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Sammanfattning 
    
Anestesisjuksköterskans arbete är medicintekniskt avancerat. I sitt arbete utsätts hon 
ständigt för nya situationer där hon får handskas med svåra etiska problem. 
Anestesisjuksköterskan ska se till att tillgodose patientens behov i olika tillstånd vilket 
kräver goda kunskaper inom sitt yrkesområde. Anestesisjuksköterskan träffar patienten 
under förhållandevis korta stunder. Syftet med studien är att belysa 
anestesisjuksköterskans upplevelser av att delta vid akut omhändertagande av patienter 
utanför operationssalens kontext. Tidigare forskning inom detta område är sparsamt. 
Studien är kvalitativ och datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade 
intervjuer. Under intervjuprocessen fick anestesisjuksköterskorna som intervjuades 
svara enskilt på öppna intervjufrågor. Fyra stycken anestesisjuksköterskor deltog i 
studien. Anestesisjuksköterskorna som deltog i studien är anställda på en 
operationsavdelning på ett sjukhus i Västsverige. I analysen framkom det en 
huvudkategori och två kategorier med sex stycken tillhörande subkategorier. 
Kategorierna är: ”anestesisköterskans upplevda positiva känslor” och 
”anestesisjuksköterskans upplevda negativa känslor”. Resultatet visar att 
anestesisjuksköterskorna upplevde att det är tryggare att arbeta på 
operationsavdelningen i förhållande mot att arbeta i annan kontext så som traumarum 
förlossningsavdelning eller liknande. Upplevelsen av att arbeta utanför operationssalen 
varierade. Informanternas erfarenhet av att arbeta under ett akut omhändertagande på 
olika platser på sjukhuset är att de känner sig trygga i sin arbetsroll förutsatt att det finns 
en erfaren, trygg och tydlig anestesiolog med som bestämmer om vad som ska göras 
under ett akut omhändertagande. Det upplevdes tryggare att arbeta på 
operationsavdelningen än i en annan miljö. På operationsavdelningen finns det gott om 
folk att ta hjälp av om det skulle behövas och det upplevdes även tryggt att veta vart alla 
sakerna finns. Utanför operationsavdelningen känner sig informanterna otrygga då det 
inte vet om akutvagnar är påfyllda eller om de kan få samma service av sina 
medarbetare på den ”nya” avdelningen.   
 
 
Nyckelord: Anesthetic, trauma team, nurse, anaestetist, prehospital 
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INLEDNING 

Anestesisjuksköterskas arbete är krävande och ansvarsfullt som leder till nya 
utmaningar dagligen, vilket innefattar ett stort ansvar för patienten, som lägger sitt liv i 
anestesisjuksköterskans händer. Anestesisjuksköterskan kan befinna sig på många olika 
platser på sjukhuset under en arbetsdag exempelvis på olika avdelningar, röntgen, 
förlossningsavdelning och traumarum på akutmottagningen, där hon möter människor 
med olika livsöden dagligen. Anestesisjuksköterskans uppgift under ett akut 
omhändertagande av patient är att tillföra en spetskompetens som endast hon har. Det är 
viktigt att narkossjuksköterskan behåller lugnet och arbetar noggrant på ett omsorgsfullt 
sätt även om den akuta situationen för patienten är kritiskt. Arbetet i sig är 
högteknologiskt och anestesisjuksköterskan kan hamna i svåra situationer med 
moraliska och etiska dilemman. Anestesisjuksköterskan ska på ordination utföra 
arbetsuppgifter som anestesiologen delegerar. Författaren till studien har tidigare 
erfarenhet av att arbeta under akuta omhändertagande av patient på akutmotmottagning 
såväl som prehospitalt omhändertagandet. Därav skapades nyfikenhet till att studera 
vidare inom detta område. Litteratursökningen inom detta område visade sig ge  
sparsamt med resultat. 
 

 

BAKGRUND  

Första anestesiutbildningen som startades var i Göteborg redan 1954, men utbildningen 
blev akademisk först år 1997. Varje år utbildar sig 250-300 sjuksköterskor till 
anestesisjuksköterskor. Anestesisjuksköterska blev en skyddad yrkestitel år 2001. 
Anestesisjuksköterskas arbetsplats kan variera men är vanligtvis en operationsavdelning 
men kan också vara en del i pre- och postoperativa avdelningar, 
smärtbehandlingsenheter, akutmottagningar, förlossningsavdelningar, skade- och 
katastrofplatser e.t.c. Anestesisjuksköterskan arbetar oftast ensam och bär ansvaret för 
den anestesiologiska omvårdnaden av patienter. Miljön är högteknologisk och goda 
specifika kunskaper och erfarenheter är viktiga för kvalitet och utveckling kring 
anestesin. Verksamhetsområdet anestesiologisk vård är i konstant utveckling där syftet 
är att förbättra vården och se till att vården blir så säker som möjligt (Swenurse 2012, s. 
1). Anestesisjuksköterskan arbete innebär att hjälpa till med patientens behov av olika 
behandlingar och omvårdnad i olika situationer. I traumasammanhang ska   
anestesisjuksköterskan hjälpa till med att säkerställa adekvat luftväg och 
andningsfunktion, övervaka monitorering och reglera volym och vätskesubstitution i 
syfte att förhindra hypoxi, hyperkapni, hypovolemi och chocktillstånd. En av 
anestesisjuksköterskans uppgifter är att ständigt befinna sig nära patienten, vilket kan 
anses vara betydande för möjligheten att övervaka patientens vitala funktioner och ha en 
så optimal överblick över patienten som möjligt. Anestesisjuksköterskan bär ansvar för 
en patient i taget. Att arbeta som anestesisjuksköterska är oförutsägbart och situationen 
kring patienten kan snabbt förändra sig. Därför är det är viktigt att behärska 
prioriteringen av sina vårdhandlingar vilket grundas genom hög kompetens och goda 
kunskaper inom sitt yrkesområde (Hellmuth 2013, ss. 15-16).   
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Anestesisjuksköterskans kompetensområde 

Anestesiologisk omvårdnad ska utgå från patientens behov och arbetet kring den 
anestesiologiska omvårdnaden ska utföras av anestesisjuksköterskan. För att arbeta 
inom personcentrerad vård bör all profession vila på olika kompetensområde. 
Anestesisjuksköterskan ska klara av att arbeta i team, arbeta evidensbaserat, uppdatera 
sig i förbättringsarbete och kvalitetsutveckling vilket samlat skapar patientsäkerhet. 
Patienten ska kunna känna sig lugn och trygg i anestesisjuksköterskans omvårdnad. 
Anestesisjuksköterskan ska vara pedagogisk med ett etiskt förhållnings sätt som vilar på 
en värdegrund baserad på Federation of Nurse (IFNA) och International Council of  
Nurse (ICN) etiska kod. Arbetet ska utföras miljömedvetet, hon ska ha goda 
omvårdnadskunskaper och vara medicintekniskt kompetent. Förutom det ska hon ha 
kunskaper om lagar och författningar inom området. Hon ska kunna utföra sitt arbete 
under akut omhändertagande och vid katastrofer (Swenurse 2012, s. 479). För att vården 
ska bli så optimal som möjligt är det viktigt att patientens behov står i centrum för den 
anestesiologiska omvårdnaden. Anestesisjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är 
anestesisjukvård och arbetet sker huvudsakligen på operation ihop med ett arbetsteam. 
Hon kan arbeta på andra platser på sjukhuset som förlossningsavdelning, röntgen, 
akutmottagningen och på olika avdelningar. Hon ska vid behov även utöva ledarskap 
över övriga teammedlemmar. Den svenska anestesisjuksköterskan heter internationellt 
Nurse Anaesthetist. (Swenurse 2012, ss. 4-89).  
 
 

Anestesisjuksköterskans copingstrategier i stressade situationer 

Strand & Valberg (2013, s. 23-27) beskriver att coping handlar om olika tankar, 
upplevelser, känslor och olika beteendemönster. Alla människor hanterar stress på olika 
vis och det går att välja sin egen copingstrategi. Tidigare erfarenheter har en betydande 
roll för vilken copingstrategi som väljs. En copingstrategi kan fokusera på problemet i 
sig eller vara emotionellt fokuserande. Problemfokuserad copingstrategi används 
vanligtvis när det går att förändra situationen. Vid den strategin kan individen försöka 
hantera en stressad situation med hjälp av stöttning och fakta för att sedan ha en 
valmöjlighet för olika alternativ. En emotionellt fokuserad strategi används när det inte 
går att göra någonting åt situationen. Vid den strategin försöker individen förändra sig 
själv och sina tankar kring problemområdet. Genom att välja att se de bättre sidorna av 
problemområdet och att bortse från andra delar i syfte att lättare kunna hantera 
upplevelsen. Individen använder sin försvarsmekanism genom att ignorera det som 
upplevs hotfullt. Obehagliga känslor ignoreras ibland helt. Det kan också resultera i 
förnekelse av det uppfattade hotet. Detta kan ses hos individer som är i chock. Samma 
situation kan leda till olika upplevelser hos olika individer utifrån på tidigare 
erfarenheter i livet (Strand & Valeberg 2009, s. 23). Sakellaropoulos, Pires, Estes och 
Jasinski (2011, ss. 54-56) menar att anestesisjuksköterskor upplever att de är utsatta för 
agitationer i olika grader vilket kan leda till stress. Vidare skriver Ceccato, Kudielka och 
Schwieren (2016) att långvarig stress eller akut stress kan leda till att 
anestesisjuksköterskor ökar risken för att fatta felaktiga beslut i en akut situation. 
Daglius och Scalabrini (2016, ss. 8-13) förklarar  i sin studie att anestesisjuksköterskan 
ska lära sig hantera stressfyllda situationer med olika simuleringsövningar. De menar att 
simuleringsövningar ger likvärdig stressrespons som verkliga akuta situationer. 
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Akut omhändertagande av patient med sviktande vitala funktioner 

Vid ett akut omhändertagande av patient arbetar anestesisjuksköterskan i ett team, där 
hon ska samarbeta med flera olika yrkesgrupper. Att arbeta i team kan vara avgörande 
för patienten hälsa. Hon måste ha bra fysiologiska kunskaper speciellt om cirkulation 
och respiration, då patienten överlämnar sig i hennes händer. Arbetet ska utföras 
strukturerat efter ett utarbetat koncept där svåra skador tas omhand och prioriteras i rätt 
ordning. Målet med ett akut omhändertagande av patient för anestesisjuksköterskan är 
att genomföra anestesi så säkert som möjligt, där fri luftväg ska etableras så snabbt som 
möjligt. Det kan vara mycket brådskande i det akuta skedet. Arbetet kring en svårt 
skadad patient kräver fullt fokus av personalen kring patienten. Anestesisjuksköterskan 
måste kunna göra rätt prioriteringar och vara uppmärksam på förändringar kring 
patienten vitala funktioner för att kunna åtgärda det behov som behövs. En viktig 
uppgift och en förmån som anestesisjuksköterskan har vid ett akut omhändertagande av 
en patient är att finnas nära patientens huvudända och därmed få möjlighet skapa 
trygghet med verbal kontakt eller icke verbal kontakt som beröring (Lundby 2013,  ss. 
429-431). Cevetik (2011, ss.261-270) beskriver verbal kontakt som alla uttalade ord och 
icke verbal kontakt beskrivs som kroppsspråk och gester. Hansson och Vikström (2014, 
ss. 61-63) skriver att anestesisjuksköterskan ska arbeta komplikationsförebyggande i 
samband med anestesi. Det anestesiologiska fokuset ska ligga på andning och 
cirkulation. Akutmottagningen i regel har ett färdigt traumarum där all utrustning finns 
för att ta emot en traumapatient. I traumarummet ska det finnas möjlighet att genomföra 
livräddande anestesiologiska moment. Under ett traumaomhändertagande finns det ett 
mottagande traumateam som tar emot patienten vid ankomst till akutmottagningen. 
Traumateamet är vanligtvis tränade att ta hand om en svårt skadade patienter enligt 
ATLS-konceptet (Advanced Trauma Life Support®). Konceptet är standardiserat och 
som i tur och ordning undersöker och utesluter livshotande tillstånd gällande Airway – 
Breathing – Circulation – Disabillity - Exposure (Luftväg – Andning – Cirkulation – 
Neurologi - Övriga skador). Det brukar vanligtvis vara en kirurg som leder 
traumateamet. En svårt skadad patient ska undersökas så snabbt som möjligt, för att få 
en överblick vilka skador patienten drabbats av. Tiden är viktig för fortsatt 
handläggande. En ofri luftväg leder förr eller senare till döden. Vid behov kan patienten 
stabiliseras i denna primära undersökning, men ibland får patienten tas direkt till 
operation (Hansson & Vikström 2014, ss. 61-63).  Med hjälp av ABCDE- principen 
som sker systematiskt kan de se över vilka skador patienten har.  De första åtgärderna 
kring en patient med sviktande vitala funktioner ska vara att omhänderta patientens 
luftväg.  
 

 

Anestesisjuksköterskans roll i omhändertagande av patient med 
hotande luftväg 

Rutiner och utrustning för luftvägsproblem ska finnas ska finnas tillgängliga när 
patienten ska genomgå en anestesi. Risken för komplikationer är alltid större när 
patientens allmäntillstånd är sämre. Arbetsfördelningen och kommunikationen bör vara 
tydlig vid en intubation. Då det är viktigt med att få en säker och fri luftväg så snart som 
möjligt. Personal med längst erfarenhet eller högst kompetens bör utföra intubationen 
vid ett akut omhändertagande.  Ett akut omhändertagande av hotande luftväg kan vara 
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mer eller mindre brådskande. Det är viktigt att vara väl förberedd på att komplikationer 
kan uppstå (Lundby 2013, ss. 429-431). Baker, Weller, Greenland, Riley och Merry  
(2011, ss. 201-211) beskriver i sin studie att en anestesisjuksköterska med flera års 
erfarenhet av yrket förväntas vara expert på att intubera. Det är därför viktigt att 
upprätthålla tekniken för intubation genom regelbunden praktisering. 
Anestesisjuksköterskan är kvalificerad genom utbildning att utföra intubation 
självständigt utan att anestesiläkaren är med. Knudsen, Pöder, Högman, Larsson och 
Nilsson (2014, ss. 130-136) menar att om anestesisjuksköterskan inte är tillräckligt 
förbered eller fel metod använts vid en intubation kan problem uppstå. Hon kan även få 
svårigheter att identifiera problem. Hestnes och Espe (2013, ss. 127-131) skriver att 
bedöma patientens yttre anatomi kan ge goda upplysningar om patienten är svår att 
intuberad eller inte. Visar det sig att det finns misstankar om att det kan vara svårt att 
intubera är det viktigt att vara väl förberedd med nödvändig utrustning. 
Intubationssvårigheter kan även komma oförberett. Det är även viktigt att ha goda 
kunskaper i utrustningen som kommer att användas För många intubationsförsök kan 
leda till ytterligare problem som ödem. Den säkraste typen av intubation är så kallad 
vakenintubation. En svårintuberad patient kan komma överraskande. Det är viktigt att 
anestesisjuksköterskan finnas nära patienten hela tiden för att ha god kontroll över 
situationen. Kuduvalli, Jervis, Tighe och Robin (2008, ss. 262-307) menar att om 
anestesisjuksköterskan får övning i att intubera leder det ofta till mer lyckade 
intubationer.  Det finns krav på anestesisjuksköterskan i en stressad situation ska 
behärska tekniker att etablera fri luftväg och arbeta i team. Vid en svårintuberad patient 
blir i regel flera personer inblandade med olika kompetenser. Det är inte alltid som 
medlemmarna i teamet känner till varandras färdigheter. I Baker, Weller, Greenland, 
Riley och Merry (2011, ss. 201-2011) studie som rör sig om hur patienters luftväg 
hanteras framkommer det att det behövs tekniska färdigheter för att kunna hantera en 
intubation. En oerfaren anestesisjuksköterska klarade endast av hälften av sina 
intubationsförsök. En erfaren anestesisjuksköterska förväntas vara expert på att 
intubera. Det är därför viktigt att anestesisjuksköterskor intuberar regelbundet. Hallden, 
Ullman, Frykholm, Nellgård och Åkesson (2011) beskriver att en svår luftväg är när 
patientens luftväg säkrats först efter tre intubationsförsök. 
 
 

Kommunikation 

Kommunikation är viktig kring omvårdnaden av patienten. Kommunikationen är 
multidimensionell i vårdrelationen och är en interreaktion mellan de som medverkar i 
kommunikationen (Kennedy, Barett & Ellington 2006, ss. 140-147). Stress kan resultera 
till att kommunikationen påverkas negativt och konflikter i teamet kan skapas. Det är 
därför viktigt att anestesisjuksköterskan uppträder lugnt även i stressade situationer. Vid 
ökad stress blir människor mindre rationella vilket i sin tur kan leda till att 
anestesisjuksköterskan inte kan upprätthålla en god patientsäkerhet (Berland, Natvig & 
Gundersen 2007, s. 90-91). St Pierre, Hofinger och Buerschaper (2008, s. 152) anser att 
kommunikationen i ett team har olika uppgifter. Kommunikationen ska förenkla 
strukturen i ett team, bygga upp en fungerande relation och se till att arbetsuppgifter 
genomförs. Orkin och Weeks (2006, ss. 869-870) förklarar att det krävs en tydlig och 
god kommunikation i ett team kring patienten, särskilt om patienten har en svår luftväg. 
Vid en tydlig och god kommunikation blir hanteringen av luftvägen säkrare.   
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Anestesisjuksköterskans strategi för att tillgodose patientsäkerhet vid 
akut omhändertagande 

Att söva en patient innebär alltid en risk för patienten, då generell anestesi är en 
planerad förgiftning.  Anestesisjuksköterskan uppgift är att se till att komplikationer inte 
uppstår alternativt att minska skadans omfattning.  Patienten övervakas kontinuerligt för 
att trygga patientens säkerhet. Det är lättare för en mer erfaren anestesisjuksköterska att 
kliniskt övervaka patienten och bedöma hur hon ska handla än vad det är för en oerfaren 
anestesisjuksköterska. Hovind (2013) skriver att patienten befinner sig i en situation där 
medvetandet tas ifrån dem och anestesisjuksköterskan tar över kontrollen såväl vid akut 
omhändertagande eller medicinsk behandling. Att patienten förlorar kontrollen över sig 
själv kan leda till att patienten upplever ångest, obehag eller stress. Patienten är 
beroende av sjukvården både innan, under och efter en anestesi och kan även få en 
känsla av att tappa kontrollen över sig själv.  Många av patienterna känner sig utsatta 
och osäkra på vad som ska hända eller vad de varit med om. Patientens säkerhet ökar 
om anestesisjuksköterskan står placerad så hon ser övervakningsutrustningen och 
patienten så bra som möjligt. En optimal överblick över patienten och 
övervakningsutrustningen gör det lättare för anestesisjuksköterskan att snabbt kunna 
ingripa om patienten skulle må sämre. Bra fungerande arbetsrutiner ökar också 
säkerheten kring patienten. En väl iförd anestesijournal ökar också säkerheten för 
patienten, det möjliggör för en ökad säkerhetsmarginal (Hovind 2013, ss. 47-87, 437- 
469). Patientens behov ska alltid stå i centrum och vården ska utföras lugnt och tryggt. 
Det är en förutsättning för att patienten ska bli så bra omhändertagen som möjligt. 
Arbetet kring patienten ska utföras så patientsäkert som möjligt och även på ett 
miljömedvetet vis (Swenurse 2012). Berland, Natvig och Gundersen (2007, s. 90-91) 
skriver i sin studie att yrkesrelaterad stress kan leda till att patientsäkerheten äventyras. 
Studien baseras på anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och 
intensivvårdssjuksköterskor. Det framkom i resultatet att oväntade händelser kunde leda 
till att patientsäkerheten minskade.  
 

Anestesisjuksköterskans etiska förhållningssätt 

Etiska normer är grundläggande inom anestesin. I mötet med en annan människa finns 
vissa etiska normer. Anestesisjuksköterskan möter ofta patienter som upplever smärta, 
oro, rädsla eller hjälplöshet. I anestesisjuksköterskans yrkeskompetens ingår kunskap 
och medvetenhet av etiska dilemman. Att observera och uppmärksamma detta är viktiga 
kunskaper hos en anestesisjuksköterska. En viktig uppgift som anestesisjuksköterskan 
har är att ta hänsyn till patientens rätt till självbestämmande. Anestesisjuksköterskan bör 
arbeta efter att tillgodo se patienten och anhörigas rätt till självbestämmande i största 
möjliga mån. Anestesisjuksköterskan profession bygger på en medmänsklighet 
(Nortvedt 2013, s. 469- 479). 
Anestesisjuksköterskan har i uppgift att se till att patienten behåller sin värdighet. 
Patienten ska känna sig trygg och omhändertagen. Anestesisjuksköterskan ska bygga 
upp ett förtroende till patienten (Strand & Valberg 2013, s. 27). Patienten ska ses som 
en sammanhållen enhet där varje vårdhandling är en etisk handling och målet bör vara 
att lindra lidande (Lindvall & von Post 2008, ss. 26-45). Omvårdnaden av patienten är 
etisk och det är vårdandet som ska lindra lidandet för patienten. Det är viktigt att 
försöka skapa ett välbefinnande för patienten. Det är anestesisjuksköterskans skyldighet 
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att skydda patientens värdighet. Det gör hon genom att bejaka patientens vilja att 
bestämma över sig själv och sitt eget liv. Alla patienter ska ha rätt till samma 
information även om patienten inte kan ta till sig den. Om patienten inte har möjlighet 
att fatta egna beslut så kan anhörig delta i besluten. Det kan vara svårt att avgöra om 
patienten själv är kompetent att bestämma eller ta rätt beslut. I ett akut 
omhändertagande kan det vara svårt att fatta rätt beslut. Anestesisjuksköterskan måste 
hjälpa patient och anhöriga att få optimal information och rätt till självbestämmande. 
Det är viktigt att vårdpersonalen är trygg och vet gränserna för fysisk och psykisk 
kontakt. Att visa medmänsklighet kan vara avgörande för hur patienten hanterar 
situationen som denne befinner sig i (Nortvedt 2009, ss. 476-478). Etiskt 
förhållningssätt är en process som är både social och personlig. Hur vi lär oss etik sker i 
det sammanhang som vårdaren verkar i. Synen på etiskt förhållningssätt beror på 
individens egen värdegrund (Swenurse 2012).  

 

Anestesisjuksköterskans kliniska blick 

För att en anestesisjuksköterska ska kunna utveckla sin observationsförmåga är det 
viktigt med teoretisk kunskap för att leva upp till de krav som ställs på yrket. För att 
kunna tillämpa sig teoretisk kunskap är det viktigt att anestesisjuksköterskan tillämpar 
sig mellanmänskliga färdigheter. Det innebär att anestesisjuksköterskan är mottaglig 
och observant på situationen som patienten befinner sig i. Den kliniska blicken 
innefattar intryck om vad som sker med patienten. En klinisk blick är inte endast något 
vi uppfattar, det engagerar även vår etiska ansvarskänsla. En klinisk blick kan leda till 
att farliga komplikationer inte uppstår (Nortvedt 2013, ss. 431-472). Benner (1993, ss. 
24-30) förklarar hur sjuksköterskan använder kunskapen. Hon menar att genom sin 
erfarenhet lär sig sjuksköterskan. Hon beskriver att det finns olika sätt att lösa problem 
från en nyutbildad sjuksköterska, en skicklig sjuksköterska och en sjuksköterska som är 
expert. Sjuksköterskan som ses som expert har förmåga att uppfatta helheten på grund 
av tidigare upplevelser. De har som regel en bättre förmåga att hantera oförutsedda 
situationer än en nyutbildad sjuksköterska. En nyutbildad sjuksköterska behöver mer 
struktur över arbetet för att ha möjlighet att hantera arbetssituationen. Benner (1993, s. 
199) skriver vidare att känslan inte är blind utan har en grund i erfarenheten. Larsson-
Mauleon och Ekman (2002, s. 284) kom fram till i sin studie att nyutexaminerade 
anestesisjuksköterskor fokuserade sig mer på utrustningen och fysiologiska parametrar 
än patientens välmående. De upplevde att de inte kunde förutse komplikationer som 
patienten kunde drabbas av under pågående anestesi. Benner, Tanner och Chelsa (1999, 
ss. 68-114) menar att anestesisjuksköterskans erfarenhet kan ses som en kompetensstege 
som visas i fem olika etapper. Första etappen visar att anestesisjuksköterskan är 
oerfaren. Nästa nivå innebär att anestesisjuksköterskan är avancerad nybörjare, då 
anestesisjuksjuksköterskan kan se mönster och känna igen olika arbetsuppuppgifter och 
lärdomen är avgränsad. Det kan även bli svårigheter att erhålla en helhetsbild vid 
avancerade arbetsuppgifter. Anestesisjuksköterskan har i början en huvudsaklig 
kunskap men kan ha svårigheter att praktisera det till en början i verkligheten. Den 
kliniska blicken kommer med erfarenheten (Benner, Tanner & Chesla 1999, ss. 68-114). 
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PROBLEMFORMULERING 

Den här studien fokuserar på anestesisjuksköterskans upplevelse av att delta vid akut 
omhändertagande av patient utanför operationssalens kontext. Det är oklart hur 
anestesisjuksköterskan upplever dessa situationer. Anestesisjuksköters arbetsplats är 
vanligtvis en operationsavdelning. I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att 
vara behjälplig med anestesiologiska insatser på andra platser på sjukhuset som 
akutmottagning, vårdavdelningar, förlossningsavdelning och röntgenavdelning. Miljön 
för anestesisjuksköterskan kan vid dessa tillfällen vara främmande för henne. Det kan 
antas vara en utmaning att ibland samarbeta med nya kollegor i team och ibland på egen 
hand med omhändertagande av akut sjuka patienter med sviktande vitala funktioner. Det 
ställs krav på anestesisjuksköterskan att vara fokuserad, besitta hög kompetens och 
använda sin kliniska blick för att arbetet ska kunna utföras med hög grad av 
patientsäkerhet. Hon måste vara förberedd på att det oförutsägbara kan hända ifall 
patienten är svårintuberad eller annan komplicerad situation uppstår. Samtidigt som hon 
måste vara fokuserad på sina arbetsuppgifter ska hon tillämpa ett etiskt förhållningssätt 
där patientens värdighet bevaras. Stress kan upplevas som ett problem i dessa 
situationer och metoder för att hantera detta kan utvecklas genom olika copingstrategier. 
Litteraturgenomgång visar att tidigare forskning inom området är begränsad. 
Forskningsfrågor som grundar sig i denna studie är: 
 
Hur upplever anestesisjuksköterskan att arbeta i en annan kontext än 
operationsavdelningens? 
Upplever anestesisjuksköterskan stress i dessa situationer och hur hanterar hon den?  
Hur upplever anestesisjuksköterskan kommunikationen i teamarbetet utanför 
operationsavdelningens kontext? 
Hur upplever anestesisjuksköterskan att hon kan utöva patientsäkerhet under dessa 
omständigheter? 
 
 
 

SYFTE 

Anestesisjuksköterskans upplevelser av att delta vid akut omhändertagande av patient 
utanför operationssalens kontext. 
 
 

METOD 

Kvalitativ metod har använts i studien. Metoden har valts utifrån att den passar studiens 
syfte som var anestesisjuksköterskors upplevelser av att delta vid akut omhändertagande 
av patient utanför operationssalens kontext. I kvalitativa forskningsintervjuer ges 
förutsättningar för att förstå informanternas omvärld (Kvale & Brinkman 2014, s. 41). 
Datainsamlingen har utförts med semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerad 
intervju är dialogen riktad på bestämda ämnen som forskaren har valt innan intervjun. 
Intervjuguide utformades innan intervjun för att utforma konkreta teman med 
underliggande intervjufrågor (Dalèn 2015, ss. 3-35). Intervjustudie är lämplig för att 
fånga och fördjupa sig i personers upplevelser och känslor.  
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Urval 

Urvalet innefattade fyra stycken anestesisjuksköterskor, varav tre av 
anestesisjuksköterskorna var kvinnor och en var man. Åldersspridningen på 
anestesisjuksköterskorna var mellan 30 och 60 år. Arbetslivserfarenheten som 
anestesisjuksköterskor var 10 till 25 år. Inklusionskriterie fastställdes till sjuksköterskor 
med specialistutbildning som anestesisjuksköterskor med fem års erfarenhet från arbete 
inom specialiteten och erfarenhet av att gå på larm utanför operationsavdelningen. 
Exklusionskriterie var erfarenhet från prehospitalt arbete då anestesisjuksköterskor  som 
arbetar prehospitalt generellt har stor vana att arbeta på olika platser. 
 
Verksamhetschefen mottog skriftlig information via mail om studiens upplägg, syfte 
och metod inklusive förfrågan om intervjuer med utvalda anestesisjuksköterskor på 
operationsavdelningen (Bilaga 1). Genom sin attest godkände verksamhetschefen att 
datainsamling fick genomföras. Med hänsyn till urvalskriterierna kom 
avdelningscheferna med förslag på anestesisjuksköterskor som uppfyllde studiens 
inklusionskriterier. Avdelningscheferna gav anestesisjuksköterskorna information om 
studiens upplägg, syfte och metod. De fyra anestesisjuksköterskorna som tillfrågades 
tackade muntligen ja till avdelningscheferna om sitt deltagande i studien. 
 

Datainsamling  

Datainsamlingen har utförts med semistrukturerade intervjuer av anestesisjuksköterskor 
på en operationsavdelning på ett länssjukhus i västra Sverige. Förfrågan om tillstånd 
och godkännande skickades till verksamhetschefen med tillhörande information om 
studien, studiens syfte och metod (Bilaga 1) Med hjälp av avdelningschefen valdes 
anestesisjuksköterskor ut som visade sitt intresse av att delta i studien. Samtliga 
anestesisjuksköterskor som valdes ut uppfyllde kriterierna för urvalet. Intervjun utfördes 
enskilt med var och en av anestesisjuksköterskorna på operationsavdelningen. 
Anestesisjuksköterskorna valde själva ut en plats på operationsavdelningen där 
intervjun utfördes. Intervjun utfördes med öppna följdfrågor. Den första frågan som 
ställdes till samtliga anestesisjuksköterskor var ”Hur känner du när du får ett larm”? 
”Berätta mer..” Diktafon användes för att spela in informanterna, för att fånga upp 
informanternas egna ord (Dalèn 2015, s. 37). Endast författaren och den enskilde 
anestesisjuksköterskan medverkade vid intervjun. Intervjuerna pågick i cirka 25 minuter 
per anestesisjuksköterska. Anestesisjuksköterskorna fick åter igen vid intervjustart 
information om studiens syfte, de fick även information om att intervjun var frivillig 
och de när som helst fick avbryta intervjun om de önskade utan särskild förklaring. 
 
 

Dataanalys 

Analysmetoden är en innehållsanalys utifrån Elo och Kyngäs (2008, ss. 207-215). 
Processen i analysen delades in i tre delar, förberedelsefas, sorteringsfas, 
redovisningsfas. Intervjuerna skrevs ut till text. Texten lästes flera gånger för att kunna 
tolka texten och förstå texten i sin helhet. Under bearbetningen av texten framkom olika 
meningsbärande enheter som färg markerades med olika färger beroende på vad det var 
för innehåll. Materialet färgmarkerade, lästes och koder uppstod. Samma process 
återupprepades flera gånger. Upplevelser och berättelse som informanterna delger tolkas 
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av forskaren, som bygger på direkta uttalande från informanterna och som sedan 
utvecklas under samtalet mellan forskaren och det empiriska materialet. Under dialog 
tolkas den aktuella teorin av forskarens egen förförståelse (Dalèn 2015, s. 17,43).  
Materialet ledde fram till, två kategorier och sex stycken subkategorier. Under hela 
processen har intervjuerna funnits med i sin helhet. 
 

Forskningsetiska övervägande 

Svensk författningssamling ”Lag om etikprövning av forskning som avser människor,” 
(SFS: 2003:460) beskriver att forskning måste ske med respekt för människans värde. 
Forskningen bör vara så lite riskfylld som möjligt för forskningspersonen.  Det finns 
fyra stycken huvudkrav på forskning när det gäller grundläggande individskydd. Dessa 
är samtyckeskrav, informationskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskrav. 
Informanterna intygades om att materialet som spelas in under intervjun avidentifieras 
och tas om hand om på ett sätt att obehöriga personer inte kan ta del av materialet. 
Transkriberingar av intervjuerna avidentifierades och förvarats på säkert ställe 
oåtkomligt för obehöriga. De fick information om att de när som helst kunde avbryta 
intervjun utan särskild förklaring om varför. Det är betydelsefullt att visa informanterna 
hänsyn och ges möjlighet att skydda sina intressen om de inte vill delta i intervjun, 
besvara vissa frågor eller avbryta intervjun (Dalèn 2015, s. 24). 
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RESULTAT 

Tabell 1 

Anestesisjuksköterskans upplevelser av att delta utanför operationssalen ledde 

fram till de två kategorier och tillhörande sex subkategorierna. 

Kategorier Subkategorier 

1 Anestesisjuksköterskans upplevda positiva 

känslor 

1:1 Att känna sig lugn och trygg med ett 

välbehag 

1:2 Upplevelsen av att kunna ge 

patienten trygghet 

2 Anestesisjuksköterskans upplevda negativa 

känslor 

2:1 Att känna sig illa berörd 

2:2 Att känna sig ensam och otrygg 

2:3 Att uppleva obehag 

2:4  Upplevelser efter en allvarlig 

händelse 

 

 

1 Anestesisjuksköterskans upplevelevda positiva känslor 

Resultatet av analysen ledde fram till kategorin ”Anestesisjuksköterskans upplevelser av 
positiva känslor” som där efter ledde fram till två subkategorier ” Att känna sig lugn och 
trygg med ett välbehag” och ” Upplevelsen av att kunna ge patienten trygghet” 
 

1:1 Att känna sig lugn och trygg med ett välbehag 

Resultatet visar att det är viktigt att behålla lugnet vid en akut situation. Både för 
anestesisjuksköterskan själv och för övrig personal, då anestesisjuksköterskorna menade 
att lugnet speglade av sig på de andra medarbetarna. Ett stressat yttre speglar av sig på 
övrig personal som befinner sig i en akut situation. Det framkommer även under 
intervjuerna att anestesipersonalen inte alltid är lika lugna inombords som de visade 
utåt. Samtliga anestesisjuksköterskor upplevde att det är viktigt med god kontakt med 
övrig personal på ett traumarum för att öka förutsättningarna för en bra miljö för alla 
inblandade. Anestesisjuksköterskorna upplever akutpersonalen som kompetenta i sin 
yrkesroll vilket inger trygghet för övriga medarbetare. Upplevelsen av att arbeta under 
att akut omhändertagande utanför operation varierade. En kompetent och erfaren 
anestesiolog ger trygghet åt anestesisjuksköterskan och har stor betydelse för hur 
anestesisjuksköterskan hanterar den akuta situationen. Resultatet visar att det är viktigt 
att det är någon som bestämmer under ett akut omhändertagande, att någon tar befälet. 
Det inger trygghet för anestesisjuksköterskan. Att befinna sig på en operationssal 
upplevs som tryggare än att arbeta utanför operationssalen. På operation har de tillgång 
till alla hjälpmedel som kan behövas och där det finns gott om kompetent personal som 
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kan hjälpa till om det behövs. På operationssalen är apparaturen välbekant och 
personalen känner sig trygg med den. Kunskapen om den tekniska apparaturen utanför 
operationssalen varierar. Upplevelsen av att få ett akutlarm varierade med positiv och 
negativ upplevelse. Att arbeta på snittsalen på förlossningsavdelningen upplevdes som 
tryggt. Där är anestesisjuksköterskan aldrig själv och där är hon väl bekant med 
apparaturen och vet vart allt finns. Samtliga anestesisjuksköterskor upplever att 
omhändertagandet på snittsalen går på rutin. Då material och apparatur finns på samma 
plats hela tiden och hjälpen av arbetskollegor är nära om den behövs. Att arbeta på 
natten upplevdes som både positivt och negativt. Det positiva med att arbeta på natten 
var att arbetet upplevdes som mer prestigelöst och man kom närmare varandra som 
personalgrupp.   
 

”Stressad personal är sämsta tänkbara scenario. Man kan ju inte börja 
gapa och skrika. Då tappar man ju förtroende”…[I2] 
”Viktigt med en bra anestesiolog när min kompetens är slut ska han kunna 
ta vid”…[I4] 

   ”Mycket handlar om hur trygg narkosläkaren är”…[I3] 
 
 
 

1:2 Upplevelsen av att kunna ge patienten trygghet 

Anestesisjuksköterskornas upplevelser av att kunna ge patienten trygghet varierade. Att 
befinna sig nära patienten anses som en förmån och då vid huvudändan under ett akut 
omhändertagande. Vid huvudändan av patienten har anestesisjuksköterskorna möjlighet 
att ge patienten ögonkontakt. Att ge patienten trygghet kunde innebära kroppslig 
kontakt som att ta i patienten, klappa patienten på kinden eller stryka med handen över 
patientens panna. Det kan vara verbal kontakt genom att informera patienten om vad de 
gör och vad de kommer att göra. Försöka använda ett språk så att patienten förstår. I 
vissa fall kunde det innebära att personalen fick förställa sig och spela teater, som att 
visa sig lugn trots att situationen var stressad och akut. Verbal kontakt som att tilltala 
patienten med namn och prata med patienten. Presentera sig med namn för patienten. 
Berätta för patienten vad som händer och vad som kommer att ske. 
 
  ”Skapa trygghet för patienten hinner man alltid”…[I3] 

 ”Det tar en millisekund och hindrar inte det andra arbetet man ska beta 
av”…[I3]  
”Försöker på svenska förklara vad vi gör. Framgångsrikt att skapa en 
trygg relation med patienten”…[I4] 
 
 

 

2 Anestesisjuksköterskans upplevda negativa känslor 

Den andra kategorin ledde fram till ”Anestesisjuksköterskans upplevda negativa 
känslor” Som resulterade till fyra subkategorier ” Att känna sig illa berörd”, Att känna 
sig ensam och otrygg”, ” Att uppleva obehag” och ” Upplevelser efter en allvarlig 
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händelse”. Vad som upplevdes som negativa känslor hos anestesisjuksköterskorna 
skilde sig åt.  

2:1 Att känna sig illa berörd 

Det visar sig i analysen att samtliga anestesisjuksköterskor kände sig mest illa berörda 
vid akut omhändertagande av barn eller ungdomar. Det kunde vara att svårt att släppa 
ett patientfall när arbetsdagen var slut om det hade varit barn inblandade. Det var mer 
sårbart om patienten gick att relatera till sitt eget privatliv som tillexempelvis sina egna 
barn. Att ta hand om svårt sjuka barn tyckte samtliga var obehagligt. När 
anestesisjuksköterskan fick ett akutlarm hoppades samtliga på väg till akuten att 
trumalarmet inte skulle röra sig om ett barn. Några av dem ansåg att känslorna blir mer 
lätthanterligare med åren. 
 

”Dom där unga människorna med all tragedi. Det tycker jag tar det 
sliter”…[I3] 

                      ”Tuffare scenario när det är barn inblandade”…[I4]  
 

2:2 Att känna sig ensam och otrygg 

Det framkommer i analysen att det ofta känns otryggt att arbeta på natten. På natten är 
det lägre antal personal i tjänst. Anestesisjuksköterskorna anser att de inte är lika alerta 
på natten som under en dag. Känslan av att få ett larm varierade. Den känslan som 
kunde uppfattas som negativ var att det kan kännas otryggt att få ett larm. Samtliga 
tycker det är otryggt att gå på larm till en avdelning. Anestesipersonalen tyckte att 
personalen på avdelningen blir stressade vid en akut dålig patient som leder till att 
avdelningspersonalen inte vet vad de ska leverera eller hur de ska hjälpa till. Samtliga 
anestesisjuksköterskor upplevde det otryggt när de inte visste om akutvagnarna var 
kompletta. Det var en otrygg och obehaglig känsla om läkarna inte kom överens om 
vem som bestämde och om de hade svårigheter med att fatta snabba beslut vid t.ex. ett 
akutlarm. Att arbeta på snittsalen beskrevs som något som går på rutin då det kände sig 
trygga och bekanta med salen. Det framkom dock att även om arbetet går på rutin på 
förlossningsavdelningen och det var en trygg miljö för anestesisjuksköterskorna så 
fanns det en anspänning tills det att barnet var ute. Det finns en oro i att risken av att bli 
lämnad själv är större på natten då det finns färre med personal att tillgå. Det är inte 
ovanligt att personalen blir lämnade själva under transporter med patient från 
traumarummet till IVA eller operation vilket upplevs som ensamt. Det finns en känsla 
av ensamhet efter ett larm då anestesisjuksköterskan inte har någon att dela den 
upplevelsen hon har varit med om. Ingen att prata med efteråt och ingen annan på 
operationsavdelningen har upplevt det hon har upplevt. 
 

”Larmen var en av anledningarna till att jag slutade jobba natt”…[I3] 
”Otryggt om det blir tupp fait om vilken doktor som ska hålla i takt 
pinnen”…[I4] 
”Jag känner mig i underläge när jag cyklar bort till trauma 
rummet”…[I2] 
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2:3 Att uppleva obehag 

Samtliga anestesisjuksköterskor tycker att det är obehagligt att ta hand om anhöriga 
efter ett akut omhändertagande, då det är sällan de ställs inför den situationen. Att det är 
en sällanhändelse tyckte de var bra. Har de möjlighet att komma undan den uppgiften så 
gör de det. Det upplevs som känslomässigt betungande och de ansåg även att uppgiften 
tog mycket tid av dem. Det var en arbetsuppgift de helst slapp undan. Att jobba natt var 
obehagligare och sämre än att arbeta under dagen.  
 

”Vi har lyxen att slippa det i all den tragiken, att ha 
anhörigkontakt”…[I2] 

”Vi slipper den svåra biten att ta hand om anhöriga”…[I2]  

”Natten är sämre på alla sätt o vis”…[I2] 
 
 

2:4 Att uppleva känslor efter en allvarlig händelse 

Informanterna upplever att vid tillfällen som patienterna berör dem extra mycket tog de 
med sig arbetet hem när dagen var slut. Det medförde att det tänkte på händelsen när de 
hade lämnat arbetet och var hemma vilket upplevs som både negativt och positivt hos 
informanterna. Oftast har inte personalen någon möjlighet att prata med någon efter en 
allvarlig händelse i efter hand. Det finns en oro i att inte ha någon att prata med, och det 
är sällan som det erbjuds någon återkoppling. 
 

”Man tar med sig jobbet hem, men inte varje dag”…[I2] 
”För mig är det ju så fel att inte kunna prata med någon. Man har ju varit 
ensam där borta på trauma rummet”…[I3]  

”Ofta undersköterskor som har behovet av att prata med någon efter, det 
handlar om att dom inte förstår dom har ju ,inte utbildning. Vi har 
utbildning och förstår bättre”…[I2] 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden föll sig naturligt då informanternas upplevelser skulle studeras. Elo och 
Kyngäs (2008) användes som analys. Beskrivningen av analysarbetet blev 
förhållandevis när känslor och upplevelser analyserades. Relativt tidigt i analysarbetet 
framträdde begrepp som handlade om upplevelser och känslor i de olika kategorierna. 
Under analysarbetet trädde nya kategorier fram allt eftersom analysprocessen pågick. 
Det är viktigt att läsa arbetet upprepade gånger är för att få en helhet och föreställning 
av vad informanterna uppger (Elo & Kyngäs 2008). Enligt Dalberg och Segersten 
(2010, s. 42) måste intervjuaren ha en viss mognad för att bli en bra intervjuare. Det 
framkom i den här intervjun. Efter första intervjun framkom nya frågor och följdfrågor 
till nästkommande intervju. 
Sammanlagt har fyra stycken erfarna anestesisjuksköterskor intervjuats. Alla fyra 
tackade ja till att delta i studien. Urvalet av de deltagande informanterna var enligt mina 
önskemål och verksamhetschefen godkände önskemålen. En av studiens styrkor kan 
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vara att åldersspridningen var stor och graden av erfarenheten inom 
anestesisjuksköterskeyrket varierade. En av svagheterna kan vara könsfördelningen 
mellan män och kvinnor. Endast en man deltog i intervjun. Edlund (2007, s. 63) skriver 
om olikheter mellan män och kvinnor i vad det gäller kommunikation i olika dialoger. 
Kvinnor försöker finna samhörighet i en dialog medan mannen försöker få en viss 
kontroll över dialogen. 
En svaghet i studien kan vara att antalet informanter var få. Om fler informanter deltagit 
i intervjun hade möjligen mer information om anestesisjuksköterskors upplevelser 
framkommit.  
 
Att välja erfarna anestesisjuksköterskor till studien föll sig naturligt då endast erfaren 
personal får delta i akuta larm.  
Intervjuerna utfördes på anestesisjuksköterskornas arbetsplats då de lättast kunde 
avsätta tid till intervjun på sin ordinarie arbetstid. Intervjuerna varade cirka 25 minuter 
per informant. Trots det låga antalet deltagande informanter blev det tillräckligt med 
meningsbärande enheter för att materialet skulle bli mättat.  I analysen användes (Elo & 
Kyngäs 2007, ss. 109-111). Fokus på intervjun var betydelse och innebörd utan  speciell 
teoretisk grund. 
 
Författarens förkunskap inför intervjuerna baserar sig på egen erfarenhet inom akut- och 
prehospital verksamhet. Där har anestesisjuksköterskor medverkat inom den akuta 
verksamheten såväl som inom den prehospitala vården. Kvale och Brinkmann (2014) 
skriver att även om intervjupersonen har liten erfarenhet av att intervjua kan hon få fram 
mycket information. 
 

Resultatdiskussionen 

Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskans upplevelser av att delta som 
anestesisjuksköterska utanför operationssalen. Två kategorier sammanställdes i 
resultatet: anestesisjuksköterskans positiva upplevelser och anestesisjuksköterskans 
negativa upplevelser. I kategorin anestesisjuksköterskans positiva upplevelser tillhör 
subkategorierna: att känna sig lugn och trygg med ett välbehag och upplevelsen av att 
kunna ge patienten trygghet. Kategorin anestesisjuksköterskans negativa upplevelse 
tillhör subkategorierna: att känna sig illa berörd, att känna sig ensam och otrygg, att 
uppleva obehag och upplevelser efter en allvarlig händelse. 
 
Det framkom att det är viktigt att behålla lugnet i en akut situation och inte bli stressad. 
Anestesisjuksköterskorna ansåg att om de kände  sig stressade borde hon inte visa det 
för patient och övrig personal, då det kunde spegla av sig på övriga medarbetare, vilket 
kunde upplevas stressande. Ett sätt för anestesisjuksköterskorna att bemästra situationen 
var att uppträda lugnt och vänligt. Perry (2005, s. 353) skriver att alla människor 
hanterar stress på olika vis och vad anestesisjuksköterskan väljer för copingstrategi har 
att göra med tidigare erfarenheter. Han menar att det är enklare att hantera stressade 
situationer efter längre tids arbetslivserfarenhet av anestesiyrket.  
Anestesisjuksköterskorna upplevde en otrygghet och stress i att de inte fick någon hjälp 
på vårdavdelning av personalen eftersom de inte visste vad de skulle hjälpa till med. Det 
framkom under intervjun att det fanns en förståelse från anestesisjuksköterskorna att 
personalen på avdelningen blev stressade och inte hade kunskap om hur de skulle kunna 
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hjälpa till. Anestesiologen tyckte det var tryggt när anestesisjuksköterskorna kom till 
avdelningen för de visste att anestesisjuksköterskorna hade den kompetensen att söva. I 
en studie av Perry (2005) framkom det att relationen till arbetskamrater var viktig. Det 
påverkade anestesisjuksköterskan i hur de upplevde stress.  
 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att de hade en god relation till övrig personal på 
traumarummet. De tyckte att det var roligt att arbeta tillsammans med akutpersonalen 
och det ansåg att det var viktigt med ett bra teamarbete för att arbetet kring patienten 
skulle bli så optimalt som möjligt. Anestesisjuksköterskornas syn på akutpersonalen var 
att de var mycket kompetententa och det ingav respekt och trygghet för 
anestesipersonalen. Cole och Chichton (2005, ss 817-825) hävdar att om det blir 
konflikter i ett traumaomhändertagande eller att det brister i kommunikationen mellan 
personalen under ett traumaomhändertagande, kan det leda till att uppgifter inte utfördes 
enligt plan. De menar att teamarbete fungerar som bäst då teammedlemmarna är 
bekanta med varandra. Beyea (2004) menar att om kommunikationen inom 
traumateamet är bra resulterar det till en förbättrad patientsäkerhet. I Arora, Hull, 
Sevdalis, Tierney, Nestel, Woloshynowych, Darzi och Kneebone (2012, ss. 136-139) 
studie har läkare observerats där de har fått rangordna vad de tycker är stressfyllt under 
en operation och hur ofta stressen är återkommande. En stressfylld läkare har negativ 
påverkan på arbetsteamet kring patienten. Om läkaren var verbalt otrevlig blir resultatet 
av det en negativ påverkan av omhändertagandet av patienten.  
 
En erfaren och kompetent anestesiolog visade sig spelade en betydande roll under det 
akuta omhändertagandet. Det ingav trygghet för anestesisjuksköterskan. En läkare som 
tog snabba beslut och tog kommando under ett akut omhändertagande av patient ansågs 
vara viktigt. I Flin, Fioratou, Frerf, Trotter och Cook (2013) undersöktes hur mänskliga 
faktorer kan påverka hanteringen av komplicerad etablering av fri luftväg. De kom fram 
till att medverkan av anestesiolog minskade komplikationer genom att de snabbt kunde 
identifiera förändringar i patientens tillstånd.  I Cole och Chichtons (2005, ss, 817-825) 
studie framkom att god kommunikation i arbetsgruppen och en tydlig att lagledarens 
roll var viktig. Det leder till trygghet i arbetsgruppen. De hävdar också att det är viktigt 
med god kommunikation för att allas specifika kunskap ska komma till nytta och med 
det menas att alla ska förstå varandra vilket kan vara utmanande i en stressad situation 
kring en svårt sjuk patient. 
 
Rosenstock, Hansen, Kristensen, Rasmussen, Skak och Østergaard (2006, ss. 290-300) 
skriver att det är viktigt att klara av att samarbeta. Är patienten svår att intubera blir fler 
personer inblandade som med olika kunskapsområden ska kunna samarbeta. Situationen 
kan bli komplex då det inte känner till varandras förmågor. Traumateamet som arbetar 
tillsammans under ett traumaomhändertagande är beroende av varandras 
kompetensområde. St Pierre, Hofinger och Buerschaper (2008, s. 152) skriver om 
kommunikationens betydelse och uppgifter i ett team. De menar att kommunikationen 
ska underlätta samarbete i ett team, bygga ramar, se till att se till att arbetsuppgifter 
utförs korrekt och göra det möjligt att för god information.  
 
Anestesisjuksköterskorna kunde känna sig ensamma och otrygga då patienten skulle 
transporteras från traumarummet på akutmottagningen till intensivvårdsavdelningen 
eller operation. De var inte alltid läkarna gick med. Efter ett larm saknade 
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anestesisjuksköterskorna någon att dela den upplevda situationen med. De upplevde att 
de inte hade någon att prata med om händelsen, då ingen annan på 
operationsavdelningen hade upplevt det som de hade upplevt. Det kunde dröja innan de 
fick träffa anestesiologen igen. Ett bifynd i resultatet var att anestesisjuksköterskorna 
saknade någon form av återkoppling eller feedback i både större och mindre händelser. 
Det hände att de kunde få återkoppling av anestesiologen när de träffade han, men det 
kunde vara flera dagar senare. Återkopplingen handlade då om patientens tillstånd eller 
om att anestesisjuksköterskan hade gjort ett bra eller mindre bra jobb under händelsen. 
Det pratades då inte om känslor och upplevelser vilket samtliga av informanterna 
saknade. Meeusen, Van Dam, Brown-Mahoney, Van Zyndert och Knape (2011, s. 64) 
har genomfört en studie på holländska anestesisjuksköterskor där syftet var att beskriva 
relationen mellan arbetsklimat och trivsel i arbetet. I studien framkom att det finns 
brister i feedback. Att få feedback av arbetskamrater eller patienter kunde vara en del i 
att hantera stress på. Anestesisjuksköterskorna upplevde att om miljön på arbetsplatsen 
var bra och att de fick feedback ökade det motivationen av arbetet.  
 
Det upplevs otryggt och stressande att gå på larm till avdelning. 
Anestesisjuksköterskorna kände sig oroade då det inte viste vart alla hjälpmedel och 
vart mediciner fanns. Det var också otryggt att inte veta om akutvagnarna var på fyllda. 
De tyckte inte att det fick så bra hjälp av personalen på avdelningen och att situationen 
på avdelningen kunde uppfattas som panikartad när det kom på plats. Hustad (2013, ss. 
63-70) förklarar att krav som ställs på individen kan leda till att individen upplever 
stress. Krav som är så höga att individen känner att den inte behärskar situationen. Han 
hävdar även att stress kan leda till beteendeförändringar. För att bemästra den 
panikartade situationen med stressad personal på avdelningen, tog 
anestesisjuksköterskorna på sig rollen som trygga och lugna. Det var inte alltid de kände 
sig trygga och lugna, men visade en lugn sida utåt. De ansåg att så personalen på 
avdelningen kunde bli mer stressade. Ceccato, Kudielka och Schwieren (2016) skriver i 
sin studie att stress kan leda till att anestesisjuksköterskor ökar risken att fatta felaktiga 
eller riskfyllda beslut.  
 
Samtliga anestesisjuksköterskor tyckte det var tryggare i att arbeta på operation där de 
var bekanta med sina kollegor än utanför operationsavdelningen. Det var tryggt att 
kompetent personal fanns i närheten, i fall de behövde hjälp så fanns det personal som 
kunde deras arbete. De upplevde också en trygghet i att känna sina arbetskamrater. I 
Silén-Lipponen, Tossavainen, Turunen och Smith (2005, ss. 24-28) intervjustudie 
studerades hur operationsteamet upplevde hur fel uppkom på operationssalen och hur 
det kunde motverkas. I resultatet framkom olika anledningar till varför misstag kunde 
uppstå. Det kunde vara att medarbetare slutade och nya medarbetare kom in i 
arbetsgruppen. Att pressas till att arbeta övertid kunde också vara en orsak till att 
misstag uppstod. Operationsteamet upplevde om de inte kände varandra 
operationsteamet kunde det leda till osäkerhet. Faktorer som motverkade att misstag 
begicks kunde vara det fanns en familjär stämning i operationsteamet. Om teamet var 
väl bekanta med varandra och kände till varandras styrkor och svagheter, hade teamet 
lättare för att ge varandra stöd i svåra situationer.  
 
Det framkom i analysen att upplevelsen av att arbeta natt varierade. Det var färre med 
personal på natten än på dagen. Det kunde upplevas som otryggt och stressande att det 
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fanns en större risk bli lämnad själv av anestesiologen vid ett akut omhändertagande på 
natten. Hjälp om de behövde fanns inte alltid att tillgå. Det positiva med att arbeta på 
natten var att de ”arbetade mer prestigelöst”, de kom närmare varandra som 
personalgrupp och arbetade tightare. Leonard, Graham och Bonacum (2004, ss. 85-90) 
studie framkom det att det var viktigt med en familjär arbetssituation där medlemmarna 
i ett team var avslappnade. Det resulterade att det var lättare för medarbetarna i teamet 
att lyfta sin tanke oavsett rang. I en arbetssituation där det råder hierarki behöver detta 
motarbetas av arbetsledningen. Anestesisjuksköterskorna som deltog i denna studie 
upplevde det obehagligt att bli väckt mitt i natten och då vara alert med en gång. I en 
studie av Rogers, Hwang, Scott, Aiken och Dinges (2004, s. 207) framkommer de till att 
det finns en signifikant risk att göra fel i samband med att arbeta natt eller övertid. 
Risken att göra fel ökade vid pass över 12 timmar. Det kunde även ses en ökad risk att 
göra fel vid pass på 8,5 timmar. 
 
Det kunde upplevas obehagligt att få gå iväg på ett traumalarm men det varierade hos 
anestesisjuksköterskorna. Några tyckte det var spännande och roligt med utmaningar. 
Det visade sig att när anestesisjuksköterskorna fick ett akutlarm befarade samtliga 
anestesisjuksköterskor att larmet skulle röra sig om ett skadat barn. Det var något de 
delade en obehagskänsla om. Det kände att de blev illa berörda av att vårda ett svårt 
sjukt barn och i vissa fall kunde det vara svårt att släppa när de gick hem. När 
patientfallet gick att relatera till sitt privatliv som t.ex. egna barn eller nära anhöriga. 
Vissa patientfall gick aldrig att släppa, de fanns alltid kvar i tankarna. Med erfarenhet 
var det lättare att hantera svåra patientfall som berör. Svensson och Fridlund (2008, ss. 
35-42) skriver att de upptäckt en oro hos anestesisjuksköterskor när det handlar om att 
vårda akut sjuka barn. Personal som arbetar prehospitalt beskriver att föräldrar till akut 
sjuka barn har stora förväntningar på hur barnet vårdas. De upplever också att barn kan 
vara svårare att bedöma än vuxna.  
 
Att arbeta på en snittsal upplevdes som ett rutinarbete.  Där visste de vart alla redskap 
de behövde fanns. De ansåg att det var en trygg miljö för dem att arbeta i. De var väl 
bekanta med anestesiutrustningen på snittsalen. Hjälp om de behövde fanns redan på 
salen då det alltid var mycket personal till hands på plats. Att gå på snittlarm var 
någonting anestesisjuksköterskorna utsattes för dagligen i sitt arbete. De kände sig vana 
och behärskade arbetsuppgiften men det var en situation som krävde hög koncentration 
på ett kortare ingrepp. Dock visade informanterna att det fanns en oroskänsla tills det att 
barnet var ute ur magen och visade livstecken. Anestesisjuksköterskorna berättar att när 
de hade sökaren för snitt larm på sig så visste anestesisjuksköterskorna innan vad det 
handlade om för att det var en speciell snittsökare som endast används till akuta 
kejsarsnitt. Svensson och Fridlund (2008) har gjort en kvalitativ intervjustudie där de 
beskriver att anestesisjuksköterskor upplever att de är känner sig lugnare när de har mer 
erfarenhet och i en situation som de vet hur de ska hantera och är bekant med.  
 
Det ansågs av några av anestesisjuksköterskorna att det var en förmån att få befinna sig 
nära patienten som en anestesisjuksköterska har möjlighet att göra. De kunde ge 
patienten verbal trygghet som att prata lugnt med patienten, presentera sig och förklara 
vad som skulle ske. Den fysiska kontakten kunde t.ex. vara en klapp på kinden eller 
pannan. Att ge patienttrygghet kunde också innebära att själv uppträda lugnt för 
patientens skull, även om situationen kändes otrygg för även narkossjuksköterskan.. 
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Cioffi (2003, s. 299) menar att om det inte går att kommunicera verbalt är kroppsspråk 
ett vanligt sätt att göra sig förstådd på. 
 
Anestesisjuksköterskorna kände sig säkra i sin profession över lag. Samtliga 
anestesisjuksköterskor som deltog i intervjun ansåg att det var mer otryggt att lämna 
operation för att exempelvis gå på larm i början av deras yrkesprofession. De ansåg att 
de blev mer trygga i rollen som anestesisjuksköterska ju längre erfarenhet de hade. De 
hade lättare att bedöma patienten efter fler års arbetslivserfarenhet till skillnad mot hur 
det var i början av yrkesprofessionen. Detta kan styrkas i Tunlind, Granström och 
Engström (2014, s. 24) forskning som menar att den kliniska blicken förbättras över tid 
och är av stor betydelse för bedömning av patienten. Larsson-Mauleon och Ekman 
(2002, s. 284) menar att oerfarna anestesisjuksköterskor upplever att deras fokus låg på 
den tekniska utrustningen och inte på patientens välbefinnande. De hade problem att 
förutspå eventuella komplikationer som kunde uppstå med patienten. 
 
 

SLUTSATS 

Anestesisjuksköterskorna i studien beskrev upplevelser av att delta vid akut 
omhändertagande utanför operationssalen. Tidigare forskning visar att det är av stor vikt 
för patienttryggheten att det finns god kommunikation mellan de olika 
arbetsprofessionerna. Anestesisjuksköterskorna kände sig trygga i sin profession men 
det framkom i resultatet att det var viktigt att anestesiologen var rak och tydlig i sin 
kommunikation och vågade fatta snabba beslut. Trevligt arbetsklimat i traumarummet 
där teamet var bekanta med varandra bidrog till att den komplexa arbetssituationen blev 
mindre stressfyllt. Trots att anestesisjuksköterskorna kände sig trygga i sin profession 
och flera års arbetslivserfarenhet av att yrket fanns det situationer där det kände sig 
otrygga och ensamma.  

 

Kliniska implikationer 

 
- Det finns ett stort behov av återkoppling efter alvarlig händelse. 

Anestesisjuksköterskor går oftast iväg själva på larm eller tillsammans med en 
anestesiolog. När de kommer tillbaka till operation efter ett larm är det sällan 
återkoppling av den upplevda händelsen.   

- Tryggare och säkrare utrustning på vårdavdelningar leder till att 
anestesisjuksköterskorna känner sig tryggare i sin arbetsroll. 

- Det finns en önskan om att få mer utförlig och tidig information vid ett 
traumalarm, så anestesisjuksköterskorna hinner förbereda sig mentalt eller 
planera inför händelsen.  

 
Forskning och min studie har visat sig hur viktigt det är för med tydlig arbetsledare och 
god kommunikation mellan professionerna. Vilket ökar ett gynnsamt arbetsklimat och 
säkerheten för patienten. 
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Bilaga 

 

Verksamhetschefens godkännande för datainsamling 

Hej! 

Jag är sjuksköterska som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot anestesi, Högskolan Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
på magister nivå. 

Syftet med examensarbetet är att studera anestesisjuksköterskans upplevelse av att söva 
i samband med ett akut omhändertagande av patient, där fri luftväg måste etableras så 
snabbt som möjligt utanför operationsavdelningen. Exempel på detta är 
förlossningsavdelningen, traumarum på akutmottagning och liknande och dessutom 
med ny personal, annan miljö och inte alltid tillgång till apparatur som hon/han känner 
sig trygg med. 

Metoden kommer att vara en kvalitativ intervjustudie med fyra anestesisjuksköterskor 
vid operationsavdelningen på NÄL. Vårdenhetschefen bistår med att identifiera 
informanterna. Anestesisjuksköterskorna bör ha mins fem års erfarenhet av arbetet. 
Intervjun kommer att ske enskilt med varje anestesisjuksköterska på 
operationsavdelningen eller vid annan lämplig plats. Det vore önskvärt att avsätta en 
timme per deltagare av dess arbetstid. Intervjuerna kommer att ske under vecka 6 och 7. 
Intervjuerna kommer därefter transkriberas och analyseras. Uppgifter som kan komma 
att identifiera deltagarna kommer att tas bort och ingen obehörig har tillgång till 
datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade materialet att vara 
avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan förklaring. 

Tacksam för skriftligt svar via mail 

Jag handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
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