För att underlätta dokumentationen och användandet av checklistor bör 

kliniken ha ett gemensamt arbetssätt gällande implementering av användarvänliga, 

och lättförståeliga checklistor som fungerar i praktiken. Kliniker som inte prioriterar 

säkerhetsarbete försvårar för sjuksköterskan att arbeta ur ett patientsäkert perspektiv. 

Tidigare har säkerhetsarbetet varit inriktat mot behandling av komplikationer. Erler, 

Edwards, Ritchey, Pesut, Sands, & Wu (2012) skriver att arbetet bör övergå till ett 

mer preventivt patientsäkerhetsarbete. 

Konklusion och implikation 

Genomförandet av IHT är ett riskfyllt moment som kräver hög kompetens och 

riskmedvetenhet samt även ett preventivt arbetssätt gällande arbetsmiljö och 

patientsäkerhetsarbete. Genom optimala förberedelser kan både stress och risk för att 

oförutsedda händelser inträffar minimeras. Användning av checklistor och tydliga 

riktlinjer gällande IHT rekommenderas som standard vid intensivvårdskliniker. 

Kontinuerlig utbildning i preventivt säkerhetsarbete samt träning inom de olika 

moment som ingår i samband med IHT borde vara en standardiserad rutin inom 

intensivvårdsklinikerna.  

Enheter som också skulle kunna vara behjälpta av liknande arbetssätt gällande 

preventivt arbete inför transport är prehospital verksamhet där transport av 

intensivvårdspatienter mellan sjukhusen är vanligt förkommande. 

Inom området IHT rekommenderas mer forskning som specifikt beskriver 

sjuksköterskans roll i teamet, upplevelser gällande arbetsmiljö samt 

patientsäkerhetsarbete för att höja riskmedvetenheten hos sjuksköterskan. 
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Tabell 2: Sökordsöversikt 

 

 

  

 

Sökord CINAHL PubMed Scopus 

Intrahospital transport 
Intrahospital transfer/ 

Intrahospital transport 
Intrahospital transport Intrahospital transport 

Patientsäkerhet Patient safety   

Kritiskt sjuk patient Critically ill patients   

Sjuksköterskans 

arbetsbelastning 
Nurses workload   

Säkerhet Safety Safety Safety 

Checklista Checklists  Checklist 

Transport   Transport 

Intensivvård   Intensive Care 
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 Tabell 3: Sökhistorik  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffa

r 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

180911 CINAHL 

(MH "Critically Ill Patients") AND 

intrahospital transfer AND patient 

safety.  

Limits:  Published Date: 20130101-

20181231; Peer-Reviewed; Academic 

Journals. 

 

 

 

                    

 

8      3 2 0 

180911 CINAHL 

(MH "Transfer, Intrahospital") AND 

"intrahospital transport" AND 

"nurses workload" AND (MH 

"Patient Safety")  

Limits: Published Date: 20130101-

20181231; Peer Reviewed; Academic 

Journals. 74 5 5 2 

180911 PUBMED 

Fritext: safety AND” intrahospital 

transport”. Limits: 5 years. 9 2 2 2 

181016 CINAHL 

MH Safety AND Intrahospital 

transport. Limits: Published date 

2013-2018; Peer Reviewed; 

Academic Journals. 9 2 2 2 

181016 SCOPUS 

Safety and Intrahospital transport. 

Limits: Publishing year 2013-2018. 

Subject area: Nursing. 

 

5 2 1 1 

181130 CINAHL 

Checklists AND Intrahospital 

transfer. Limits: Publish date 2013-

2018; artiklar på engelska. 21 1 1 1 

181130 SCOPUS 

Safety AND Checklist AND 

Transport AND Intensive Care. 

Limits: Publishing year 2013-2018. 

Subject area: Nursing. 5 1 1 1 

       



BILAGA C 

 

Tabell 4: Artikelöversikt  

Artikel 1 

Referens Bergman, L M., Pettersson, M E., Chaboyer, W P., Carlström, E D., & Ringdahl, M L. (2017).  

Safety Hazards During Intrahospital Transport: A Prospective Observational Study. Critical Care 

Medicine and Wolters Kluwer Health, Inc. doi: 10.1097/CCM.000000000000265 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Att identifiera, klassificera och beskriva säkerhetsrisker under intrahospitala transporter av kritiskt 

sjuka patienter. 

Metod:  

Design 

En prospektiv observationsstudie. Observationer av den intrahospitala transportprocessen 

samlades in över en period av 3 månader vid två intensivvårdsenheter på ett universitetssjukhus. 

Urval Kritiskt sjuka patienter som transporterades inom sjukhuset av intensivvårdssjuksköterskor, 

undersköterskor samt läkare. Studien genomfördes på en intensivvårdsavdelning på ett 

universitetssjukhus i Sverige. Kliniken hade två intensivvårdsenheter, en allmän med 

specialisering inom traumaintensivvård (18 vårdplatser) och den andra med specialisering mot 

neurointensivvård (8 vårdplatser). Under 2016 hade enheterna 2209 vårdtillfällen på den allmänna 

enheten och 316 vårdtillfällen på den specialiserade enheten. Totalt utfördes 1483 transporter. 

Datainsamling Genomfördes måndag till fredag under 3 månader (februari 2016 till maj 2016). Den första 

författaren, en erfaren intensivvårdssjuksköterska utförde alla observationer och var närvarande 

vid enheterna under studieperioden. Deltagarna observerades under IHT-processen samt spelades 

in. Noteringarna innehöll detaljerade beskrivningar av transporten och interaktionerna inom laget. 

Verbala teamcitat samt egenskaper för IHT-processen registrerades. Fallrapportformulär och 

reflekterande anteckningar togs. Fältanteckningar transkriberades av observatören omedelbart 

efter transporten var genomförd. Under fältarbetet bekräftades framkommande fynd med 

överläkaren på enheterna och lokala riktlinjer granskades för att få en fullständig förståelse för 

IHT processen. Datainsamling fortsatte tills mättnad inträffade. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys utfördes med användning av deduktiva och induktiva metoder för att 

identifiera säkerhetsrisker och analysera deras mönster. En analytisk matris utformades på 

grundval av SEIPS-modellen i följande steg; 1.Genomlästa data och reflekterande anteckningar 

kodades, data för säkerhetsrisker och kvasi-kvantitativa tillvägagångssätt användes för att räkna 

farfrekvenser. Risker identifierades och bedömdes för att utvärdera dess inverkan på 

patientsäkerheten. 2.Säkerhetsrisker kvalificerades med avdrag i den analytiska matrisen. 

Säkerhetsrisker inom respektive domän och transportfas analyserades därefter induktivt. 

Farokategorier identifierades, granskades och reviderades för att finna likheter och skillnader. 

3.Faktorer som bidrog till säkerhetsrisker och processrelaterade resultat identifierades och 

beskrevs.  

Bortfall Ej beskrivet 

Slutsats Resultat visar att IHT är en farlig process för kritiskt sjuka patienter. Forskarna identifierade flera 

faktorer som kan bidra till transportrelaterade komplikationer. I studien var en tredjedel av alla 

risker relaterade till utrustning och majoriteten av upptäckta risker resulterade inte till någon 

observerad patientskada. Bedömningen av risker relaterades till att varje IHT- process är unik. Det 

ansågs angeläget och nödvändigt med utformning av ett system för att förbättra patientsäkerheten i 

samband med IHT. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapliga studier. 
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Artikel 2 

Referens Bérubé, M., Bernard, F., Marion, H., Parent, J., Thibault, M., Williamson, D R., & Albert, M. 

(2013). Impact of a preventive programme on the occurrence of incidents during the transport of 

critically ill patients. Intensive and Critical Care Nursing. 29. 9-19. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2012.07.001 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed  

Syfte Att fastställa effekten av ett interdisciplinärt förebyggande program som användes av all 

intensivvårdspersonal som var involverade i patienttransporter.   

Metod:  

Design 

Klinisk kvalitativ prospektiv studie av före och efter ingreppdesign utfördes. En 

kvalitetsbedömningsrevision med hjälp av en provisorisk pre och postintervention design 

genomfördes över totalt sju månader.  

Urval Studien gjordes på en 24-bädds intensivvårdsenhet på ett universitetssjukhus med trauma, 

kirurgiska och medicinska patienter. Samtliga patienter som krävde transport för diagnostisk 

undersökning, terapeutiskt ingripande eller överföring till ett annat sjukhus var kandidater som 

skulle ingå.  

Datainsamling Datainsamling genomfördes på sjuksköterskor och andningsterapeuter 

som var involverad i patienttransporter. De flesta anställda arbetade dag och kvällsskift men ingen 

skiftrotation gjordes vid tiden av studien och samtliga var involverade i åtminstone två 

patienttransporter. Uppgifter om händelser samlades in utifrån ett rapportdokument som 

utarbetades efter en litteraturöversyn. Dokumentet innehöll uppgifter om patientens demografi, 

vilken utrustning som använts samt indikation för transport och transporttid. 

Patienterna bedömdes enligt APACHE II-poängmodellen ("Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation II") som är ett klassificeringssystem för bedömning av svårighetsgrad av sjukdom 

samt enligt TISS-28 Terapetic Intervention Scoring System, som bygger på en sammanfattning av 

åtgärder för övervakning och behandling och är ett instrument för vårddygnsmätning. 

Utbildning i hur man fyllde i protokollet genomfördes för sjuksköterskor och 

ventilationsterapeuter. Protokollet testades under 20 transporter av en grupp sjuksköterskor och 

andningsterapeuter för att säkerställa att datainsamlingen och förebyggande program var 

acceptabla och genomförbara för klinikerna.  

Dataanalys Komplikationerna kategoriserades enligt klinisk försämring, tekniska problem, problem relaterade 

till patientens mobilisering samt oönskad fördröjning i samband med diagnostisk undersökning  

En endimensionell prognosmodell gjordes med studenternas test för kontinuerliga variabler och ett 

Chi-square test för kategoriska variabler. Chi-kvadrat, Mann-Whitney och Spearman-Rho tester 

användes för att bestämma kopplingar mellan patienters demografi och teknisk utrustning som 

användes med förekomsten av incidenter. Data analyserades med användning av Statistical 

Package for the Social Science för samhällsvetenskap (SPSS) version 16.0.            

Bortfall 30% 

Slutsats Resultatet bekräftar att riskerna med transporten av kritiskt sjuka patienter kan minskas genom 

genomförande av ett enkelt förebyggande program som tillämpas av alla som arbetar inom 

intensivvården. Strategier syftar till att förutse problem och förbereda patienter optimalt för 

transport. Utvärdering genomfördes gällande patientläget under transport med mekanisk 

ventilerade patienter. Etableringen av ett förfarande för att säkerställa övervakning av 

tillförlitligheten och tillämpning av riktlinjer för säkrare mobilisering av patienter kan bidra till 

minskning av incidenter. Dessa strategier bör därför beaktas i strävan mot kontinuerlig förbättring 

av transportsäkerheten för kritiskt sjuka patienter. 

Ett förfarande för att säkerställa övervakning av tillförlitligheten och tillämpning av riktlinjer för 

säkrare mobilisering av patienter kan bidra till minskning av incidenter.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapliga studier. 
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Artikel 3  

  

 

 

 

 

 

 

Referens Comeneau, O Y., Armendariz-Batiste, J., & Woody, S A. (2015). Safety First! Using a Checklist 

for Intrafacility Transport of Adult Intensive Care Patients. Critical Care Nurse 35(5). 16-27. doi: 

http//dx.doi.org/10.4037/ccn2015991. 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att utveckla och införa en lättanvänd och effektiv checklista för att förbereda patienter för 

intrahospitala transporter. Målet med checklistan var att den skulle användas som hjälpmedel för 

att identifiera patienter med hög risk inför transport samt som en påminnelse för att säkerställa att 

all utrustning och andra resurser var tillgängliga och fullt fungerande. Checklistan skulle också 

främja patientsäkerheten genom minimering av oförutsedda händelser. 

Metod:  

Design 

Utveckling och implementering av checklista vid fyra intensivvårdsavdelningar. Komponenter i 

checklistan inkluderar förberedelser inför transport, screening av patienten för att identifiera 

kriterier som kan identifiera högriskpatienter samt en checklista att använda på transportmålet. 

Sjuksköterskan och medföljande personal fyllde i checklistan i samband med intrahospital 

transport. Den ifyllda listan lämnades till avdelningens chefssjuksköterska. 

Urval Alla intrahospitala transporter mellan maj 2011-juli 2014, 2506 transporter, från 4 olika 

intensivvårdsavdelningar. 

Datainsamling 2506 transporter genomfördes och utvärderades från Maj 2011 - Juli 2014 genom användandet av 

framtagen checklista som reviderades två gånger per år under tiden för studiens genomförande. 

Dataanalys Resultatet av transporterna analyserades och kategoriserades utefter antal incidenter samt vilka 

komplikationer som uppkom och resultatet av dokumentationen analyserades och sammanställdes.  

Bortfall 13% 

Slutsats Checklistan är ett användbart verktyg för att förbereda och genomföra intrahospitala transporter på 

ett patientsäkert sätt. Checklistan kan vara till hjälp för enheter och klinker som inte har 

specialiserade resurser eller läkare tillgängliga för transporter. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II – III enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall för vetenskapliga studier. 
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Referens da Silva, R., Nazareth Amante, L., Chiodelli Salun, N., Martins, T., & Minatti, F. (2017). 

Visibility of intrahospitala transport in an intensive care unit: a descriptive study. Revista Gaúcha 

de Enfermagem. 38(3). doi: http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2017.03.2017-0048 

Land  
Databas 

Brasilien  

CINAHL 

Syfte Att verifiera sjukvårdspersonalens uppfattning om patientens säkerhet i samband med 

intrahospitala transporter av patienter vid en intensivvårdsavdelning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ, beskrivande studie med intervjuer av informanter som var verksamma vid 

intensivvården på ett offentligt sjukhus i den södra delen av Brasilien.  

Urval 21 stycken intervjuades varav fem sjuksköterskor, 13 nursing technicians, en nursing assistant och 

två nursing residents, vid en allmän intensivvårdsavdelning. 

Datainsamling Uppgifterna samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer, i november 2012. 

Dataanalys En innehållsanalys genomfördes enligt följande steg; Föranalys med översyn av målet och 

skapandet av indikatorer för att vägleda slutlig tolkning. Utforskning av material med kodning av 

text i loggenheter. Val av räkningsregler med sortering och aggregering av data för att bilda 

kategorier och resultat. Bearbetning och tolkning av data som redan kategoriserats i enlighet med 

den teoretiska grunden. Varje deltagare undertecknade ett samtyckande till att deltaga i studien. 

Deras anonymitet garanterades genom att använda akronymer enligt deras position (N = 

sjuksköterska, NT = vårdtekniker, NA = nursing assistent, res = resident) följt av ett sekventiellt 

nummer (N1, NT1, NA1, RES1). 

Bortfall Saknas 

Slutsats Resultaten ledde till tre huvudkategorier; Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar vid transport 

inom sjukhus. Risk och situation för patienten vid transport. Kvalitet i strukturen inom sjukhuset 

för IHT, vilket avslöjade problem i att tillhandahålla säker transport. Även om vårdpersonal är 

medvetna om patientsäkerheten vid transport inom sjukhuset, finns det behov av protokoll och 

utbildning om denna praxis för att minska uppkomsten av komplikationer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I-II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapliga studier. 
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Artikel 5 

Referens da Silva, R., & Nazareth Amante, L. (2015). Checklist for the intrahospital transport of patients 

admitted to the intensive care unit. Text Context Nursing, Florianópolis, 24(2): 539-547. 

http://dxx.doi.org/10.1590/0104-07072015001772014.  

Land  

Databas 

Brasilien 

Scopus 

Syfte Att utarbeta ett dokument för utvärdering av patienter, inneliggande på intensivvårdsavdelning, 

inför intrahospital transport. 

Metod:  

Design 

Två metoder användes för att utveckla dokumentet i att utvärdera patienter inför intrahospitala 

transporter. Den första metoden var en beskrivande, kvantitativ studie där totalt 103 transporter 

ingick. Den andra metoden var genomförandet av en integrativ granskning som följde sex steg.  

Urval Alla intrahospitala transporter som genomfördes mellan februari och maj, 2013. Totalt 103 

transporter. Inklusionskriterierna var patient över 18 år, vårdad på intensivvårdsavdelningen där 

intrahospital transport var nödvändig för att genomföra undersökning eller behandling utanför 

intensivvårdsavdelningen, personal från intensivvårdsavdelningen genomförde transporten. 

Granskningen genomfördes i sex steg. I steg ett och två definierades anledningen till studien och 

studiens forskningsfråga togs fram. Frågan var: hur arbetades det med säkerheten hos en allvarligt 

sjuk patient vid intrahospitaltransporter, relaterad till omvårdnad. Studier gjorda av sjuksköterskor 

under 2003–2013 bearbetades. I steg tre och fyra bestämdes databaser och sökkriterier för 

intrahospitala transporter. I steg fem och sex gjordes analysen kritiskt och resultaten av de olika 

studiernas data presenterades och utvärderades. 

Datainsamling Icke-deltagande observation. Ett observationsdokument användes som var uppdelat i två delar. 

Del ett bestod av patientdata med initialer, datum för undersökning, ålder, kön och medicinsk 

diagnos. Del två bestod av data som samlades in under förberedelse, genomförande och patientens 

återkomst till intensivvårdsavdelningen efter IHT. Här ingick patientens medicinska status, syftet 

med undersökningen, vilken personal som var inblandad, vilka läkemedel och utrustning som 

användes, varaktigheten och förekomsten av komplikationer. 

Dataanalys I de statistiska analyserna testades normalen och homoskedasticiteten hos den otransformerade 

datan initialt med användning av Shapiro-Wilk och Levine-testen.  I enlighet med resultaten av 

dessa test användes därefter Wilcoxon, Kruskall-Wallis, Anova och Tukey statistiska test, vilket 

visade signifikansnivå p <0,05. Analyserna genomfördes med hjälp av R 3.0.1-programmet.  

Bortfall Inget  

Slutsats Checklistan är ett användbart verktyg som bidrar till att minska uppkomsten av incidenter och 

komplikationer under intrahospitala transporter. Oavsett om incidenterna beror på oerfaren 

personal, brist på träning eller brist på rutiner är checklistan ett enkelt instrument att använda för 

att öka säkerheten i transportens samtliga faser.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapliga studier. 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

 

 

 

 

 

Referens Jones, H M., Zychowicz, M E., & Champagne, M. (2016). Intrahospital Transport of the Critically 

Ill Adult. Dimension of Critical Care Nursing, 35(3). 133–146. doi: 

10.1097/DCC0000000000000176. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att utvärdera införandet av en standardiserad riktlinje för intrahospitala transporter till och från 

intensivvårdsavdelningar. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod. 

Observationsstudie. 

Urval Inklusionskriterierna var alla intrahospitaltransporter till och från behandlande och undersökande 

avdelningar där det minst krävdes att specialistsjuksköterska genomförde transporten. 

Exklusionkriterier var transporter till vårdavdelningar där patienten inte transporterades tillbaka 

till intensivvårdsavdelningen. 

Datainsamling Den kvantitativ metoden bestod av insamling av registrerade data gällande miljö, kliniska 

patientdata och oförutsedda händelser. 

Den kvalitativ metoden bestod av insamling av specialistsjuksköterskornas uppgifter om 

följsamhet till riktlinjer, hinder för följsamhet samt beskrivning av oförutsedda händelser. 

Dataanalys Datainsamlingen gjordes 2011 under en fyramånadersperiod. Kvalitativ dataanalys genomfördes 

med innehållsanalys och öppna frågor i ett frågeformulär.  

Kvantitativ dataanalys genomfördes med SPSS-18, en statistisk mjukvara, för att utföra 

beskrivande statistiska analyser. Resultatet presenteras i text och tabeller. 

Bortfall Inget angivet. 

Slutsats I studie framkom att incidenter i samband med IHT sker i 8% av alla transporter, vilket innebär att 

under var 12:e transport drabbas en patient av en komplikation. Sjukvårdens organisationer bör ha 

riktlinjer och utvärderingsmöjligheter för intrahospitala transporter. Riktlinjerna bör innehålla 

specifika kriterier för att stabilisera patienten och för dokumentation av komplikationer. Det bör 

också finnas en standardiserad utvärderingsplan med verktyg för att mäta oförutsedda händelser 

samt en metod för kvalitetsförbättring. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I-II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapliga studier. 



BILAGA C 

 

Artikel 7  

Referens Ringdal M., Chaboyer, M., & Warrën Stomberg, M. (2015). Intrahospital transports of critically ill 

patients: critical care nurse’s perceptions. British Association of Critical Care Nurses • Vol 21 No 

3. doi: 10.1111/nicc.12229 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte 1.Att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av problem i samband med intrahospitala 

transporter, inklusive den stress som är förknippad med transport samt 

intensivvårdssjuksköterskans förmåga att uppfatta och åtgärda dessa problem. 2.Att fastställa om 

det fanns samband mellan problem och ansvar. 

Metod:  

Design 

Prospektiv enkätundersökning via webb genomfördes på tre svenska, medicinska och kirurgiska 

intensivvårdsenheter med totalt 30 vårdplatser, under maj 2013 till juni 2013 vid ett 

universitetssjukhus samt ett länssjukhus. Enheterna på universitetssjukhuset separerades till en 

specialist och en allmän enhet, och på länssjukhuset sjukhuset till en allmän enhet. Beskrivande 

data redovisades gällande sambandet mellan upplevda problem, upplevelser av problemen samt 

förmågan att åtgärda problemen på lämpligt sätt beräknades. Resultatet kategoriserades sedan. 

Urval Samtliga intensivvårdssjuksköterskor tjänstgjorde under tiden då studien genomfördes 

informerades och uppmanades att delta i webbundersökningen. Intensivvårdssjuksköterskor valdes 

eftersom de hade huvudansvaret för patienten under IHT när läkare inte följer med.  

Datainsamling En webbenkät utvecklades baserad på aktuell litteratur om patienttransport och säkerhetskultur. 

Undersökningen omfattade 52 strukturerade frågor och intensivvårdssjuksköterskorna blev 

tillfrågade om deras uppfattning om följande; Patientrelaterade problem, medicintekniska 

utrustningsfrågor, deras förmåga att reagera på lämpligt sätt inför patientens problem, förmåga att 

reagera på lämpligt sätt till tekniska utrustningsfrågor, ansvar under IHT samt stress under IHT. 

Fem experter med antingen klinisk eller akademisk bakgrund inom intensivvårdsomvårdnad 

bedömde innehållsvaliditeten av undersökningen och mindre ändringar baserades på deras 

rekommendationer. Svarsalternativen bedömdes med en numerisk betygsskala från 1 till 10, där 1 

var låg sannolikhet för förekomst och/eller låg förmåga att svara på lämpligt sätt. 10 var hög 

sannolikhet för förekomst och/eller hög förmåga att reagera på lämpligt sätt. En fråga bestod i att 

intensivvårdssjuksköterskan skulle beskriva stressnivån under IHT i numerisk skala från 1 till 10 

(1låg 10 hög). Slutligen, en öppen fråga som krävde ett berättande svar: ” Hur påverkar IHT det 

vanliga arbetet på intensivvården? " 86 intensivvårdssjuksköterskor slutförde undersökningen, 

vilket motsvarar en svarsfrekvens på 57%.  

Dataanalys Data överfördes elektroniskt till en Excel-fil och konverterades sedan till en SPSS-fil (IBM 

Statistical Package för Social Science, version 19.0) för analys. Om en deltagare endast svarade på 

en fråga ingick svaret i analysen oavsett om de fyllt i alla frågor eller inte. Beskrivande statistik 

användes för att sammanfatta kategoriska och kontinuerliga data. Korrelationen mellan 

intensivvårdssjuksköterskans uppfattningar om problem i samband med IHT, förmågan att 

uppfatta och reagera lämpligt på problemen var beräknat med hjälp av Pitmans korrelation. De 

öppna svaren analyserades med användning av manifest innehållsanalys.  

Bortfall 43% 

Slutsats Intensivvårdssjuksköterskorna rapporterade att IHT var stressigt även om problem i samband med 

IHT var sällsynta. De uppfattade att de hade förmågan att reagera på problemen på lämpligt sätt, 

vilket också rekommenderades som ett ämne att fortsätta forska i genom en observationsstudie. 

Cirkulationssvikt tillsammans med minskad nivå av medvetenhet var de vanligaste problemen 

som rapporteras av intensivvårdssjuksköterskorna. Under IHT ökade arbetsbelastningen på den 

personal som kvarstannade på intensivvården, vilket potentiellt kan påverka patientsäkerheten., 

vilket stödjer ytterligare interventioner till att optimera säkerheten i samband med IHT. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapliga studier. 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 

Referens Schwebel, C., Clec´h, C., Magne, S.,  Minet, C., Garrouste-Orgeas M., Bonadona, A., Dumenil, 

A-S., Jamali, S., Kallel, H., Goldgran-Toledano, D., Marcotte, G., Azoulay, E., Darmon, M., 

Ruckly, S., Souweine, B., & Timsit, J F. (2013). Safety of intrahospital transport in ventilated 

critically ill patients: a multicenter cohort study. Critical Care Medicine 41(8): 1919–1928. doi: 

10.1097/CCM.0b013e31828a3bbd   

Land  

Databas 

Frankrike 

CINAHL 

Syfte Att beskriva komplikationer i samband med IHT hos kritiskt sjuka patienter som får invasiv 

ventilation. 

Metod:  

Design 

Prospektiv multicenter-kohortstudie.  

Urval Genomfördes på tolv franska intensivvårdsenheter på patienter som var äldre än eller lika med 18 

år och krävde invasiv ventilation från april 2000 och till november 2010. 

Datainsamling 6242 patienter behandlades med invasiv ventilation och identifierades via databasen 

OUTCOMERA.    

Dataanalys Den statistiska analysen omfattade en beskrivning av kohortens demografiska och kliniska 

egenskaper. Identifiering av riskfaktorer för intrahospitala transporter och uppbyggnad av en 

multivariat logistisk regressionsmodell användes för att bedöma riskerna med IHT. Analysen av 

observerade data utfördes med prognostiseringspoängs matchning (PSM). 

Bortfall Inga 

Slutsats IHT ökar risken för komplikationer hos ventilerade kritiskt sjuka patienter. Kontinuerliga arbeten 

för kvalitetsförbättring bör innehålla specifika rutiner för att minimera risker i samband med IHT. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I-II enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall för vetenskapliga studier 



BILAGA C 

 

Artikel 9  

 

Referens Shields, J., Overstreet, M., & Stephen, D. (2015). Nurse Knowledge of Intrahospital Transport. 

Nursing Clinics North America 50. 293-314. http://doi.org/10.1016/j.cnur.2015.03.005   

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att bedöma sjuksköterskor, anestesisjuksköterskor samt anestesisjuksköterskestudenters kunskap 

gällande utförandet av IHT samt hur överrapporteringen gjordes i enlighet med gällande 

sjukhuspolicy. 

Metod:  

Design 

En icke-experimentell tvärsnitts design med webbaserad enkätundersökning genomfördes. 

Metoden som användes för att skicka och returnera undersökningar var programmet Research 

Electronic Data Capture (REDCap) och sjukhusets webbmail. 

Urval 80 sjuksköterskor som arbetade på en intensivvårdsavdelning med inriktning mot trauma. 58 

anestesisjuksköterskor som arbetade med inriktning mot traumasjukvård samt 64 

anestesisjuksköterskestudenter. Enheten valdes ut på grund av frekvensen av genomförda IHT, 

vilket var 397 transporter under sex månader. 

Datainsamling En pilotstudie genomfördes först me webbbaserad enkätundersökning som skickade via e-post till 

tio anestesisjuksköterskor och tio intensivvårdssjuksköterskor som inte arbetade på 

traumaenheten. Frågorna modifierades utefter återkoppling från deltagarna som resulterade i 

omformulering av två frågor. Efter genomförd pilotstudie skickades den webbaserade 

enkätundersökningen ut. All datainsamling bearbetades och analyserades på ett konfidentiellt sätt. 

Dataanalys Statistisk analys utfördes med användning av SPSS för att bestämma och mäta frekvenser och 

centrala tendenser. Chi-kvadratiska tester användes för att jämföra resultaten av undersökningen. 

Data som analyserades var deltagarnas demografi, kunskap gällande utförandet av IHT,att 

överrapporteringen gjordes i enlighet med gällande sjukhuspolicy samt beskrivning av slutförd 

utbildning. 

Bortfall 40% 

Slutsats Resultatet visar att träning, kunskap, kännedom gällande IHT är angeläget. Befintliga riktlinjer bör 

efterföljas för att IHT ska kunna genomföras på ett säkert sätt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapliga studier. 
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