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ABSTRAKT 
Bakgrund: Interhospitala transporter innebär ökade risker för medicinska 
komplikationer för den kritiskt sjuka patienten. Inom ramen för 
intensivvårdssjuksköterskans kompetens ingår att kunna utföra omvårdnad till den 
kritiskt sjuka patienten under interhospitala transporter. Sjuksköterskor med 
specialistutbildning inom intensivvård kan under transport av kritiskt sjuka patienter 
uppleva oro. För att kunna förbättra omhändertagandet av patienten är det av intresse 
att ta reda på om det finns fler perspektiv och upplevelser av arbetet vid denna 
komplexa situation som en interhospital intensivvårdstransport innebär.  
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelse av att vårda kritiskt sjuka patienter under markbundna interhospitala 
transporter. 
Design: Denna studie har en kvalitativ design.  
Metod: Semi-strukturerade intervjuer med åtta intensivvårdssjuksköterskor spelades 
in och transkriberades för att sedan analyseras med tematiskt analys.  
Resultat: Ur analysen konstruerades tre huvudteman. Att sträva efter att ha kontroll 
över situationen, Betydelsen av ett bra samarbetet i teamet och Att utmanas i sin 
yrkeskompetens.  
Slutsats: Resultatet visade att transportera kritiskt sjuka patienter mellan sjukhus kan 
ge upphov till både negativa och positiva känslor. Uppgiften kan göra att 
intensivvårdssjuksköterskorna känner sig utelämnande men samtidigt självständiga 
och att detta kan vara kopplat till den individuella erfarenheten. Att förbereda 
patienten kan vara en procedur som även innebär att intensivvårdssjuksköterskorna 
mentalt förbereder sig själva och därmed ger dem förutsättningar att känna trygghet 
under transport.  
Relevans för klinisk praktik: Klinisk träning och simuleringsövningar i ambulans 
skulle kunna öka möjligheten för intensivvårdssjuksköterskor att känna sig trygga och 
självständiga när de transporterar kritiskt sjuka patienter mellan sjukhus.  
 

NYCKEORD: Intensivvård, Intensivvårdssjuksköterska, Interhospital 

transport.Tematisk analys 



	  

	  

ABSTRACT 
 
Background: Interhospital transports entails an increased risk for medical 
complications for the critically ill patient. It's within the framework of the critical care 
nurse's expertise to handle the critically ill patient during interhospital transport. 
Critical care nurses may during interhospital transport of the critically ill patient 
experience uneasiness. In order to improve the care of patients it is of interest to find 
out if there are more perspectives or experiences in this complex situation in which 
the interhospital critical care transport represents. 
Aim: The aim of this study was to describe critical care nurses experience of caring 
critically ill patient during interhospital ground transport.  
Design: This study has a qualitative research design.  
Method: Semi-structured interviews with eight critical care nurses was recorded, 
transcribed and analyzed with thematic analysis.  
Findings: The findings are presented in three main themes; 'Striving for beeing in 
control of the situation, importance of teamwork and being challanged in their 
professional practice.  
Conclusion: The results showed that transporting critically ill patients between 
hospitals can give rise to both negative and positive emotions. This undertaking can 
make that critical care nurses feel omitted but at the same time independent and his 
may be linked to individual working experience. To get the patient ready for transport 
may become a procedure that also means that that critical care nurses mentally 
prepare themselves and thus provide the conditions to feel safe during transport. 
Relevance for clinical practice: Clinical training and simulation exercises in the 
ambulance could increase the possibility of critical care nurses to feel confident and 
independent when transporting critically ill patients between hospitals. 
 

 
KEYWORD: Critical care nurse, Intesivecare, interhospital transport, thematic 

analysis 
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BAKGRUND 
Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en miljö där kritiskt sjuka patienter vårdas. 

Karakteristiskt för patienterna är att de har pågående och/eller hotande svikt i vitala 

organ och är i ständigt behov av vård och tillsyn. På grund av patienternas tillstånd är 

miljön på IVA speciellt anpassad utifrån deras behov, både vad det gäller 

högteknologiska resurser men också med bemanning. Personaltätheten är hög och 

både läkare och sjuksköterskor är vidareutbildade med en specialisering inom 

intensivvård (Svensk förening för anestesi och intensivvård, 2009). Ibland är 

patienterna på IVA i behov av diagnostik, behandling och/eller specialiserad vård som 

inte finns tillgänglig där de befinner sig. Detta betyder att de kritiskt sjuka patienterna 

måste transporteras till ett annat sjukhus, en så kallad interhospital 

intensivvårdstransport (Martin, 2007). I Sverige har transporter av kritiskt sjuka 

patienter mellan sjukhus på grund av resursbrist på den egna 

intensivvårdsavdelningen fördubblats under de senaste sex åren (Svenska 

Intensivvårdsregistret, 2013).  

 

Det har visat sig att interhospitala intensivvårdstransporter inte är helt oproblematiska 

utan kan följas av en rad komplikationer. Exempelvis innebär dessa transporter ökade 

risker för medicinska komplikationer (Fan et al., 2006; Fanara et al., 2010). 

Avvikelser och kritiska händelser har associerats med mekanisk ventilation, 

hemodynamisk instabilitet och en lång transporttid. Det finns indikationer på att 

incidenter förekommer så ofta som en gång på var 15:e transport (Singh et al., 2014).  

Risken som det innebär för patienten att transporteras bör därför alltid vägas mot 

nyttan av att patienten överflyttas till en annan intensivvårdsavdelning (Ligtenberg et 

al., 2005).  

 

För att en intensivvårdstransport ska kunna genomföras säkert bör 

övervakningsutrustning, läkemedel och medföljande personals kompetens anpassas 

efter patientens behov (Svensk förening för anestesi och intensivvård, 2009). När 

intensivvårdstransporten sker luftburet sköts patienten ofta av ett team bestående 

läkare och sjuksköterska med vana av att arbete i flyg eller helikopter (Martin, 2007). 

Vid markbundna intensivvårdstransporter är det vanligt att endast en sjuksköterska 

med specialistutbildning inom intensivvård följer med patienten (Riksföreningen för 
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anestesi och intensivvård, 2012).  Detta ställer höga krav på sjuksköterskan som följer 

med under transporten, både vad det gäller yrkesskicklighet och att ta hand om den 

kritiskt sjuka patienten i en miljö utanför sjukhuset.  

 

Oavsett vem som följer med under transporten är det är sjuksköterskans arbetsuppgift 

att planera, förbereda patienten samt identifiera eventuella problem som kan uppstå då 

patienten inte befinner sig på en intensivvårdsavdelning. (Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård, 2012). Under intensivvårdstransporten är tillgången på teknisk 

utrustning och personal begränsad vilket gör miljön som patienten vårdas i markant 

annorlunda jämfört med IVA. Sjuksköterskan som ansvarar för patienten måste kunna 

lösa eventuella tekniska problem som uppstår utan samma möjlighet till hjälp som 

inne på sjukhuset.  Under 353 studerade transporter förekom problem med teknisk 

utrustning vid 55 olika tillfällen. Inget av dessa tillfällen innebar någon större 

påverkan på patienten (Droogh et al., 2012). Ett sätt att öka patientsäkerheten under 

transport, och som många sjukhus jobbar efter är att utifrån transportspecifika 

protokoll bedöma patienten för att upptäcka potentiella riskfaktorer innan denne 

lämnar avdelningen. I dessa kan även kontroll av medicinsk utrustning och läkemedel 

ingå (Esmail et al., 2006).  

 

Att miljön kring patienten bör anpassas efter dennes behov var något redan Florence 

Nightingale beskrev. Hon påpekade att en väl anpassad miljö gav patienten bästa 

möjliga förutsättningar att på naturligt kunna bli frisk. Hon lade särskild vikt på frisk 

luft, värme, ljus, rummets renlighet, buller och dålig lukt (Selanders 2010). Att miljön 

på IVA har betydelse för den kritiskt sjuka patientens välbefinnande är något vi idag 

kan säga med säkerhet (Jongerden et al., 2013).Miljön bör vara lugn och skydda 

patienten mot yttre stressorer (Cornock, 1998). Kyla, buller och upprepade 

förflyttningar är typiska stressmoment som patienten riskerar att utsätts för i samband 

med transport. Målet är att ge samma höga nivå av vård i ambulansen som 

avsändande och mottagande IVA utför (Ligtenberg et al., 2005).   

 

I syfte att reducera stress och smärta behandlas ofta respiratorkrävande patienter med 

sederande läkemedel.  Ofta eftersträvas en ytlig sedering då detta kan minska riskerna 

för att utveckla delirium och agitation. Det har även visat sig att en ytlig sedering kan 
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förkorta vårdtiden på intensivvårdsavdelningen och ge en ökad överlevnad hos 

patienterna (Hughes et al., 2013). 

 

För att minska effekten av yttre stress måste sjuksköterskan under transporten justera 

nivåerna på sederande läkemedel så att de anpassas till terapeutiska värden, dvs 

sederingen bör vara så djup att den skyddar mot den yttre stress transporten innebär 

men inte så hög att den leder till hemodynamisk instabilitet.  Hypotension under 

transport är associerade med administrering av sederande läkemedel (Trojanowski 

och MacDonald, 2011). 

 

Sjuksköterskor med specialistutbildning i akutsjukvård kan uppleva oro och känna sig 

bekymrade när de transporterar kritiskt sjuka patienter i en ambulans. Dessa känslor 

beskrivs vara kopplade till en frustration över att inte kunna påverka sin 

arbetssituation och inte utföra jobbet på ett tillfredställande sätt. Oklara riktlinjer som 

rör patientens vård samt att inte kunna handha utrustningen i ambulansen beskrevs 

som orsaker till oro.  Sjuksköterskorna var även bekymrade över både patientens och 

sin egen trafiksäkerhet. Exempel på detta var när det var tvungna att knäppa loss 

säkerhetsbältet under färd för att kunna hjälpa patienten (Gustafsson et al., 2010).  

 

För att kunna förbättra omhändertagandet av patienten är det både viktigt och 

intressant att studera intensivvårdssjuksköterskans perspektiv och upplevelse av 

arbetet vid denna komplexa situation som en intensivvårdstransport innebär. Denna 

kunskap kan belysa intensivvårdssjuksköterskans arbetsmiljö och möjlighet att kunna 

ge god omvårdnad. Här verkar finnas en kunskapslucka inom området då få och om 

ens någon studie tidigare belyst detta. 
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SYFTE 
Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av 

att vårda kritiskt sjuka patienter under markbundna interhospitala transporter. 

 

METOD 
Deltagare  

8 st intensivvårdssjuksköterskor intervjuades, 6 st kvinnor och 2 män.  Deltagarna 

hade erfarenhet som intensivvårdssjuksköterskor mellan 6-28 år.  

 
Design 

För att få möjlighet att erhålla både detaljerade och innehållsrika beskrivningar av 

upplevelser valdes att göra en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade 

intervjuer (Polit och Beck, 2014). Semistrukturerade intervjuer är en typ av intervjuer 

där frågor med öppna svarsalternativ skapas och ställs till alla deltagare men där 

följdfrågorna kan vara olika.  Examensarbetet har följt tidskriften Nursing in Critical 

Care's riktlinjer.  

 

Urval 

Då de flesta transporter sker till och från ett specialistsjukhus valdes sjuksköterskor 

som transporterar patienter mellan länssjukhus och Norrlands Universitetssjukhus. 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor som har hela eller delar av sin anställning på en 

intensivvårdsavdelning och som har vid minst ett tillfälle transporterat en kritiskt sjuk 

patient mellan två sjukhus i ambulans. Exklusionskriterier var anställning utanför 

intensivvårdsavdelning, endast administrativ tjänst eller anställning mer än 50 % hos 

ambulansen  

 

Procedur 

Vårdchefer och enhetschefer vid sex olika länssjukhus kontaktades för ett 

godkännande om att lämna ut en förfrågan om deltagande i studien. Enhetscheferna 

delgav information kring studien vid arbetsplatsträffar. Intresserade deltagare som 

passade inklusionskriterierna kontaktades via mail eller telefon för att bestämma tid 
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och plats för intervjuerna. Deltagarna fick även ett informationsbrev om studien (Se 

bilaga 1) som upplyser om studiens syfte, upplägg och att deltagandet är frivilligt.  

 

Intervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes på sjukhus på en ostörd plats med hjälp av 

en intervjuguide. Intervjuguiden utformades med övergripande, öppna frågor utifrån 

syftet med följdfrågor. Frågorna utformades för att ges möjlighet att beskriva 

upplevelsen av att transportera patienter, arbetsmiljö och samarbete, även frågor kring 

intensivvårdssjuksköterskans bakgrund, erfarenhet och utbildning ingick i 

intervjuguiden (se bilaga 2). Intervjuerna var mellan 23-36 minuter långa. 

 

Kontext 

Transporter av kritiskt sjuka patienter i ambulans är alltid olika. Dock är oftast 

intensivvårdspatienter sövda, intuberade och vårdas i respirator. Många patienten 

sederas djupt inför transport men t.ex trackestomerade patienter kan sederas lätt eller 

inte alls för att kunna kommunicera med patienten I denna studie var patienterna i de 

flesta fall sövda, intuberade och vårdades i respirator varav patient-sköterske-relation 

ej beskrivs närmare. I norra Sverige är transporterna ofta långa och de transporter som 

beskrivs i studien är upp till 30 mil.  

 

 

Analys 

Intervjuerna transkriberades och texten analyserades med en tematisk analys. 

Tematisk analys är en flexibel metod som kan används för att identifiera och 

analysera mönster inom en viss mängd data. Ett induktivt, datadrivet, förhållningssätt 

valdes, där data analyserades utifrån den information som fanns i intervjuerna för att 

utifrån detta få en vid bild av sjuksköterskornas upplevelser. Induktiv analys är en 

process av att koda data utan att den ska passa in i en redan befintlig ram för kodning 

(Braun och Clarke, 2006).  

Analysen genomfördes med hjälp av en steg-för-steg guide skapad av Braun och 

Clark (2006). 
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Under steg 1 transkriberades all data och lästes upprepade gånger för att få en 

uppfattning av texten handlar om. Här började sökandet efter idéer och mönster. Att 

läsa texten noggrant flera gånger var viktigt för att bli bekant med innehållet och lära 

känna texten.  

I steg 2 valdes textsegment eller meningar som ansågs motsvara syftet ut. För att 

kunna sortera in textsegmenten i meningsfulla grupper kodades dessa. Koden utgjorde 

den mest grundläggande innebörden av textsegmenten. 

Under steg 3 påbörjades sökandet efter teman. Koderna analyserades och 

organiserades så koder med samma innebörd samlades ihop till potentiella teman 

relevanta för syftet. Koder som ej passar in i under något tema bildade en egen grupp 

som sedan vid vidare analys kunde passa in under ett nytt bredare tema. Efter detta 

steg har forskaren ofta en känsla för det signifikanta för varje individuellt tema.  

I steg 4 här förfinades analysen genom att teman kontrollerades, lästes igenom och 

analyseras igen. Varje tema lästes igenom för att se att de koderna passade in i 

relation till det specifika temat som det var placerat under. Varje tema kontrollerades 

så att det finns tillräckligt med data som stödde det. Data inom varje tema ska höra 

ihop på ett meningsfullt sätt, det ska gå att identifiera och vara tydliga skillnader 

mellan teman.  

I steg 5 definierades och namngavs de slutgiltiga teman som presenterades i analysen. 

En vidare analys förfinar det specifika för varje tema och det övergripande resultatet. 

Detta gav tydliga definitioner och namn för varje tema och kunde på så sätt identifiera 

själva kärnan och tyngdpunkten vad varje individuellt tema handlade om.   

Under steg 6 producerades den färdiga resultatet. Här fanns en sista chans att 

analysera materialet en sista gång. Citat som tydligt beskrev varje tema valdes ut. Alla 

teman måste efter detta steg vara tydligt skilda från varandra och svara på syftet. 

Hela analysen och varje steg i den innebar hela tiden en konstant rörelse mellan de 

kodade textsegmenten, texten som helhet och den färdiga analysen. (Braun och 

Clarke, 2006) 
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Det transkriberade materialet var totalt 14232 ord och 40 sidor.  Under analysen togs 

252 textenheter och som bildade 275 koder. Utifrån detta bildades 15 preliminära 

teman som under vidare analys blev 3 huvudteman med underteman. 

 

Forskningsetiska ställningstagande 

 

Även om det huvudsakliga syftet med forskning är att generera ny kunskap och 

förståelse så får aldrig målet med forskningen överskugga den individuella 

deltagarens rättigheter och intressen (World Medical Association, 2013).  Enligt 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor så ska alla 

typer av vetenskaplig forskning på människor etikprövas, ett undantag gäller bland 

annat arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund eller avancerad 

nivå. Därav har ingen etikprövning av denna studie gjorts.  Men för att skydda 

deltagarna bör etiska överväganden tillämpas under hela studien. Vetenskapliga 

rådets, (2012)  forskningsetiska krav, samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttokravet har använts som etiskt tankesätt genom 

studien. Enligt Helsingforsdeklarationen (World medical Association, 2013) ska 

forskningen förespråka respekt för männskliga rättigheter och dess värde därför ska 

deltagarna vara väl informerade och risker med studien ska övervägas. 

 

Enligt Nürnbergkoden (1949)  är informerat samtycke av största vikt för att 

deltagaren ska kunna veta vad de samtycker till och att det har rätt att avbryta sitt 

deltagande när helst de vill under studien.  I studien informerades deltagarna både 

skriftligt med ett informationsbrev och muntligt. Enhetscheferna fick också ta del av 

informationsbrevet. Informationen behandlade syftet med studien, vilka metoder som 

skulle användas, varför de har tillfrågats och att deltagandet är frivilligt och när som 

helst kan avbrytas utan några konsekvenser.  Deltagarna informerades även kring de 

risker som kan finnas med studien. Risker och konsekvenser kan vara att deltagarna 

känner sig utsatta, exponerade och obekväma. Utifrån detta valdes en intervjumiljö 

som var avskild utan någon obehörig som lyssnar. Innan intervjuerna inhämtades 

muntligt samtycke och deltagarna informerades ännu en gång kring frivilligheten att 

när som helst avbryta sitt deltagande. 
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 Anonymitet och konfidentialitet är mycket viktigt och bör tillämpas under hela 

processen. Allt material som samlats in har hanteras enligt sådant genom att 

avidentifieras så att ingen identitet röjs. Enligt Vetenskapsrådet, (2012) måste 

persondata hanteras ansvarsfullt och enligt lag. Under studien har inga utomstående 

haft tillgång till materialet utan endast handledare och vi som skriver. När 

examensarbetet är godkänt kommer ljudfiler, transkriberat och kodat material raderas. 

Det är viktigt att resultatet behandlas så att ingen kan identifieras för att respektera 

och bevara anonymiteten. Enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) så ska 

identiteten skyddas hos deltagarna så att integriteten inte kränks (§1). 

Nyttan med studien är att kunna upplysa om upplevelsen att transportera patienter, ge 

en ökad förståelse och kunskap om ämnet samt utveckla verksamheten genom att 

insikt ökar patientsäkerhet. 

 

 

 

 

RESULTAT 
Ur det analyserade materialet konstruerades tre huvudteman och fem undertema vilka 

visas i tabell 1. 

Tabell 1 Teman och underteman 

Att sträva efter 
kontroll över 
situationen 

Betydelsen av ett bra 
samarbete i teamet 

Att utmanas i sin 
yrkeskompetens 

	  

 Att ha tillit till andras 
förmåga	  

Tvetydighet inför att bära 
ett huvudansvar 

	  

 Betydelsen av 
kommunikation mellan 
personal	  

Med tiden utveckla 
handlingsberedskap 

	  

 	   Att arbeta i en miljö som 
försvårar.	  
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Att sträva efter att ha kontroll över situationen.  
När intensivvårdssjuksköterskorna besvarade frågan om hur en transport genomförs 

började de med att utförligt beskriva alla förberedelser. En av förutsättningarna för en 

lyckad transport låg i att intensivvårdssjuksköterskorna kände kontroll under hela 

transporten. För att skapa och behålla kontroll förberedde 

intensivvårdssjuksköterskorna både patienten och ibland sig själva. Detta för att under 

transport kunna ge en vård med god kvalitet.  

 

 'En bra transport är när man känner att man hade koll på allting, man hade 

med sig allt man behövde. Att man hade tänkt till lite innan'. 

 
De noggranna förberedelserna beskrevs som en procedur som inte bara handlade om 

att optimera patienten utan att de även kunde innebära att de mentalt förberedde sig 

själv. För några av intensivvårdssjuksköterskorna bestod den mentala och praktiska 

förberedelsen i att de innan avresa gick igenom varje steg av transporten. Detta gjorde 

de för att få en uppfattning om patientens tillstånd och veta vilka förberedelser som 

behövdes specifikt. 

 

'Att förbereda sig väldigt väl är a och o att inte bara sticka iväg på en 

transport och sen bara oj då.. nu glömde jag de där.  Ja att man har 

glömt något som kan vara livsavgörande för patienten. Mentalt 

förbereder man sig ju att nu vet jag att jag är ensam och nu måste jag 

tänka till'.  

 

För att kunna skaffa och bibehålla kontroll utgör en stor del av förberedelserna att ha 

med sig rätt material, utrustning och läkemedel. Detta innebar att 

intensivvårdssjuksköterskorna var tvungna att prioritera vad som skulle tas med under 

transporten.   

 

 'Andning och cirkulation är det viktigaste att ombesörja. Så att man 

har med sig det viktigaste för att upprätthålla det. Det kan vara volym, 

läkemedel eller utrustning man behöver'.   
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Det kunde visa sig i att man kom till en förståelse om att man måste förbereda sig som 

citatet ovan men det kunde också handla om att skapa systematiska strategier för hur 

arbetet skulle utföras både vad det gäller noggrannhet och systematik. 

 

'Alltså jag tror att man måste, på nå sätt tränar upp sitt ordningssinne. 

Att man gör saker och ting ganska konsekvent i rätt ordning. Och att 

man försöker va så noggrann som möjligt för att säkerställa transporten 

innan man far iväg så att man… man ska ju inte behöva va pedantisk o 

ha ett kontrollbehov'.  

 

Det senare citatet har en viss motsägelse i sig då personen dels tar upp noggrannhet 

samtidigt som den inte vill vara pedantisk och ha kontrollbehov. Detta handlar om hur 

noggrannhet innan transport kan skapa ett lugn hos sjuksköterskan. När denne sen gör 

själva transporten upplevs en trygghet som många gånger är beroende av att alla 

förberedelser gjorts ordentligt. 

 
 
Betydelse av ett bra samarbete i teamet   
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att ett bra samarbete inom teamet var en viktig 

förutsättning för att transport skulle kännas säker och bra. De talade om att ett bra 

samarbete byggde på tillit till andras kompetens samt en god kommunikation mellan 

personal.  

 

Tillit till andras kompetens 
Samarbetet med ambulanspersonalen beskrevs bygga på ett på ett ömsesidigt 

förtroende om varandras kompetens.  För att intensivvårdssjuksköterskorna skulle 

kunna fokusera på patienten i en miljö utanför IVA värderade de 

ambulanspersonalens kunskap högt.  

 

 

 

 



	  

	   11 

'Jag litar ju på att dom kan sitt jobb. Alltså att dom hittar i ambulansen 

och vet hur grejer funkar, så det är ju ett samarbete där liksom. Dom 

hjälper till att flytta över och lyfta och kolla hur grejer ska sitta. Dom 

vet vad som får va löst och inte. Kanske inte en annan tänker på alla 

gånger'.  

 

Under de flesta transporter av kritiskt sjuka patienter var det en 

intensivvårdssjuksköterska som följde med som ensam patientansvarig. De beskrev 

att det då föll sig naturligt att vara ledaren i teamet som då bestod av en 

intensivvårdssjuksköterska och två ambulanspersonal.  Några få gånger följde det 

med en läkare och då klev sjuksköterskan tillbaka och tog en mindre styrande roll.  

Både ambulanspersonalen och läkarens tillgänglighet i ambulansen stärkte 

intensivvårdssjuksköterskorna i sitt arbete.  

 

'Det fungerar bra och man måste vara lyhörda för varandra…man 

måste ju jobba som ett team i bilen också. Dom förlitar sig på mig och 

jag förlitar mig ju på dom'.  

 

Betydelsen av kommunikation mellan personal.   
Ett väl fungerande arbete kring patienten beskrevs bygga på en tydlig kommunikation 

mellan de olika personalkategorierna. På frågan hur en dålig transport såg ut svarade 

några att en bristande kommunikation upplevdes som det som definierade en dålig 

transport.  

 

Ehm. Dålig rapport skulle jag vilja säga. Det är nog det som gör att det 

kanske är en dålig transport. Då känner man sig skitdum när man står 

där. Som en klantskalle. " Här kommer jag och vet ingenting ungefär.  

 

För att undgå missförstånd och göra transporten säkrare användes strategier som att 

diskutera och planera uppdragen tillsammans med ambulanspersonalen. De använde 

sig av SBAR och CRM (en form av strukturerad rapportering) samt planerade så att 
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till att de under transporten trotts buller och att de befann sig på olika platser i 

ambulansen gick att prata med varandra.  

 

'Dom sitter ju fram i hytten och åker men att man snackar med dom 

också. Ofta har man väldigt bra kommunikation det finns ju som en 

lucka där mellan hytten och utrymmet där bak.  Den brukar dom lämna 

öppet och dom vet att om jag ropar till så behöver dom kanske stanna 

och hjälpa till'.  

 

Vissa intensivvårdssjuksköterskorna uttryckte att kommunikation var nyckeln 

till ett bra samarbete mellan professionerna Bra kommunikation gjorde det 

lättare för dem att fokusera på patienten och därmed upprätthålla en säker vård 

med god kvalité. 

 

'Jag tänker att jag måste ta med mig kommunikationen. Hur viktigt det 

är, för det är lätt..ehh...att dom inte hänger med. För att 

ambulanspersonalen är ju inte med när jag får rapport om patienten'.  

 

	   	  
Intensivvårdssjuksköterskorna kunde ibland känna att teamarbete kring patienten var 

en stor resurs och att ett bra samarbete reducerade risken för missförstånd och ökade 

chansen för en lyckad transport.  

	  
	  
Att utmanas i sin yrkeskompetens  

 
Att utmanas i sin yrkeskompetens innebär att känna tvetydighet inför att bära 

huvudansvar, att med tiden utveckla sin handlingsberedskap och att arbeta i en miljö 

som försvårar. 

 

Tvetydighet inför att bära ett huvudansvar 

Sjuksköterskorna beskrev att ensam bära huvudansvaret för omvårdnaden av 

patienten innebär att de gavs möjligheten att ta egna beslut. De beskrev detta som en 

positiv känsla vilket gjorde att de uppskattade arbetet. Samtidigt beskrev vissa att när 
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problem eller fel uppstod vid självständigt arbete i ambulansen uppstod en ökad och 

påtaglig stress och de kände sig utelämnade.  

 

 

'Här så få du alltid hjälp men där måste du va ensam och ta dina beslut 

själv så du kan inte få hjälp av någon annan. Du kan ju ringa 

narkosläkaren och du kan ju fråga ambulanssköterskorna också. med 

det är inte säkert att du får hjälp därifrån utan är det en situation i 

ambulansen så måste jag lösa den'.  

  

Att lita på sin egen kunskap för att fatta beslut beskrevs av vissa 

intensivvårdssjuksköterskorna som både krävande och utvecklande. 

 

' Det tog ett bra tag innan man inser att när det är bara upp till mig. Det 

är jag som bestämmer vad jag ska göra och hur jag ska göra och ingen 

annan som kan hjälpa mig om jag behöver. Så det är en otrolig skillnad 

från att jobba inne på sjukhuset, verkligen. Fast jag tycker att det är kul. 

Det är faktiskt roligt att vara den som bestämmer'.  

 

Det är en utmaning att som ensam omvårdnadsansvarig sjuksköterska åka på 

intensivvårdstransporter. Under de första uppdragen kunde utmaningen kännas 

skrämmande eftersom sjuksköterskorna ibland behövde ta ansvar för beslut under 

transport som de inte kunde förutse innan transport. På samma gång var det uppgiften 

att bära huvudansvaret som sjuksköterskorna tyckte var det som gjorde jobbet både 

spännande och roligt. Vissa intensivvårdssjuksköterskor beskrev en minskad stress 

och en ökad trygghet i takt med en växande erfarenhet.  

 

 

Att med tiden utveckla handlingsberedskap  

Transporter av kritiskt sjuka patienter mellan sjukhus beskrevs som en icke frekvent 

uppgift och som en möjlighet att testa sina färdigheter som intensivvårdssjuksköterska 

och att utveckla sin handlingsberedskap. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev en 
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känsla av att kompetensen sätts på prov när de blir tvungna att ta egna beslut och 

handla efter dessa.  

 

'Man är tvungen att skärpa till sig lite grann eh jaa, använda sig av alla 

sina kunskaper som man faktiskt har. Det är ett jättebra 

utbildningstillfälle och man märker väldigt snabbt vad man kan och vad 

man inte kan'.  

 

De beskrev att åta sig uppdraget ställde krav på god självinsikt. För att känna sig 

trygg under transport och kunna ge en säker vård beskrev vissa 

intensivvårdssjuksköterskor att det var viktigt att känna sig redo att axla ansvaret. För 

att vara redo för utmaningen gällde det att kunna improvisera och kunna lösa problem 

när oväntade situationer uppkommer. De första intensivvårdstransporterna kunde 

upplevas som en balansgång mellan entusiasm för nya utmaningar och nervositet, 

men att erfarenheten gjorde det lättare att hantera problematiska situationer under 

transport.  Några sköterskor beskrev att det var viktigt att inse sina begränsningar och 

avstå från att följa med på transporten som om de ansåg att deras egen kompetens inte 

var tillräcklig.   

 

 

'det vara bara så att man började med det på grund av nyfikenhet och jag är ju 

sån att jag tycker det är spännande och därför har man väl åkt med'. 

 

'måste vara beredd på att allt kan hända'. 

 

 

Att arbeta i en miljö som försvårar 

 
Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att arbetsmiljön i ambulansen gjorde det mer 

komplicerat att ge en god vård än på IVA. De målade upp en bild av en trång och 

fysiskt ostadig arbetsplats som vara svår att anpassas efter patientens behov. Detta 

blev mer eller mindre tydligt beroende på vilken patient som vårdades och vilken 

situation sköterskorna befann sig i.  
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'Och rymmas ovan och stå och ventilera är en sak, men att rymmas och 

göra kompressioner är nästintill omöjligt för att han var så stor.  

Egentligen är det ju så att allt arbete är ju svårt för att han var så stor i 

en ambulans. Och det är svårt när det skumpar och far i ambulansen. 

Allting blir ju försvårat för att man är i rörelse hela tiden'.  

 

De begränsade utrymmet tillsammans med avsaknaden av kollegor innebar att de 

kunde känna att de befann sig i ett utsatt läge under transporten. 

 

'Det är ju lätt att stressa upp sig, du har ju ett sånt litet utrymme och här 

har man ju hjälp hela tiden. Man kan ju ropa o säga ' kom att kom in 

med en propofolspruta eller någonting sånt. Det går ju inte om man har 

en ambulanstransport'.  

 

Några andra försvårande omständigheter som nämndes var svårigheter att lyssna på 

lungor pga buller och att vid omlastningar inte kunna se övervakningsutrustningen.  

I resultatet framkom även att arbetsmiljön ökade riskerna för 

intensivvårdssjuksköterskorna. Risken att skada sig på vassa föremål ökade med en 

trång och skakig arbetsmiljö. Att vara begränsad av bilbältet gjorde det svårare att 

röra sig kring patienten.   

  

 'Arbetsmiljön i ambulansen är ju hemsk. Det är trångt och man ska ju 

tänka att man åker fram där på vägen i god fart och det går ju inte att 

sitta fastspänd om man ska göra något med patienten. Utan man är ju lös 

i skåpet och det kanske inte känns så bra alla gånger'.  

 

Erfarenheten av att arbeta i en ambulansmiljö var varierad bland de sköterskor som 

intervjuades. Detta innebar att vissa beskrev miljön som välbekant medan andra 

tyckte att bristen på miljökännedom var ytterligare en försvårande faktor. Otillräcklig 

kännedom om utrustning och dess placering och kunde ge känslan av osäkerhet.  
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' Men eftersom jag jobbat många år i ambulans så känns jag mig rätt 

hemma i den miljön'.  

 

'...och man har ju inte riktigt koll vars dom har alla grejer och sådär. 

Och det kanske är grejer man inte är van att använda. Att saker sitter på 

andra ställen och sånt'.  

 

 

För att kunna bemöta den utmaning som arbetsmiljön under transport innebar tog 

sköterskorna själv initiativet att lära känna både utrustningen och miljön i 

ambulansen.  

 
 

DISKUSSION 

 
Diskussion av resultat 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att 

vårda kritiskt sjuka patienter under markbundna interhospitala transporter. Resultatet 

visar att intensivvårdssjuksköterskorna strävar efter kontroll över situationen och 

beskriver betydelsen av bra samarbete i teamet för en lyckad transport. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever under transport att de utmanas i sin 

yrkeskompetens.  

 

Resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskorna stävade efter kontroll över 

situationen. Detta gjorde de genom att förbereda sig både praktiskt och mentalt. 

Praktiska förberedelser kunde var kontroll av både patient och utrustning samt en 

prioritering av vad som skulle tas med under transport. Den mentala förberedelsen 

innebar att intensivvårdssjuksköterskorna tänkte igenom transporten och dess 

potentiella risker. Detta överensstämmer med tidigare forskning som finns på 

området. Förberedelse och kontroll över patient och utrustning ansågs mycket viktigt 

för att uppleva en transport som bra (Gustafsson et al., 2010). Att hinna kontrollera 

utrustningen och mentalt förbereda sig själv underlättade sjuksköterskornas jobb och 
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minskade potentiella risker, vilket i sin tur gjorde transporten mer säker (Senften och 

Engström, 2013).  

 

Detta är i linje med begreppet 'känsla av sammanhang' (KASAM) som beskrevs av 

Antonovsky (1991). Skillnaden mellan nedbrytning av hälsa eller att ha hälsa beror 

mer på ens syn på livet än på undvikande av stress Människor som har en stark 

KASAM hantera spänningar effektivt, motstår nedbrytning av hälsa och anpassar 

miljön för att upprätthålla en känsla av välbefinnande.  De med en stark KASAM är 

bättre på att undvika hot eller fara och är mer benägna att engagera sig i aktiviteter 

som är hälsofrämjande (Antonovsky,1991; Sullivan, 1989).   

 

Om intensivvårdssjuksköterskor upplever stark KASAM kan kanske transporterna 

underlättas eftersom de då lättare kan hantera den ovana miljön i ambulansen.  

Det kan leda till att intensivvårdssjuksköterskorna snabbt kan hantera oförutsedda 

problem och öka patientsäkerheten.  

 

Sullivan (1989) beskriver hur olika resurser och stimuli i individens interna eller 

externa miljön kan ha positiv eller negativ effekt på KASAM. Den interna miljön 

innefattar t.ex. intelligens, kunskap och social kompetens. Den externa miljön är bl.a. 

stöd från andra, rimliga arbetsförhållanden, adekvata materialförsörjningen. 

Därför kan det vara viktigt att intensivvårdssjuksköterskor har kontroll över både sin 

miljö, sig själv, sina kunskaper och svagheter. En ökad KASAM kan ge en ökad 

kontroll i arbetet och detta kan göra att intensivvårdssjuksköterskorna är bättre 

utrustande att hantera utmaningar och problem.  

 

Resultatet visar också att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att ett bra samarbete 

inom teamet var en viktig förutsättning för att transporten skulle kännas bra. 

Samarbete upplevdes bygga på en ömsesidig tillit till andras förmåga och god 

kommunikation mellan personal.  

 

De värderade ambulanspersonalens kunskap och kände sig stärkta av både 

ambulanspersonalens och läkarens tillgänglighet. Enligt Gustafsson et al. (2010) är 

det viktigt att känna tillit till sina kollegor för att uppleva trygghet och samarbeta på 

bästa sätt.  
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Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev god kommunikation som en förutsättning för 

gott samarbete. För att förbättra samarbetet valde vissa intensivvårdssjuksköterskor i 

studien att förbättra samarbetet med ambulanspersonalen genom att involvera dem i 

arbetet med patienten.   Enligt Engström och Larsson, (2012) är bra samarbete viktigt 

speciellt vid situationer som kan involvera mycket personal t. ex vid hjärt- och 

lungräddning där stöttning av kollegor är av största vikt för ett lyckat samarbete.  

 

I resultatet beskriver en del intensivvårdssjuksköterskor att det använder olika 

rapporteringsverktyg samt planerar hur det ska gå att kommunicera trotts den höga 

ljudnivån i ambulansen. Detta för att kunna säkerställa att rätt information går fram.  

Orsaker till bristande kommunikationen kan vara att information tolkas på olika sätt 

eller att den inte uppfattas på samma sätt. (Salas et al., 2005). Enligt Arianto och 

Jørgensen, 2010 bygger en bra kommunikation på att rapporterna var både tydliga och 

detaljrika. Rapporteringsverktyget CRM ökar säkerheten i kommunikationen och 

säkerställer att given information är hörd (Salas et al., 2005). Ett bra samarbete har 

även visat sig ge bättre förutsättningar att trivas på sitt arbete (Kalaschi et al., 2010). 

 

Resultatet visade slutningen att intensivvårdssjuksköterskorna kunde uppleva att 

vårda kritiskt sjuka patienter under transport innebar att de utmanades i sin 

yrkeskompetens. De kunde känna en tvetydighet inför att bära ett huvudansvar, att de 

med tiden utvecklade en handlingsberedskap samt att de arbetade i en miljö som 

förvårar.  

 

Att känna en tvetydighet inför att bära huvudansvaret för patientens vård gjorde att 

vissa kunde känna sig utlämnade när det uppstod problem. Samtidigt kunde 

självständigheten också ge en känsla av att få fullt spelrum för sin kompetens. Vidare 

finns det de som bara upplevde det självständiga arbetet i ambulansen som en 

utmaning.  

 

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna genom erfarenhet av många 

transporter utvecklade de en handlingsberedskap då de under transport fick möjlighet 

att testa sina färdigheter och handla efter egna beslut. Den trånga och i vissa fall 

obekanta miljön som ambulansen innebar kunde upplevas krävande och utmanande., 
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speciellt för de intensivvårdssjuksköterskor som inte hade någon tidigare erfarenhet 

av att jobba i ambulans. Att ha självinsikt och bedöma nivån på sin egen kunskap 

beskrev intensivvårdssjuksköterskorna som ett måste för att inte riskera 

patientsäkerheten.  

Intensivvårdssjuksköterskornas upplevelse att utmanas i sin yrkeskompetens kan 

kopplas till Benners (1982) teori om sjuksköterskans utveckling från novis till expert. 

Teorin bygger på Dreyfus modell för att lära sig en specifik uppgift där 

kunskapsutvecklingen tydliggörs i fem kunskapsnivåer: nybörjare, avancerad 

nybörjare, kompetens, skicklig och expert. Under de tre första nivåerna utvecklas 

sjuksköterskans kompetens kontinuerligt. Sjuksköterskan behöver  hjälp med 

prioritering och handlandet sker ofta utifrån förutbestämda regler och riktlinjer. Under 

dessa tre första steg har de ej kunskap att veta vad som är viktigast att prioritera och 

saknar snabbhet och flexibilitet.  Under de två sista kunskapsnivåerna, skicklig och 

expert, besitter sjuksköterskan en riklig kunskap, en bred erfarenhet, intuition och en 

djup förståelse för olika situationer. Intensivvårdssjuksköterskor på dessa nivåer har 

förutsättningar att ge en hög patientsäkerhet och möjligheten att på bästa sätt hantera 

svåra situationer.   

Benner (1982) skriver att många sjuksköterskor inte når längre än till den tredje 

nivån, skicklig, under sin karriär. Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie har en 

erfarenhet i yrket som sträcker sig från 6 till 28 år. De beskriver att transporterna 

utmanat dem i sin yrkeskompetens och att en ökad erfarenhet av dessa gjort dem 

tryggare och lärt dem att prioritera och fokusera på det som är viktigt. Detta talar för 

att de befinner sig på den fjärde nivån, skicklig och möjligen även den femte nivån 

expert. En tolkning är att transporterna av kritiskt sjuka patienter gjort det möjlig för 

dem att utvecklas till den nivån.  

 

Diskussion av metod 
 
Det finns flera olika metoder som passar till att analysera semistrukturerade intervjuer 

(Smith, 2007). Under arbetet med denna uppsats stod valet mellan kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004) eller tematisk analys  (Braun och 

Clarke, 2006). Valet föll på tematisk analys av två anledningar, dels eftersom det är 
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en välanvänd metod (10979 citeringar Google Scholar) men framförallt för att den 

tematiska analysen lämnar valet av epistemologisk kunskapssyn till forskaren.  

Utifrån den socialkonstruktivistiska grundsyn denna uppsats lutar på och 

frågeställningen som är inriktad på sjuksköterskornas upplevelser av interhospitala 

transporter passar tematisk analys bra utifrån detta.  Tematisk analys är tidigare inte 

definierad som en egen metod men har efter Braun och Clarkes artikel framhållits 

som en självständig och pålitlig kvalitativ metod för att analysera mänskliga 

upplevelser (Vaismoradi et al., 2013).  

 

Kvalitativa analyser bedöms ofta efter termer som kredibilitet, pålitlighet, opartiskhet, 

överförbarhet.(Polit och Beck, 210). Utifrån den socialkonstruktivistiska kunskapssyn 

denna uppsats lutar på och utifrån tematisk analys kan vissa av dessa bli svåra att 

uppnå och ha kontroll över (Braun & Clarke, 2006). Det första kriteriet, kredibilitet 

har eftersträvats genom användandet av forskartriangulering där uppsatsens båda 

författare har analyserat materialet var för sig och där handledaren fungerat som en 

kritisk vän (eng. critial friend) som ställt kritiska frågor om analysen (Marshall och 

Rossman, 2006). Det andra kriteriet kallas pålitlighet och syftar till att data ska vara 

stabil över tid och replikerbar (Lincoln och Guba, 1985). Utifrån tidsramen denna 

uppsats har är denna typ av kriterier inte möjliga att nå upp till då det skulle kräva 

flera oberoende datainsamlingar. Det tredje kriteriet, opartiskhet, är även det svårt att 

nå upp till. Förutsättningen att en av författarna har en bakgrund hos flygambulansen 

kan mycket möjligt påverka tolkningen av resultatet på ett sätt att risk för att egna 

värderingar och erfarenheter vägs in. Samtidigt kan denna erfarenhet leda till en ökad 

begreppsförståelse om fenomenet.  Det fjärde kriteriet, överförbarhet, syftar till att 

resultatet ska kunna föras över till andra kontexter och grupper. Detta har eftersträvats 

genom att ge en rik beskrivning för att uppnå ökad trovärdighet. Genom att beskriva 

fenomen i tillräckligt detalj kan slutsatser som dragits utvärderas för att se i vilken 

utsträckning de är överförbara.  

Användandet av kriterielistor som ska uppfyllas för att rapporten ska anses valid eller 

trovärdig har kritiserats från flera olika håll. Istället har man fört fram synpunkter om 

att det som utgör en bra rapport är att författarna i varje steg är klar och tydlig med 

vad som är tänkt att göras och att det överensstämmer med vad som faktiskt görs och 
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den metod som används (Braun och Clarke, 2006; Elo et al., 2014; Sparkes and 

Smith, 2009) 

 

 

SLUTSATS 
Resultatet visade att transportera kritiskt sjuka patienter mellan sjukhus kan vara en 

krävande uppgift som kan ge upphov till både positiva och negativa upplevelser. 

Transporten kan göra det möjligt för intensivvårdssjuksköterskorna att utmanas i sin 

yrkeskompetens då uppgiften att ensam bära huvudansvaret för patientens vård kan 

göra att de känner sig utelämnade men samtidigt självständiga. Utmaningen kunde 

även bestå i att den försvårande arbetsmiljö som ambulansen kunde innebar gjorde att 

intensivvårdssjuksköterskorna kände att de utvecklade en handlingsberedskap. 

Intensivvårdssjuksköterskorna kunde även uppleva att de strävar efter kontroll för att 

kunna upprätthålla en god vård under transporten. Detta gör de genom att 

procedurartat förbereda patienten vilket kan innebära att de samtidigt förbereder sig 

själva.  Ett samarbete mellan personal som upplevdes bygga på tillit och god 

kommunikation kunde även det vara en utgörande faktor för att definiera transporten 

som lyckad.   

 
Relevans för klinisk praktik och förslag till vidare forskning  
 
Resultatet visade att transportera kritiskt sjuka patienter mellan sjukhus kan vara 

utmanande för intensivvårdssjuksköterskor. De upplevelser som sjuksköterskorna 

beskriver handlar i stor utsträckning om att interhospitala transporter är något de får 

lära sig själva och att det med en växande erfarenhet kommen en ökad trygghet. Detta 

talar för att vikten av klinisk träning genom t.ex simuleringsövningar  i ambulans 

skulle kunna hjälpa intensivvårdssjuksköterskorna att känna sig trygga redan i ett 

tidigt stadium. Andra faktorer som skulle kunna öka möjligheten att uppfatta 

transporten som bra är att intensivvårdssjuksköterskan for en god tid på sig att planera 

och förbereda transporter av kritiskt sjuka patienter. 
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Som förslag till vidare forskning är att göra en interventionsstudie 

med sjuksköterskor som ska inskola sig på transporter av kritiskt sjuk patienter mellan 

sjukhus.  Hälften av sjuksköterskorna får följa ett introduktionsprogram baserat på 

teori och praktik och andra hälften får göra som tidigare, där de lär sig själva eller av 

en erfaren kollega. Efter inskolningen får sjuksköterskorna mäta sin upplevda 

kompetens. Detta för att se om ett introduktionsprogram kan få sjuksköterskor att 

känna trygga med interhospitala intensivvårdstransporter redan i ett tidigt stadium. 
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Bilaga 1. 
 

 
 
Intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda 
intensivvårdspatienter under transporter. 
Förfrågan om deltagande i forskningsstudie  
Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet pågår ett examensarbete som 
syftar till att beskriva  intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av att vårda kritiskt 
sjuka patienter  undertransport mellan sjukhus. .  
Vi vänder oss till Dig som är intensivvårdssjuksköterska med erfarenhet av detta. 
Uppgifter om ditt namn har vi fått av verksamhetschefen vid din enhet. . 
Vi kommer att be dig berätta om dina positiva och negativa upplevelser i samband 
med vård av patienter under transport mellan sjukhus.  
Intervjuerna beräknas ta cirka 40-60 minuter och kommer att spelas in med hjälp av 
diktafon.  
Allt intervjumaterial kommer behandlas konfidentiellt, din identitet kommer inte att 
röjas varken under bearbetning eller i redovisningen av resultaten. Intervjuerna 
avidentifieras och inga obehöriga har tillgång till dem. Alla personuppgifter hanteras 
enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå 
Universitet.  
Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad 
vid Umeå Universitet. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
särskild motivering. Examination beräknas till januari och den färdigställda rapporten 
kommer finnas tillgänglig för de som önskar läsa. Vi kommer kontakta dig inom 10 
dagar. Du har då möjlighet att ställa frågor och tacka ja eller nej till att delta i studien. 
Med vänlig hälsning  
 
Ellen Dahlgren   Victoria Sjöberg Margreta Brännström 
Sjuksköterska NUS Sjuksköterska SYS handledare 
Student UMU  Stundent UMU  Lektor Umeå Universitet 
Tel: 070-3081660 Tel 070-6809159 Tel: 0910-787241 
elndan01@student.umu.se     victoria0102@hotmail.com        margareta.brannstrom@umu.se 
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Bilaga 2. 
 
BAKGRUND 
 
Hur gammal är du?  
 
Var jobbar du nu? / Sen hur länge? 
 
Var har du jobbat tidigare` 
 
Vilken utbildning har du? / När tog du examen?   
 
TRANSPORTEN 
Hur genomförs en transport?  
  -    Hur förbereder du dig?  
 
Vad är det som gör en bra transport bra?   
-‐ Vad gör du?  
-‐ Vad tänker du?  
-‐ Vad känner du?  
 

Vad är det som gör en dålig transport dålig?  
-‐ Vad gör du? 
-‐ Vad tänker du? 
-‐ Vad känner du?  

 
Finns det någon transport som du kommer ihåg speciellt? Berätta från att du fick 
uppdraget till att du lämnade av. 
  
-‐ Vad är det som gör den gången minnesvärd? 
-‐ Vad tar du med dig från den transporten?   
 

 
ARBETSMILJÖ 
 
Hur upplever du din arbetsmiljö under transporten?  
 
-‐ Vilka är fördelarna jämfört med avdelningen?  
-‐ Vilka är nackdelarna jämfört med avdelningen?  
-‐ Hur ser samarbetet ut med ambulanspersonal 
-‐ Hur ser samarbetet ut med läkare?  

 
UTBILDNING 
 
Hur är utbildningen för dessa uppdrag? 
 
 
Finns det något du skulle vilja lägga till om hur du som ivasköterska tycker att det är 
att vårda i en ambulans?  
	  
 


