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Sammanfattning Anestesisjuksköterskan kan arbeta över flera områden där arbete 

vid en anestesiklinik är det vanligaste. I arbetet på en 
anestesiklinik ingår även uppgiften att medverka vid 
patienttransporter mellan sjukhus, interhospitala transporter. 
Tidigare studier har visat att många specialistsjuksköterskor är 
oroliga och bekymrade över dessa uppdrag. De upplevde 
otrygghet, osäkerhet och brist på tydliga riktlinjer. Ansvaret är 
stort och ibland är det långt mellan sjukhusen. Studiens syfte var 
att undersöka hur samtliga anestesisjuksköterskor på en 
anestesiklinik i sydvästra Sverige upplever att medverka vid 
patienttransporter mellan sjukhus. Studien genomfördes med en 
kvantitativ ansats och empirisk data samlades in med hjälp av ett 
frågeformulär. Deskriptiv statistik användes för att redovisa 
resultat. Resultatet av studien visar att anestesisjuksköterskornas 
erfarenheter av interhospitala patienttransporter är varierande. 
Flera svarade att de tyckte att det fanns svårigheter att utföra god 
omvårdnad under transporterna. Spridningen bland 
anestesisjuksköterskornas svar var stor på frågan om de kände sig 
stressade eller obekymrade över dessa uppdrag, de flesta befann 
sig kring mitten av skalan. Samarbetet med 
ambulanssjuksköterskorna var något som överlag fungerade 
mycket väl, och de hade stort förtroende för deras kompetens. Att 
helt avstå från att medverka vid interhospitala patienttransporter 
var något en fjärdedel av anestesisjuksköterskorna önskade. 
Behovet av mer forskning inom detta område är stort. 

 
 



Title  Nurse anesthetists experiences of interhospital patienttransports  
 
Author Robert Corderfeldt and Jens Olhammer 
 
Department School of Social and Health Sciences, 
 Box 823, 301 18 Halmstad 
 
Supervisor Kerstin Wickström Ene, Clinical lecturer, PhD 
 
Assistant supervisor Marie Sandh, Lecture, MNSc 
 
Examiner Annette W-Dahl, Senior lecture, Associate professor 
 
Period  Autumn 2013 
 
Pages 19 
 
Key words Ambulance, nurse anesthetist, patienttransport, worries  
 
Abstract  Nurse anesthetist work in several areas but working at an 

anesthetic clinic is the most common. Working at a clinic involves 
overseeing patients during interhospital patienttransports. Earlier 
studies have shown that many specialist nurses are worried and 
concerned over transporting patients. They experience feelings of 
insecurity, vulnerability, and a lack of clear guidelines. The 
responsibility is major and sometimes there are long distances 
between the hospitals. The aim of the study was to evaluate how 
the nurse anesthetists experience their participation during the 
transport of patients. The study was conducted using a quantitative 
approach and empirical data was collected using a questionair. 
Descriptive statistics were used to present the results. The results 
showed that the nurse anesthetists experiences of transporting 
patients varied greatly. Several responded that they found it 
difficult to give good care during the transport. There was also a 
large range of the answers to the question about whether they felt 
stressed or unconcerned during these assignments, but most were 
in the middle of the scale. Cooperation between the nurse 
anesthetists and the ambulance nurses generally worked well, they 
even had a strong confidence in their competence. One fourth of 
the nurse anesthetists reported they would prefer not to be involved 
in interhospital patienttransports. More research is needed in this 
area is great. 
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Inledning 
 
Patienttransporter mellan sjukhus är något som förekommer under dygnets alla timmar. Under 
dessa transporter är det den medföljande specialistsjuksköterskan (anestesi eller 
intensivvårdssjuksköterska) som ansvarar för patientens säkerhet. Samtidigt skall 
specialistsjuksköterskan ge patienten god omvårdnad, detta i en för honom 
(specialistsjuksköterskan kommer i fortsättningen benämnas som han) ovan och ofta stressig 
miljö (Gustafsson, Wennerholm & Fridlund, 2010). 
 
Anestesisjuksköterskan skall ha förmåga att medverka i en tvärprofessionell vård inom ramen 
för samhällets olika myndigheter och organisationer. Arbetsplatsen för en 
anestesisjuksköterska är vanligen en anestesiavdelning men det förekommer även 
arbetsuppgifter som utförs prehospitalt. En nyutexaminerad anestesisjuksköterska bör 
genomgå en gedigen introduktionsutbildning och ges möjlighet att träna upp sin 
yrkesskicklighet innan han arbetar självständigt med krävande arbetsuppgifter 
(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2008). 
 
För en säker transport av en intensivvårdskrävande patient, inom sjukhuset eller mellan 
sjukhus, måste medföljande personals kompetens, övervakningsutrustning, läkemedel och 
annan för uppdraget nödvändig utrustning beaktas. Förändringar i patientens tillstånd måste 
omedelbart och på ett riktigt sätt kunna åtgärdas (Svensk Förening för Anestesi och 
Intensivvård SFAI´s delförening för intensivvård, 2009). 
 
Gustafsson et al. (2010) visade i sin studie att medföljande specialistsjuksköterskor (anestesi, 
intensivvårdssjuksköterska) under patienttransporter uttryckte oro över att inte ha inflytande 
och kontroll över sin arbetssituation. De upplevde även oro över att inte kunna utföra sina 
arbetsuppgifter väl samt att inte kunna ge patienten omvårdnad med tillräcklig kvalité. 
 
 
Bakgrund 
 
Patienttransporter 
 
Sedan ett par hundra år, från Napoleons krig fram till de senaste konflikterna i Irak och 
Afganistan, har den militära sjukvården på slagfälten fungerat som en katalysator för 
utvecklingen av den civila sjukvården. De tekniker som under åren använts för att ta hand om 
och förflytta skadade i krigssituationer har till stor del bidragit till utvecklingen av de resurser 
som krävs, både tekniska, materiella och omvårdnadsmässiga, för att på ett modernt sätt 
behandla och förflytta kritiskt sjuka patienter (Fanara, Manzon, Barbot, Desmettre & 
Capellier, 2010).  
 
Patienttransporter kan enligt Mackintosh (2006) delas upp i tre kategorier. Den primära, den 
sekundära och den intrahospitala transporten. Med primär transport så menas den transport 
som utförs av den prehospitala vårdpersonalen från exempelvis en skadeplats eller från 
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hemmet till sjukhuset. Den sekundära transporten, som även kan benämnas interhospital, 
innebär att patienter flyttas från ett sjukhus till ett annat. Intrahospitala transporter innefattar 
transporter inom ett och samma sjukhus. 
 
De interhospitala transporterna av kritiskt sjuka patienter har under det senaste årtiondet ökat 
och kommer även i framtiden att öka. Orsaken till detta är en ökad centralisering av 
specialistsjukvård till de större sjukhusen. För att kunna erbjuda denna mer centraliserade 
specialistsjukvård till huvuddelen av befolkningen kommer större krav ställas på kompetens 
och utrustning än idag för att klara dessa transporter (Koppenberg & Taeger, 2002; 
Ligtenberg et al., 2005).  
 

Ansvaret för patienttransporten 
 
Alla beslut om att förflytta en patient från en intensivvårdsavdelning (IVA) måste noga 
övervägas. Vinsterna för patienten måste vägas mot de möjliga riskerna som kan uppstå under 
transporten mellan sjukhusen (Warren, Fromm, Rotello & Horst 2004). Interhospitala 
transporter av kritiskt sjuka patienter medför alltid en potentiell risk, som till exempel 
tillstötande av komplikationer under transporten och fördröjning av definitiv vård. Det finns 
två anledningar till interhospitala transporter; 1) sjukhuset som patienten vistas på har inte 
kompetensen, de diagnostiska instrumenten eller möjligheten till den definitiva 
vård/behandling som patienten är i behov av, 2) sjukhuset kan inte erbjuda intensivvård på 
grund av att de för tillfället har brist på resurser i form av intensivvårdsplatser (Duke & 
Green, 2001; Wiegersma, Droogh, Zijlstra, Fokkema & Ligtenberg, 2011). 
 
I samband med att en patient överförs mellan sjukhus i en ambulans, är det enligt 
Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2009:10, 7§) den behandlande läkaren vid den 
avlämnande vårdenheten som har det övergripande medicinska ansvaret för patienten till dess 
att patienten är bedömd och registrerad hos den mottagande vårdenheten. Ambulansen är 
sedan 2005 bemannad av som lägst en legitimerad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare 
(SOSFS 2005:24). Enligt Ederberg (2008) har anestesi/IVA-sjuksköterskan generellt sett 
högre kompetens vad gäller vård av patienter med svikt av vitala funktioner jämfört med en 
ambulanssjuksköterska. Därför fattas det ofta beslut att en anestesisjuksköterska följer med 
den intensivvårdskrävande patienten under transporten till ett annat sjukhus. Ambulansen blir 
då bemannad med två sjuksköterskor varav minst en med specialistkompetens. Koppenberg et 
al. (2002) menar att ambulanspersonal inte är rustade för att utföra interhospitala transporter 
av kritiskt sjuka patienter eftersom de är utbildade och tränade för den prehospitala delen av 
vården. I USA är det dock vanligt att dessa transporter utförs av just ambulanspersonal. Skulle 
det istället vara specialtränade team som utför de interhospitala transporterna av kritiskt sjuka 
patienter, kan frekvensen av tillbud under transporten minska drastiskt (ibid.). Även 
Wiegersma et al. (2011) visade i sin studie att patienter som blev transporterade av dessa 
specialtränade team försämrades i mindre grad i sitt tillstånd än om de blivit transporterade 
med en standardambulans.  
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Markakis et al. (2006) visade i sin studie att interhospitala transporter av kritiskt sjuka 
patienter kan utföras på ett säkert sätt om patienten är väl förberedd. Genom att genomföra 
individuella riskbedömningar och adekvata åtgärder samt mätningar före och under 
transporten. Den vanligaste komplikationen de fann under transporterna var haemodynamisk 
instabilitet. 
 

Anestesisjuksköterskan 
 
Den internationella definitionen på anestesisjuksköterskan är Nurse Anesthetist och det är en 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som självständigt inducerar, underhåller 
och avslutar den generella anestesin under visst stöd av anestesiolog. I till exempel länder 
som Sverige, Norge, USA och Kanada fungerar det så. Däremot i länder som Tyskland och 
England är definitionen Anaesthetic Nurse och arbetar då som assistent till anestesiologen 
som inducerar, underhåller och avslutar den generella anestesin (SIS, 2002).  
 
I Sverige är anestesisjuksköterskan vanligtvis anställd på en anestesiklinik men kan även vara 
verksam inom ambulanssjukvården, akutmottagningar,  smärtenheter, postoperativa 
avdelningar samt inom katastrofmedicin. Således kan arbetet som anestesisjuksköterska ha 
varierande karaktär men den huvudsakliga arbetsuppgiften är anestesiologisk vård och det 
förutsätter att anestesisjuksköterskan har goda kunskaper inom det medicinska och 
vårdvetenskapliga området. Han ska på kort tid innan operation skapa en lugn och trygg miljö 
för patienten. Anestesisjuksköterskan ska leverera en säker och professionell anestesiologisk 
omvårdnad till patienten samt ha förmågan att handla, prioritera och ta snabba beslut ifall 
akuta tillstånd tillstöter. Utöver detta krävs kompetens inom arbetsmiljö, etik, medicinsk 
teknik, pedagogik, vetenskapsteori, lagar och förordningar samt arbete vid stora olyckor. 
Anestesisjuksköterskan ska alltid sträva efter att handla etiskt, visa omsorg och respekt för 
patientens integritet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012).  
 
Enligt Benner (1993) sker utvecklingen från novis till expert främst genom den erfarenhet 
sjuksköterskan skaffar sig genom att vara verksam inom sitt område en längre tid. Även den 
personliga inlärningsstilen, intressen och eventuella hinder inom den organisation 
sjuksköterskan befinner sig i påverkar möjligheten att utvecklas till expert. Erfarenheten i sig 
leder inte per automatik till inlärning och ökat kunnande. När teoretisk kunskap och 
erfarenhet kombineras med en reflektiv förmåga och en möjlighet att integrera innebörden 
med sin personlighet kan expertkunnande uppstå (ibid). 
 

Arbetsmiljön  
 
Enligt specialistsjuksköterskorna i Gustafsson et al. (2010) studie upplevdes det att 
arbetssituationen under de interhospitala transporterna skapade osäkerhet. Mycket kunde 
hända med den egna säkerheten då det inte gick att använda säkerhetsbälten hela tiden. På 
grund av miljön i ambulansen kunde komplikationer uppstå, till exempel att patientens 
endotrachealtub kunde rubbas eller att den sövda patienten kunde vakna. De upplevde även att 
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det inte fanns tydliga riktlinjer, ingen kommunikation med den personen som beslutat om 
transporten, vilken utrustning som skulle följa med, samt oro för att använda utrustning som 
de inte var bekanta med. Även oro för hur mottagandet på sjukhuset skulle fungera. Att 
befinna sig lång ifrån ett sjukhus med en kritiskt sjuk patient var mycket stressande och 
specialistsjuksköterskorna som normalt sett arbetar på sjukhus upplevde sig utlämnade. 
Ömsesidig oro fanns även mellan den prehospitala personalen och medföljande 
anestesisjuksköterskan då de inte kände varandra eller varandras kompetenser vilket skapade 
oro (ibid). 
 
Svensson och Fridlund (2008) fann i sin studie av ambulanssjuksköterskor att många oroade 
sig över situationer de inte var vana vid. Oron grundade sig i att de inte visste hur de skulle ta 
hand om patienten vid olika situationer. Det finns en risk för att personer som oroar sig 
mycket kring problem i det dagliga livet utvecklar ångest och depression. Stark oro 
underminerar de åtgärder personen normalt skulle ha utfört vid komplexa eller problematiska 
situationer (ibid).   
 
Eftersom det för den enskilda sjuksköterskan kan gå långa perioder mellan denna typ av 
uppdrag kan det skapas oro och stress inför dessa. Gustafsson et al. (2010) beskriver att 
specialistsjuksköterskorna som arbetat länge har skaffat sig erfarenheter för att dämpa sin oro. 
De förbereder sig maximalt med att samla information om patienten, ordinationer, förväntade 
svårigheter och begär extra hjälp om de upplever ett behov av detta (ibid). 
Som anestesisjuksköterska på en anestesiklinik är uppgiften att medfölja på patienttransporter 
mellan sjukhus, något som ingår i arbetsuppgifterna och är relativt vanligt förekommande. 
 
Problemformulering 
 
Att åka med på interhospitala transporter av kritiskt sjuka patienter ingår i 
anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter. Hur de ser på denna uppgift skiljer sig dock från 
person till person. Att arbeta i en miljö de inte rör sig i dagligen, att ha begränsad 
övervakningsutrustning och begränsat kollegialt stöd samtidigt som god omvårdnad skall 
kunna utföras till patienten är några av utmaningarna som interhospitala transporter medför. 
Genom att undersöka anestesisjuksköterskors upplevelser av interhospitala transporter skulle 
bättre kunskaper kunna uppnås inom detta fält och därigenom möjlighet att kunna utarbeta 
rutiner och metoder för att underlätta denna del av anestesisjuksköterskans arbetsområde och 
därmed i förlängningen göra dessa transporter mindre riskfyllda för patienten. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskors upplevelser av interhospitala 
patienttransporter 
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Metod   
 
Design 
 
För att svara på studiens syfte valdes en kvantitativ ansats. En kvantitativ metod möjliggör en 
objektiv tolkning av erfarenheter (Polit & Tatano Beck, 2008). Fördelen med den kvantitativa 
metoden med hjälp av enkäter jämfört med den kvalitativa metoden i form av intervjuer är att 
ett större antal personer kan delta, respondenterna påverkas inte av fysisk närvaro, kan tänka 
igenom svaren i lugn och ro, samt att alla respondenter får exakt samma frågor (Ejvegård, 
2009).   
 
Urval 
 
Samtliga 31 kliniskt verksamma anestesisjuksköterskor på en anestesiklinik på ett sjukhus i 
västra Sverige, där det sker patienttransporter från ett sjukhus till ett annat tillfrågades om att 
delta i pilotstudien. Verksamhetschefen på avdelningen blev skriftligen och muntligen 
tillfrågad om tillstånd för att genomföra studien. Efter godkännande från verksamhetschefen 
blev respondenterna informerade skriftligen och muntligen angående studiens syfte och 
genomförande. Samtycke för deltagande av respondenterna samlades in i samband med 
undersökningen.  
 
Vid den aktuella anestesikliniken utförs ca 45 interhospitala transporter årligen. Enligt 
sektionsledare på kliniken (muntlig information, den 6 maj 2013) så utförs majoriteten av 
dessa av en anestesisjuksköterska tillsammans med ambulanspersonalen. För att inkluderas i 
studien krävdes att anestesisjuksköterskan medverkat vid interhospitala patienttransporter 
samt att ha skrivit på medgivande att delta i studien. 
 
Instrument 
 
Frågeformuläret för studien har konstruerats för att passa studiens syfte. Frågorna i formuläret 
ska ställas på ett sådant sätt att de verkligen mäter det som avses att mätas (Ejlertsson, 2005). 
Ett face-validity-test utfördes för att tillgodose validiteten i frågeformuläret. Fyra 
anestesisjuksköterskor ombads att testa frågeformuläret och de upplevde att frågeformuläret 
hade god validitet varför frågorna inte ändrades efter testet. 
 
Frågeformuläret inkluderar bakgrundsfrågor som antal år som anestesisjuksköterska, kön och 
om man deltagit vid interhospitala patienttransporter, samt frågor där respondenten ombads 
gradera sina upplevelser mellan två ytterligheter. Totalt antal frågor var 19 stycken. 13 av 
frågorna som var riktade mot syftet besvarades på en linje som sträckte sig från 0 till 100mm. 
Respondenten satte ett streck på linjen som hade två ytterligheter och där respondenten 
upplevde att svaret överensstämde med upplevelsen. De två sista frågorna var ja/nej-frågor. 
Efter sista frågan i frågeformuläret fanns det möjlighet för respondenten att lämna 
kommentarer om sina upplevelser.  
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Datainsamling 
 
Frågeformuläret tillsammans med ett informationsblad, formulär för samtycke och 
svarskuvert placerades i respektive anestesisjuksköterskas personliga postfack på kliniken. På 
frågeformulären fanns det instruktioner om att respondenterna skulle lägga frågeformuläret i 
det medföljande svarskuvertet och därefter placera det förslutna kuvertet och 
samtyckesblanketten i ett uppmärkt postfack på kliniken. För att samtliga respondenter skulle 
ges möjlighet i samband med jourer, ledigheter och arbetsbörda ändå ha möjligheten att svara 
på frågeformuläret så beslutades det att den skulle finnas tillgänglig i 20 dagar under oktober 
2013. 14 dagar efter att frågeformuläret delades ut skickades ett påminnelse/tackbrev ut till 
samtliga, då deltagarna var anonyma. 
 
Bearbetning av data 
 
Efter datainsamlingen skedde en omkodning av respondenternas kryss/streck på den 100 mm 
långa linjen till siffervärden mellan 0-100. Siffervärdet framkom genom manuell mätning 
med en tumstock hur många millimeter varje streck/kryss var in på linjen. Frågeformulären 
numrerades och värdena på svaren fördes in i Excel för bearbetning och analys. Svaren 
grupperades mellan 0-10, 11-20, 21-30 etc för att göra materialet lätthanterligt och ge en 
tydlig presentation av spridningen i resultatet. Medelvärde, medianvärde, range och 
kvartilavstånd beräknades och resultatet presenterades med hjälp av text, tabeller och 
diagram. Delar av kommentarerna användes i resultatet som citat.  
 
Forskningsetiska övervägande  
 
Respondenterna blev informerade både muntligt och skriftligt om studiens syfte, upplägg och 
frivillighet och kommer att kunna ta del av resultatet av studien. 
Studien har granskats och godkänts av den lokala etikprövningsgruppen vid sektionen för 
Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad (diarienumr 2013/454).  
 
Ejlertsson (2005) beskriver att det enligt Vetenskapsrådet finns fyra forskningsetiska krav att 
beakta vid utformandet av en enkät; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
frågekonstruktörerna informerar respondenterna om enkätens syfte på ett grundligt sätt och att 
patienten ska ha ställt upp frivilligt. Samtyckeskravet innebär att respondenterna ger ett 
samtycke över sin medverkan i enkäten. Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna 
inte ska kunna identifieras av någon utomstående. Nyttjandekravet innebär att informationen i 
enkäten endast får användas för det ändamål som respondenterna informerats om.  

Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) sker fullständig konfidentialitet och ingen av 
respondenterna kommer att kunna identifieras i studien och frågeformulärsvaren kommer att 
förvaras inlåsta på Högskolan i Halmstad. Respondenterna har rätt att avbryta studien när som 
helst. Studien har genomförts enligt Helsingforsdeklarationen (Milton, 2002). Eftersom inget 
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namn eller ålder krävs på det enskilda frågeformuläret så kan det inte kopplas ihop med 
person vilket gör att det inte upprättas något register enligt personuppgiftslagen (SFS 
1998:204). 

 
Resultat 
 
Av de 31 anestesisjuksköterskorna (8 män och 23 kvinnor) tillgängliga för studien svarade 27 
på frågeformuläret (8 män och 19 kvinnor). 2 anestesisjuksköterskor (2 kvinnor med 0,5 
respektive 1,5 års arbetslivserfarenhet) hade inte medverkat vid patienttransporter mellan 
sjukhus och exkluderas. Av de 25 anestesisjuksköterskor som svarade fullständigt på 
frågeformuläret var 8 män och 17 kvinnor. En respondent har ej svara på fråga 14 angående 
trygghet med rutiner (PM). 
Medelvärdet på respondenternas arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterska var 15,5 år 
(range 2-35 år). 12/25 hade mindre än 10 års erfarenhet, 8/25 mellan 11-20 år och 7/25 hade 
arbetat mer än 20 år som anestesisjuksköterskor.  
 

 
31   kliniskt aktiva anestesisjuksköterskor 

ê 
  3    frågeformulär returnerades ej 
  ê   
  1    gav ej sitt medgivande 

ê  
  2    hade ej medverkat vid interhospitala  
      patienttransporter 

ê  
25  anestesisjuksköterskor inkluderades i studien 
	  

 
 
 

Anestesisjuksköterskans arbetsmiljö under interhospitala 
patienttransporter 
 
Respondenterna ansåg att det fanns svårigheter i att utföra god omvårdnad i samband med 
patienttransporter. Median 28 (range 21-88) på skalan mellan mycket svårt och mycket lätt.  
Anestesisjuksköterskorna upplevde uppgiften att medverka i patienttransporter på ett 
varierande sätt (figur 1), median 49 (kvartilavstånd 34) på skalan mellan stressande och 
obekymrad. En respondent kommenterade 
 
 ”mycket hänger på erfarenhet, har man varit med om struliga transporter är man nog rätt 
förberedd på vad som kan hända och kan hantera de situationerna”, 
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en annan respondent kommenterade  
 
”tycker att en ambulanstransport är riskfylld med tanke på hög hastighet, mycket trafik, 
dåligt väder mm”.  
 
På frågan om anestesisjuksköterskorna upplevde någon oro inför de interhospitala 
patienttransporterna var svarsspridningen uttalad (figur 2), median 52 (kvartilavstånd 32) på 
skalan mellan aldrig och alltid. På frågan, hur anestesisjuksköterskorna upplever hur 
patientsäkerheten är under transporten, var medianvärdet 66 (range 34-96) på skalan mellan 
mycket dålig och mycket bra.  
 
 
 
   Antal 

 
           Stressande                                                                                                  Obekymrad 
 
Figur 1. Hur upplever du uppgiften av att åka på en patienttransport mellan sjukhus?      
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 Antal 

 
        Aldrig                                                                                                 Alltid 
 
Figur 2. Upplever du någon oro inför en patienttransport mellan sjukhus? 
 
 

 
Samarbete med ambulanssjuksköterskan 
 
Anestesisjuksköterskornas svar på frågorna avseende, hur de upplever att samarbetet med 
ambulanspersonalen fungerar och om patientens tillstånd försämras, hur trygga de upplever 
sig med ambulanssjuksköterskans kompetens, hade i förhållande till övriga frågor i 
frågeformuläret liten spridning (range 63-100 respektive 48-100). Anestesisjuksköterskorna 
upplevde att samarbetet med ambulanssjuksköterskorna fungerade bra (figur 3), median 86 
(kvartilavstånd 15) på skalan mellan mycket dåligt och mycket bra. De upplevde sig trygga  
med ambulanssjuksköterskans kompetens om patientens tillstånd skulle försämras (figur 4), 
median 77 (kvartilavstånd 23) på skalan mellan otrygg och mycket trygg. 
 
 
 
 
   Antal 

 
        Mycket dåligt                                                                                            Mycket bra 
 
Figur 3. Hur upplever du att samarbetet fungerar mellan dig och ambulanspersonalen? 
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   Antal 

 
         Otrygg                                                                                                      Mycket trygg 
  
Figur 4. Om patientens tillstånd försämras, hur trygg upplever du dig med ambulanssjuksköterskans kompetens? 
 
 
 
Utrustning och utbildning 
 
Av de svarande hade 7/25 aldrig varit i en ambulans innan sin första patienttransport. I figur 5 
och 6 visar resultatet på stor spridning (range 13-100 respektive 23-100) bland de svarande i 
deras upplevelse av trygghet i samband med arbete med dels utrustning i ambulansen (figur 
5), median 65 (kvartilavstånd 29) men även med den utrustning som sjukhuset tillhandahåller 
under dessa interhospitala transporter (figur 6), median 75 (kvartilavstånd 34).  
 
11 anestesisjuksköterskor befann sig på den nedre delen av skalan mellan att ha fått 
otillräckligt och tillräckligt med utbildning för dessa uppdrag under sin 
specialistsjuksköterskeutbildning till anestesisjuksköterska och 7 av de svarande upplevde att 
de fått otillräcklig utbildning på sin arbetsplats för dessa uppdrag. Här fanns en stor spridning 
(range 1-86 respektive 2-86) bland de svarande och det var många som upplevde att de fått 
tillräckligt med utbildning under sin specialistsjuksköterskeutbildning och av sin arbetsgivare 
(figur 7), utbildning från högskolan median 36 (kvartilavstånd 44) utbildning från 
arbetsgivaren median 48 (kvartilavstånd 46) på skalan mellan otillräckligt och fullt 
tillräckligt. 
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   Antal 

 
        Otrygg                                                                                                   Mycket trygg 
 
Figur 5. Hur trygg upplever du dig med den utrustning som finns i ambulansen? 
 
 
   Antal 

 
         Otrygg                                                                                                  Mycket trygg 
 
Figur 6. Hur trygg upplever du dig med den utrustning som sjukhuset tillhandahåller under transporten? 
 
 
   Antal 

 
     Otillräckligt                                                                                        Fullt tillräckligt 
 
Figur 7. Tycker du att du fått tillräckligt med utbildning av arbetsgivare/högskola för att ha kompetens att åka på 
patienttransporter mellan sjukhus? 
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Transportordinationer/PM 
 
De tillfrågade anestesisjuksköterskorna upplevde ordinationer, rutiner (PM) som ingår i 
samband med en interhospital patienttransport mycket olika. En kommentar löd 
 
 ”på det hela taget har vi bra fungerande apparater, bra samarbete och en välfungerande 
ordination att följa”.  
 
På frågan hur anestesisjuksköterskorna upplevde ordinationerna i samband med interhospitala 
transporter var svaren varierande (figur 8) median 64 (kvartilavstånd 35) på skalan mellan 
otrygg och mycket trygg. Anestesisjuksköterskorna svarade på frågan om trygghet angående 
rutiner (PM) varierat (figur 9) median 48 (kvartilavstånd 26) på skalan mellan otrygg och 
mycket trygg. 
 
Vid oförutsedda händelser under transporten och hur anestesisjuksköterskorna upplevde 
uppbackning av den transportansvarige läkaren återfanns svar längs hela skalan mellan inte 
alls och mycket uppbackning. Figur 10 median 51 (kvartilavstånd 44). En kommentar löd  
 
”hur trygg jag känner mig beror på patientens tillstånd/skada och vilken narkosläkare jag 
har bakom mig”. 
 
 
   Antal 

 
         Otrygg                                                                                                  Mycket trygg 
 
Figur 8. Hur trygg upplever du dig med de ordinationer som ges inför en transport? 
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   Antal 

 
        Otrygg                                                                                                   Mycket trygg 
 
Figur 9. Hur trygg upplever du dig med de rutiner (PM) som finns angående patienttransporter? 
 
 
 
   Antal 

 
         Inte alls                                                                                    Mycket uppbackning 
 
Figur 10. Upplever du att du har ”back up” från transportansvarig läkare om något tillstöter under transporten? 
 
 
 

Medverkan vid interhospitala patienttransporter 
 
6/25 av anestesisjuksköterskorna hade helst velat avstå från att medverka vid interhospitala 
patienttransporter (figur 11). Endast en liten skillnad i yrkeserfarenhet som 
anestesisjuksköterska  mellan grupperna, att vilja medverka (medel 15,7 år, range 2-35) 
respektive avstå från patienttransporter (medel 15,6 år, range 3,5-30) kunde ses.  
Orsak att avstå enligt  två respondenters kommentarer  
 
”en situation som vi anestesisjuksköterskor hamnar i som vi ej valt i samband med vårt 
yrkesval”, ”då vi har riktigt sjuk patient eller trauma eller hjärtpatient som jag inte är duktig 
på”. 
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Figur 11. Respondenternas fördelning mellan att vilja medverka vid eller avstå från interhospitala 
patienttransporter.  
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Enligt Ejlertsson (2003) finns olika typer av observationsstudier till exempel tvärsnittstudie, 
retrospektiv studie och prospektiv studie, där förhållanden och attityder hos människor 
undersöks vid ett visst tillfälle. Observationsstudier innebär att det studerars hur något 
förhåller sig utan att påverka det, det kliniska försökets experimentella del utesluts. Vald 
metod passade studiens syfte eftersom syftet var att studera anestesisjuksköterskornas 
erfarenheter av interhospitala transporter vid ett bestämt tillfälle. 
 
Då syftet var att beskriva vad samtliga anestesisjuksköterskor på den studerade kliniken 
upplevde vid interhospitala transporter föll valet på en kvantitativ ansats. Nackdelar med en 
kvantitativ ansats i jämförelse med en kvalitativ ansats kan vara att respondenten svarar på 
frågan utan att det bakomliggande resonemanget kommer fram. Polit och Tatano Beck (2010) 
menar att enkätstudier går att genomföra på de flesta personer men är inte lämpliga på till 
exempel äldre och barn. Fördelen med enkätundersökning är att den kan nå ut till ett större 
antal, de kan fungera inom många olika ämnen och områden och kan användas i många olika 
syften. Informationen från de flesta enkäter tenderar att bli ganska ytliga, de går sällan på 
djupet när det gäller människors beteende och känslor. Enkäter passar bättre vid en utbredd 
företeelse snarare än vid djuplodande analys (ibid.). Då studiens syfte är att undersöka 
upplevelser hos en bestämd grupp är en kvantitativ ansats kanske inte det som väljs i första 
hand. Då ambitionen var att inkludera alla kliniskt verksamma anestesisjuksköterskor på 
kliniken samt att studietiden var begränsad valdes kvantitativ metod.   
  
Det upplevdes svårt att finna en tidigare validerad enkät som passade för att besvara studiens 
syfte, varför ett frågeformulär skapades. Fyra personer ombads testa frågeformuläret. Dessa 
upplevde att frågorna var relevanta för att besvara studiens syfte vilket gjorde att 
frågeformuläret sändes ut till respondenterna i oförändrad form.  
Valet att svara på en 100 mm lång linje mellan två ytterligheter valdes då det upplevdes som 
det mest fria sättet att skatta sin upplevelse på i kvantitativ form. Därefter genomfördes en 

Hade	  velat	  avstå	  

Vill	  medverka	  

n= 19 

n= 6 
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manuell mätning med en tumstock hur många millimeter varje streck/kryss var in på linjen. 
En källa till felvärden kan vara den mänskliga faktorn vid mätning och inmatning av data, 
därför har mätningen och inmatningen kontrollerats. 
 
Studiens urvalspopulation bestod av alla kliniskt verksamma anestesisjuksköterskor på 
anestesikliniken på ett västsvenskt sjukhus. Enligt Ejlertsson (2003) skulle det kunna kallas en 
totalpopulation. Ses detta i ett större perspektiv, Sverige, skulle det kunna kallas en 
urvalsundersökning där anestesisjuksköterskorna på valt sjukhus utgör ett stickprov från den 
totala populationen anestesisjuksköterskor i Sverige. För att kunna dra slutsatser och uttala sig 
om en hel population utifrån ett stickprov måste detta vara representativt för den totala 
populationen (ibid, Edling & Hedström, 2003). Hur representativa anestesisjuksköterskorna 
var på det studerade sjukhuset kan vi inte uttala oss om och därför kan resultatet endast ses 
vara giltigt för det studerade sjukhuset. 
 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav enligt Ejlertsson (2005) anses uppfyllda genom 
valet av enkät som datainsamlingsmetod. Genom att utesluta ålder hos respondenterna ökas 
konfidentialiteten. Anonymiteten är hög vid användandet av en enkätundersökning och 
respondenten utsätts inte för några besvärande situationer i samband med ifyllandet av 
enkäten (Polit & Tatano Beck 2010). 
 
Att inte använda samma ytterligheter i svarsalternativen i alla frågor valdes för att få en 
bredare bild av respondenternas åsikter. Detta har dock medfört att frågorna är separerade 
ifrån varandra och att svaren på frågorna inte är jämförbara. 
 
En svarsfrekvens på 27 frågeformulär av 31 utdelade får anses som hög. Anledning till den 
höga svarsfrekvensen kan vara att detta är ett angeläget ämne för respondenterna, 
informationen som gavs innan frågeformulären delades ut samt att de lämnades ut manuellt 
istället för via mail.  
Beslutet att frågeformulären skulle finnas tillgängliga i 20 dagar följdes för att så många som 
möjligt skulle fylla i frågeformulären. 3 frågeformulär blev aldrig inlämnade och anledningen 
till det är oklart, samt en anestesisjuksköterska gav inte sitt medgivande att delta i studien. 
Enligt Ejlertsson (2005) anses en svarsprocent på ca 80% som normalt på en väl 
genomarbetad och distribuerad enkät inom hälsoområdet.     
 
Resultatdiskussion 
 
Studien har beskrivit vad anestesisjuksköterskor från ett sjukhus i Sverige har för upplevelser 
av interhospitala patienttransporter. Studien visar bland annat på svårigheter att utföra god 
omvårdnad och en varierande grad av trygghet bland respondenterna under dessa transporter. 
Samarbetet med ambulanssjuksköterskan fungerade bra medan tryggheten med ordinationerna 
kring transporten var varierande bland respondenterna. En fjärde del av 
anestesisjuksköterskorna hade helst velat avstå helt från att medverka vid interhospitala 
patienttransporter. 
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Upplevelsen och erfarenheterna av att delta vid dessa transporter varierade. Vissa av 
respondenterna upplevde ingen oro inför dessa uppdrag medan andra alltid upplevde en oro. 
Bakgrunden till detta resultat kunde vara som beskrivet av Gray, Bush och Whiteley (2004) 
att standarden på den vård som ges under interhospitala transporter ofta är suboptimal genom 
bristfällig monitorering av patienten, och otillräckligt tränad personal vilket ökat antalet 
tillbud under dessa transporter av både vuxna och barn. En annan anledning kunde vara att 
patientövervakningen inte var densamma som anestesisjuksköterskan är van vid. Idealet vore 
att  möjligheten till monitorering och mätningar motsvarade det som finns på sjukhuset innan 
transporten (ibid). En tänkbar orsak till att en stor del av anestesisjuksköterskorna upplever 
oro och stress inför interhospitala patienttransporter grundas i en känsla av att inte kunna 
erbjuda patienten samma höga kvalité på omvårdnaden under transporten som patienten får 
inne på sjukhuset. Även Gustavsson et al. (2010) beskriver att en orsak till oro är rädslan för 
att inte kunna ge patienten tillräcklig kvalité på omvårdnaden av patienten. Ytterligare en 
orsak som nämns är känslan av att vara ensam och utlämnad med en kritisk sjuk patient långt 
från ett sjukhus. 
 
Under en interhospital transport så är den vårdande personalen utlämnad till den som framför 
fordonet och måste lita på dennes kompetens och skicklighet. Det kan vara svårt att släppa 
den kontrollen och det kan skapa oro. I Gustafsson et al. (2010) studie så menar 
sjuksköterskorna att oro angående säkerheten under transporten orsakas av att inte kunna ha 
säkerhetsbälte på sig hela tiden och att ambulansen blir för tungt lastad. De menar vidare att 
det är osäker arbetsplats och att mycket kan hända. 
 
Spridningen i resultatet kan tänkas bero på olika faktorer där erfarenheter, antal år i yrket, 
utbildning och intresse för dessa uppdrag spelar in. En parallell skulle kunna dras till 
Svenssons och Fridlunds (2007) studie av ambulanssjuksköterskor där de fann att en källa till 
oro var situationer då de upplevde sig otillräckliga vilket grundade sig i att inte veta hur vissa 
uppdrag skulle handläggas. Ovanliga uppdrag var något som ledde till osäkerhet, det ansågs 
därför viktigt att vara väl förberedd på alla möjliga uppdrag.  
 
Varför svaren från respondenterna varierar på skalorna, stressande-obekymrad och otrygg-
mycket trygg, kan bero på erfarenhet, utbildning och personlighet, men för detta påstående 
finns inget belägg. Detta skulle kunna stämma överens med vad Benner (1993) menar, att 
utvecklas från novis till expert kräver en längre tids verksamhet inom sitt område. Erfarenhet i 
sig leder inte automatiskt till utveckling mot expert, även personlig inlärningsstil och 
intressen påverkar utvecklingen (ibid). Det skulle även kunna vara så att den oerfarne inte har 
kunskap om vad som skulle kunna gå fel under transporten och därför känner sig trygg och 
inte stressad. 
 
Att anestesisjuksköterskan upplever att samarbetet fungerar bra med ambulanssjuksköterskan 
är positivt. I den utsatta situationen under en patienttransport där resurserna är begränsade är 
samarbetet mellan de olika personalgrupperna oerhört viktigt. I Gustavsson et al. (2010) 
studie framkom att arbeta med en främmande kollega kunde vara det som stressade allra mest. 
Där beskrevs en oro över vilka som skulle vara i ambulansbesättningen.  
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Ingen av respondenterna i denna studie uppger sig vara otrygg tillsammans med 
ambulanssjuksköterskan vid de tillfällen som patientens tillstånd försämras. Svensson et al. 
(2007) menar att en samarbetspartner som är pålitlig och upplevs kompetent ger upphov till 
minskad oro. Att flertalet av anestesisjuksköterskorna skattade sig upp mot, mycket trygg med 
ambulanssjuksköterskan om patientens tillstånd försämras, kan förklaras av att 
ambulanssjuksköterskan upplevs besitta hög kompetens. Warren et al. (2004) beskriver 
ambulanssjuksköterskan som en person med väsentlig kunskap i luftvägshantering, 
intravenösa behandlingsalternativ, hjärtrytms tolkning samt basal och avancerad hjärt- 
lungräddning. 
 
En anledning till att samarbetet fungerar väl kan vara att de olika specialistsjuksköterskorna 
har respekt och förståelse för varandras unika område och att de på ett prestigelöst sätt gör 
vad som behövs för patienten under transporten. Det skulle kunna vara så att det finns en 
felkälla i dessa svar i form av en artighet gentemot en nära samarbetsorganisation. 
 
Av respondenterna hade sju stycken aldrig varit i en ambulans innan sin första interhospitala 
patienttransport. Gray et al. (2004) skriver att många interhospitala patienttransporter utförs 
av standardambulanser kompletterade av personal från det avsändande sjukhuset och deras 
utrustning, denna personalgrupp är ofta otillräckligt utbildade och erfarna för dessa uppdrag. 
Detta kan vara en anledning till otrygghet, oro och stress för anestesisjuksköterskan inför 
dessa transporter och flertalet anser att de fått för lite utbildning under sin 
specialistsjuksköterskeutbildning och av sin nuvarande arbetsgivare. Likheter kan dras till 
Svensson et al. (2007) som skriver att ambulanssjuksköterskor upplever att oro kunde 
reduceras genom fler övningstillfällen och möjlighet till hospitering inom andra delar av 
vården. Warren et al. (2004) menar att idealet vore att alla interhospitala patienttransporter 
utförs av specialtränad personal för att minimera riskerna för patienten.  
 
För att få rutin och en större mängd erfarenhet bör dessa uppdrag utföras av en mindre grupp 
personer som är intresserade och vill delta. Att sedan specialträna och utbilda dessa i att utföra 
uppdragen skulle kunna vara en stor vinst för att minska oron och göra transporten för 
patienten säkrare. Droogh et al. (2012) påpekar att utbildningen för att skapa säkrare 
transporter inte bara skall fokusera på medicinska problem utan även på utrustningstekniska 
problem och hur dessa åtgärdas. 
 
Eftersom det är en arbetsuppgift som åligger anestesisjuksköterskorna i deras profession att 
medverka vid interhospitala patienttransporter så upplever vi att Högskolan och arbetsgivaren 
borde förbereda de blivande anestesisjuksköterskorna och de som redan har en anställning på 
dessa uppdrag. 11 anestesisjuksköterskor upplever att de har fått otillräcklig utbildning från 
Högskolan och 7 upplever de har fått för lite utbildning av arbetsgivaren. En idé vore att vid 
inskolning av nyanställd förlägga en period som medåkare på ambulansen för att bekanta sig 
med dess utrustning, behandlingsmöjligheter och rutiner. 
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Det fanns en stor spridning (range 13-100) angående tryggheten med ambulansens utrustning. 
Det kan hänga ihop med att anestesisjuksköterskan befunnit sig för lite tid i en ambulans och 
inte blivit bekant med utrustningen. I Gustafsson et al. (2010) studie så beskrivs det att arbeta 
med utrustning som man inte är bekant med skapar osäkerhet. Även utrustning som inte 
fungerar tillförlitligt eller går sönder skapar oro under dessa transporter. 
 
De flesta av anestesisjuksköterskorna befinner sig på den övre halvan av skalan, dvs. trygga, 
avseende de ordinationer som medföljer under patienttransporter. En trolig orsak till detta är 
att det ofta rör sig om läkemedel de är vana vid. Enligt Gustafsson et al. (2010) så skapas det 
oro av att inte ha klara direktiv och ordinationer under dessa transporter. 
Anestesisjuksköterskornas upplevelse av de PM som finns gällande transporter och 
uppbackningen från transportansvarig läkare fanns en stor spridning. Spridningen i resultatet 
skulle kunna bero på personliga erfarenheter men även hur svårt skadad/sjuk patienten är som 
skall transporteras. Då varje interhospital patienttransport är unik och av varierande 
svårighetsgrad så blir det även en variation i hur anestesisjuksköterskorna upplever dessa.  
 
Förberedelserna inför en transport är av största vikt. Transporten bör inte påbörjas förrän alla 
inblandade är bekväma med ordinationer, bemanning och back-up. Ligtenberg et al. (2005) 
visar i sin studie att 70% av incidenter kunde ha undvikits med hjälp av bättre kommunikation 
och förberedelse av patienten innan transport. Fanara et al. (2010) menar att förberedelse och 
handlingsförmåga är två viktiga punkter vid transport av kritiskt sjuka patienter på grund av 
att de har direkt påverkan på prognosen för patienten. För att skapa trygghet och minska oron 
bland personalen inför transporten så kan en checklista som fylls i innan vara en lösning. 
Checklistan bör innehålla kontroller av vitala parametrar, gränsvärden, ordinationer, 
ordinerande läkare och telefonnummer till denne, utrustningsnivå etc. Bérubé et al. (2013) 
visade i sin studie att införandet av checklistor inför patienttransporter kunde reducera 
transportrelaterade incidenter.  
 
När det gäller frågorna som behandlar transportordinationer fanns en stor spridning. Om 
ordinationerna och back-upen från transportansvarige läkaren hade varit optimala skulle 
anestesisjuksköterskornas arbete under de interhospitala patienttransporterna kunna 
underlättas. 
 
Att en fjärdedel av anestesisjuksköterskorna önskar avstå från dessa uppdrag är kanske inte så 
förvånande med tanke på att huvudsysslan för en anestesisjuksköterska är perioperativ. Det 
åligger dock anestesisjuksköterskan, i arbetsbeskrivningen, att medverka vid interhospiala 
transporter, (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2008), men det behöver för den 
delen inte gillas av samtliga. Då det är anestesisjuksköterskans skyldighet att medverka är det 
också arbetsgivarens skyldighet att säkerställa att utbildningen medför att den enskilda 
anestesisjuksköterskan upplever sig trygg inför dessa uppdrag.  
 
Det positiva i resultatet är att majoriteten vill medverka vid interhospitala patienttransporter. 
En orsak till detta skulle kunna vara att anestesisjuksköterskorna har förtroende för 
ambulansorganisationen och dess ambulanssjuksköterskor. En annan tänkbar orsak kan vara 
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att den interhospitala patienttransporten ses som en utmanande och stimulerande del i 
anestesisjuksköterskans verksamhet. 
 

Konklusion 
 
Anestesisjuksköterskornas upplevelser av interhospitala patienttransporter var varierande. 
Majoriteten beskrev att de inte fått tillräckligt med utbildning för att ha kompetens att 
medverka vid dessa transporter. Det har inte framkommit något entydigt mönster hur 
anestesisjuksköterskorna upplevde möjligheten att utföra god omvårdnad, om de upplevde 
stress eller var obekymrade, om de var trygga eller otrygga i samband med interhospitala 
patienttransporter. Däremot var det tydligt att samarbetet med ambulanssjuksköterskorna 
fungerade bra och förtroendet för deras kompetens var stort. Trots det önskade en fjärde del 
avstå från att medverka vid interhospitala patienttransporter.  
 

Implikation  
 
För att skapa ökad trygghet och minskad oro för anestesisjuksköterskorna vid de 
interhospitala patienttransporterna så borde introduktionen till yrket och 
specialistvidareutbildningen ge förberedande kunskaper inför detta. 
För att ytterligare förbättra möjligheterna till god omvårdnad bör anestesisjuksköterskorna ha 
tillgång till ett samlat transportdokument innehållande PM,  aktuell patientinformation och 
ordinationer.  
 
Ringa nationell forskning finns att tillgå inom detta område varför det hade varit av värde att 
göra ytterligare studier. Exempelvis så skulle det vara av vikt att genomföra denna studie 
nationellt. För att få en bredare bild av upplevelserna och erfarenheterna inom området hade 
den kunnat kompletteras av en studie med kvalitativ metod. En djupare studie om varför vissa 
anestesisjuksköterskor upplever sig stressade och otrygga under dessa transporter hade varit 
av värde. Även en studie utifrån ambulanssjuksköterskans perspektiv hur samarbetet med 
anestesisjuksköterskan fungerar under interhospitala patienttransporter hade varit utvecklande 
och till nytta för patienten. 
 
Arbetsfördelning 
 
Studiens författare har fördelat arbetet lika under hela processen. Bägge författarna har varit 
delaktiga i alla delar av arbetet. 
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