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Sammanfattning    

 

I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att verka i samband med larm vilket 

innebär signal som anger fara, exempelvis vid akuta tillbud som kräver omedelbara 

vårdåtgäder. Larmsituationer innebär att anestesisjuksköterskan lämnar sin ordinarie 

arbetsplats och invanda miljö. Anestesisjuksköterskan kan i larmsituationen tappa 

kontrollen över arbetssituationen om kunskaper och färdigheten är ofullständiga, vilket 

kan hota patientsäkerheten samt medföra vårdskada och vårdlidande hos patienter.  

 

Syftet med denna totalundersökning var att kartlägga vilka kompetenskrav som 

vårdenhetschefer ställer på anestesisjuksköterskor i samband med larm som sker utanför 

den normala miljön. För att svara på studiens syfte valdes en kvantitativ ansats med 

deskriptiv statistik samt kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingsmetoden utgjordes av 

enkäter med 18 frågor som skickades ut till operationsavdelningarnas vårdenhetschefer 

på 83 sjukhus. 

 

Resultatet, som bygger på svar från 41 sjukhus, visar att flertalet anestesisjuksköterskor 

som tjänstgör på operationsavdelningar i Sverige har till uppgift att delta vid larm. Flera 

operationsavdelningar saknar dock nedskriva arbetsbeskrivningar (n=19) och 

kompetenskriterier (n=32) för anestesisjuksköterskan som deltar vid larm. 

 

Slutsatsen är att det bör införas en evidensbaserad och individuell inskolningsplan med 

tydliga kompetenskriter för anestesisjuksköterskans deltagande vid larm. Det bör även 

införas nationella riktlinjer för alla operationsavdelningar och ett kontrollsystem som 

ser till att dessa nationella riktlinjer efterföljs. 

 

Nyckelord: totalundersökning, enkät, anestesisjuksköterskan, kompetens, larm, 

riktlinjer, patientsäkerhet. 



 

Abstract  
 

Part of a nurse anaesthetist’s job includes participating in emergency call-out situations 

that require the giving of immediate medical care often outside the ordinary and familiar 

working environment. Alarm means a signal indicating danger. In a call-out situation 

the nurse may have difficulty in meeting the challenges that are placed upon them if 

suitable knowledge and competence are lacking. In such a case patient safety is at risk 

with a potential for malpractice and consequential injury. 

 

The purpose of this research is to determine which level of competence front line 

managers in health agencies expect from nurse anaesthetists in emergency call-out 

situations. 

 

The study is comprehensive, based on a quantitative study based on descriptive 

statistics, together with a qualitative analysis of the findings.  

The collection of data was achieved through a survey of 18 questions sent out by letter 

to 83 hospitals addressed to first line managers in clinical departments. The result has 

been determined from 41 responses received from different hospitals. Call-out duty is 

common place for nurse anaesthetists working in operation theatres in Sweden. Clinical 

departments lack documented job descriptions (n=19) and competency/proficiency 

requirements (n=32) for nurse anaesthetists participating in emergency call-out 

situations. 

 

The conclusion is that it should implemented a research-based, individual introductory 

plan with mandatory levels of achieved competence should be introduced for nurse 

anaesthetists participating in emergency call-out situations. It the researchers’ view that 

national guidelines for all clinical departments should be introduced and more 

importantly a control function should be employed to ensure that national guidelines are 

followed.  

  

Keywords: total survey, nurse anaesthetist, competency, emergency call-out, guidelines, 

patient safety.  
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INLEDNING 

Genom tidigare arbetserfarenheter inom akut- och intensivvård har vi båda deltagit vid 

larmsituationer. Larm innebär signal som anger fara och larmsituationer innebär här 

akuta tillbud som kräver omedelbara vårdåtgärder. Efter fältstudier på två 

operationsavdelningar började vi reflektera kring kompetenser och krav på personalen 

som arbetar vid olika larmsituationer. Vi upplevde att kompetenskraven för 

anestesisjuksköterskans deltagande vid larm skilde sig mellan klinikerna. Detta skapade 

en nyfikenhet hos oss och hur det ser ut på resten av Sveriges operationsavdelningar. 

Vid genomgång av tidigare forskning har vi inte kunnat identifiera något om 

anestesisjuksköterskans kompetenskrav för att delta vid larm. Den forskning vi har 

identifierat beskriver huvudsakligen en generell bild av anestesisjuksköterskans 

utbildning och anestesisjuksköterskans deltagande vid larmsituationen. Sammantaget 

innebär detta att det finns en kunskapslucka som aktuell studie har för avsikt att fylla 

genom att kartlägga vilka kompetenskrav som vårdenhetschefer ställer på 

anestesisjuksköterskor i samband med larm som sker utanför den normala miljön. 

 

BAKGRUND 

Det finns flertal benämningar på första linjens chef i Sverige, såsom chefssjuksköterska, 

avdelningschef, vårdenhetschef etc. I denna studie kommer första linjens chef att 

benämnas vårdenhetschef. Denne är anestesisjuksköterskans närmaste chef och oftast en 

sjuksköterska med det primära ansvaret att leda omvårdnadsarbetet samt utveckla och 

styra verksamheten mot uppsattam mål. I vårdenhetschefen uppgifter ingår att planera 

för arbetsorganisation, budget, bemanning, arbetsmiljö, vårdmiljö och samarbeta med 

fackförbunden (Fransson Sellgren 2009, s. 251). 

 

Anestesisjuksköterskans funktion  

Sjuksköterskor får använda sig av titeln specialistsjuksköterska endast om vederbörande 

har avlagt en sådan examen (SOSFS 2010:659, § 9). Anestesisjuksköterskan har ansvar 

för omvårdnaden av patienter som genomgår någon form av anestesi, såsom generell 

anestesi eller lokalanestesi. Anestesisjuksköterskan är i huvudsak verksam på en 

operationsavdelning men kan också vara verksam på andra platser på sjukhuset liksom i 



 

prehospital vård (Hellmuth 2009, s. 15). Enligt Riksföreningen för anestesi- och 

intensivvård (ANIVA 2008, s. 4) kan anestesisjuksköterskan även vara verksam på pre- 

och postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsenheter, akutmottagningar, 

skadeplatser och katastrofplatser samt i internationella hjälporganisationer.  

Anestesisjuksköterskan måste ha god kunskap och förmåga att kunna handla 

ändamålsenligt, vilket innebär att kunna utföra arbetsuppgifter utifrån patientens behov.  

Väsentligt är att kunna samarbeta och kommunicera med övrig personal i 

operationslaget där läkare, undersköterskor samt sjuksköterskor med olika specialiteter 

ingår (ANIVA 2008, s. 10; Larsson 2005, ss. 200-203;  Martinsen 2012, s. 47; Leach, 

Myrtle, Weaver & Dasu 2009, ss. 29-31).  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall vården individanpassas och utgå från patientens 

specifika behov (HSL 1982:763 § 2). Vården skall vara trygg, säker och respektfull. Det 

arbete anestesisjuksköterskan utför skall vara evidensbaserat och genomsyra det 

kliniska arbetet. Anestesisjuksköterskan skall ha ett kritiskt förhållningssätt för att 

kunna utvärdera vården på ett adekvat sätt och vara uppdaterad inom aktuell forskning 

(ANIVA 2008, s. 9). Anestesisjuksköterskan har ett yrkesansvar som innefattar att 

anestesisjuksköterskan, baserat på anestesiologens ordination, självständigt planerar och 

genomför generell anestesi av patienter med ASA I och II vid elektiva ingrepp (ANIVA 

2008, ss. 6-7;  Valeberg 2009, ss. 41-42). ASA-klassificering är en skala mellan I till V 

som delar patienter efter kondition och sjukdomstillstånd och som används för att 

identifiera eventuella risker vid anestesi. ASA I är en frisk patient och ASA II en patient 

med mild systematisk sjukdom (Lindahl, Ullman & Arlehamn 2005, s. 169).  

Enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) examina på avancerad nivå skall den som 

erlagt specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård visa förmåga 

att ansvara för övervakning och utförande av lokal samt generell anestesi i samband 

med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter, samt visa förmåga att 

tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.  

Internationellt varierar anestesisjuksköterskans kompetensområden och kan delas in i 

två områden; anestethic nurse och nurse anestethist. Anesthetic nurse är en 

sjuksköterska som inte nödvändigtvis behöver ha en anestesisjuksköterskeutbildning 



 

och som assisterar anestesiologen i samband med anestesi. Nurse anestethist är en 

sjuksköterka som har en vidarutbildning inom anestesi och arbetar med anestesiologen 

eller självständigt (ANIVA 2008, s. 4).  

 

Formellt yrkeskunnande 

Anestesisjuksköterskan har en specialistsjuksköterskeexamen som omfattar 60 

högskolepoäng. Behörighetskraven för att utbilda sig till specialistsjuksköterska med 

inriktning mot anestesisjukvård är svensk legitimation som sjuksköterska med 

kandidatexamen (ANIVA 2008, s 4). Formell kunskap är enligt Ellström (1997, ss. 267-

268) och Wren (2001, ss. 275-276) den akademiska kunskap som kommer genom 

skolans utbildning. För att kunna utöva ett yrke krävs ett visst antal akademiska år men 

den formella kunskapen är inte ensamt tillräcklig för ett yrkesutövande.  

Med yrkesutövande avses i den här studien vård som utgår från ett patientperspektiv och 

som vilar på formell kunskap och yrkeskunnande (kompetens). Enligt Ellström (2009, s. 

267) och Dahlborg Lyckhage (2012, s. 23) saknas en allmän definition av begreppet 

kompetens. Ett sätt är att se kompetens som en mänsklig resurs som beskriver den 

potentiella kapaciteten som en person har för att på ett framgångsrikt sätt utföra en 

särskild arbetsuppgift (Ellström 1997, ss. 267-268). Kompetens kan också ses som en 

människas förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter 

(Dahlborg Lyckhage 2012, s. 23; Rollenhagen 1995, ss. 65-67).  

Rollenhagen (1995 ss. 65-67) kategoriserar kunskap som ”Att-kunskap” och ”Hur-

kunskap". ”Att-kunskapen” innebär att ha kunskap om något medan ”Hur-kunskapen” 

fokuserar på hur kunskapen etableras. ”Att-kunskapen” kan således tolkas som det 

teoretiska medan ”Hur-kunskapen” yttrar sig i det praktiska. Rollenhagen (1995, ss. 65-

67) menar vidare att dessa kunskaper bör särskiljas för att förstå människans 

informationsbearbetning.  

Enligt Ellström (1997, ss. 267-268) skiljer sig periodvis den officiella 

arbetsbeskrivningen på vilken kunskap som erfordras för arbetet med vad arbetet 

egentligen kräver. Det medför att exempelvis kompetensbeskrivningar inte alltid 

överensstämmer med arbetes krav. Det medför att även icke-formell kunskap behövs 



 

vilket är den kompetens som arbetsplatsen kräver för att kunna utföra arbetsuppgifterna 

(Ellström 1997, ss.267-268). 

I specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård studeras 

vårdvetenskap (Ekebergh 2009, s. 12). De centrala komponenterna som ligger till grund 

för det praktiska vårdandet är en sammanflätning mellan patientens värld, omvårdnad, 

etik och specifikt yrkeskunnande. Essentiellt i vårdvetenskapen är patientperspektivet, 

vilket innebär att det är från patienten anestesisjuksköterskan skall utgå för att tillgodose 

patientens upplevda och identifierade vårdbehov. Utifrån ett patientperspektiv behöver 

anestesisjuksköterskan komplettera sin kunskap med exempelvis medicin, för att vården 

skall utformas utifrån den enskilda patientens behov och önskemål av medicinskvård -

och omsorgsriktad vård. Wiklund (2003, ss. 231-233) hävdar att sjuksköterskan inte kan 

utgå enbart  utifrån patientens önskemål utan måste se till helheten där  vården vilar på 

evidensbaserad grund. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 109-110) hävdar att vårdaren 

besitter kunskap som patienten inte alltid har där vården ska vara ett samspel mellan 

vårdaren och patienten där bådas kunskap beaktas.  Ekebergh (2009, s.122) hävdar att 

det finns ett glapp mellan vårdvetenskap och praxis, vilket beror på att integrationen 

mellan praktik och vårdvetenskap brister. 

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan ser till helheten i vårdandet. För att kunna ge ett 

gott vårdande krävs att sjuksköterskan får tillgång till patientens livsvärd och att 

vårdandet utgår från den enskildes behov och önskemål (Ekebergh 2009, s.10).   

 

Erfarenhetsbaserat yrkeskunnande 

Det praktiska handhavandet fyller en betydande del av anestesisjuksköterskans arbete.  

Enligt Smith, Goodwin, Mort och Pope (2003, ss. 652-655) samt Dahlborg Lyckhage 

(2012, ss. 26-29) är praktiska färdigheter något som behöver läras genom praktisk 

övning. Sjuksköterskan utvecklar enligt Benner (1993, ss. 37-46) sin yrkesfunktion 

genom fem stadier; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Varje 

steg i utvecklingen från novis till expert utmärker sig av gradvis ökning av färdigheter 

som erhålls genom erfarenhet. Novisens har behov av fast struktur och tydliga regler 

och med ökad erfarenhet nås ett mer självständigt och situationsanpassat arbete. Allt 



 

eftersom sjuksköterskan utvecklar sin kompetens börjar sjuksköterskan se effekten av 

sina handlingar, vilket gör det möjligt för sjusköterskan att planera omvårdnaden mer 

långsiktigt och samtidigt klarar oförutsedda händelser (Benner 1993, s. 37; Chipas & 

McKenna 2011, ss. 127-128). Praktisk erfarenhet berikar således det formella 

yrkeskunnandet (Benner 1993, ss. 48-50; Danbjørg Dorthe & Birkelund 2011, ss.169-

172; Wren 2001, ss. 276-277). Wren (2001, ss. 275-276) hävdar att genom att agera och 

skaffa sig erfarenhet blir sjuksköterskan ”skicklig” inom yrket.  

När sjuksköterskan arbetat med liknande arbetsuppgifter en längre tid utvecklar 

sjuksköterskan förmågan till att se helheten i komplexa situationer. Genom erfarenhet 

kan anestesisjuksköterskan intuitivt uppfatta situationen och vidta korrekta samt 

omedelbara åtgärder utan att offra tid. Expertnivån är uppnådd då sjuksköterskan inte 

längre förlitar sig på regler och riktlinjer för att förstå situationen utan använder 

lämpliga vårdåtgärder vid passande tillfälle (Benner 1993, s.45). En expert är enligt 

Wren (2001, ss.276-277) en person som vet vad som skall göras, gör det endamålsenligt 

och effektivt samt är trygg i de situationer som människan tidigare erfarit, vilket ger en 

känsla av säkerhet i arbetet. Med andra ord, en expert är en person som vet vad som 

skall göras i mötet med patienten. Choudhry, Fletcher och Soumarais studie (2005, s. 

271) visar dock att lång erfarenhet inte alltid behöver innebära bättre 

behandlingskvalité. 

Praktiska färdigheter ingår i det som kallas för tyst kunskap vilket kan vara svårt att 

definiera. Tyst kunskap beskrivs ofta som abstrakt och personlig. Den tysta kunskapen 

innefattar flera komponenter såsom intuition, förmåga och praktisk intelligens (Svensk 

sjuksköterskeförening 2006, s. 13). Forskning visar att det kan vara svårt för en expert 

att lära ut det de gör av vana. Tillvaratagandet av erfarenhetsbaserat yrkeskunnande från 

en expert i syfte att lära sig att urskilja det icke-normala från normala är betydelsefullt. 

Viss kunskap kan erhållas genom diskussion och reflektion kring patientfall. Mycket av 

färdigheterna i anestesi får anestesisjuksköterskan genom praktisk erfarenhet (Smith et 

al. 2003, ss. 321-327). 

Ett reflekterande förhållningssätt är av betydelse för anestesisjuksköterskan eftersom 

reflektion har en funktion för människans utveckling. Genom reflektion kan personliga 

kunskaper utvecklas och påverkar således även vårdandet samt kvalitet utifrån 



 

patientperspektivet (Ekebergh 2009, ss.142-147). Erfarenhet bidrar till möjligheten att 

se helheten i en stressig situation och veta exakt vad som skall göras (Evans & Donnelly 

2006, ss. 154-157; Wren 2001, ss. 276-277).  

 

Miljö 

Miljö kan beskrivas som en dimension som inrymmer fem komponenter; omgivning, 

omvärld, atmosfär, förhållande och medelpunkt. Omgivningen är de som finns runt 

omkring människan, kontexten där människan lever i och det är här 

anestesisjuksköterskan verkar. Omvärlden är den värld människan förhåller sig till i 

relationer till andra människor. Atmosfären beskriver den anda och stämning som råder 

i omvärlden. Människan är medelpunkten i miljön och det är utifrån dessa fem 

ovanstående komponenter som människans förhållanden utgår. Alla människor har sin 

egen livsvärld, vilket innebär den enskilda individens erfarenheter och upplevelser. Det 

sker ständigt ett samspel mellan människan och miljön. Förändringar i miljön påverkar 

således människans livsvärld (Bergbom & Wiklund Gustin 2011, ss. 266-267).  Miljön 

kan enligt Bergbom och Wiklund Gustin (2011, s. 268) indelas i fysisk, psykosocial- 

och andlig miljö. Den fysiska miljön innefattar det som finns omkring oss  och som ger 

oss trygghet, säkerhet och trivsel. Den psykosociala miljön innefattar relationen mellan 

vårdaren och patienten, och sker exempelvis genom kommunikation. Den andliga 

miljön innefattar sociala normer som exempelvis uppfostran och utbildning.  

Anestesisjuksköterskan arbetar i en miljö där situationen kan variera men utspelar sig 

normalt sett på operationssalen (Halldin & Nilsson 2005, s. 214). 

Anestesisjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö där specifika kunskaper och 

erfarenheter är viktiga för att tillgodose vårdkvalité och patientsäkerhet (ANIVA 2008, 

s. 2; Hellmuth 2009, ss. 15-16).  

Anestesisjuksköterskan har en central funktion i omhändertagandet av akutmedicinska 

händelser inom sjukhuset men som ligger utanför den normala operationsmiljön. Det är 

en central funktion för anestesisjuksköterskan att delta i olika larmsituationer 

exempelvis när patienter drabbas av hjärt- och andningsstillestånd eller trauman, både 

på sjukhus och i prehospital miljö (Halldin & Nilsson 2005, ss. 215-217; Nordsteth, 



 

Skogvall & Gisvold 2005, s. 3124). Larmsituationer innebär att anestesisjuksköterskan 

lämnar sin vana arbetsmiljö för att ingå i en larmkedja med andra yrkesgrupper, såsom 

undersköterskor, sjuksköterskor, anestesiologer, kirurgi- och medicinläkare. Periodvis 

har anestesiologen mycket att göra, vilket medför att anestesisjuksköterskan behöver 

arbeta mer självständigt vid larm, och kan behöva arbeta helt på egen hand. Detta 

förekommer främst under jourtider (Larsson, Rosenqvist & Holmström 2007, s. 497).  

Den fysiska arbetsmiljön påverkar sekundärt den psykosociala miljön genom att en ny 

främmande fysisk miljö kan upplevas som stressande och spelar roll för den 

psykosociala miljön (Smith et al. 2003, ss. 319-328). När en anestesisjuksköterska 

hamnar i en ny främmande miljö innebär det också att hamna utanför den ordinarie 

miljön och den livsvärld i vilken anestesisjuksköterskan känner sig hemma (Bergbom & 

Wiklund Gustin 2011, ss. 265-276). Även den mest erfarna kan tappa kontrollen och 

känna sig som en nybörjare vid byte av miljö eller utrustning (Benner 1993, ss.48-50; 

Smith et al. 2003, ss. 323).  

Vården och vårdpersonal kan påverka patientens upplevelser negativt eller positivt. 

Exempelvis kan stress påverka vårdpersonal negativt som sekundärt leder till otrygghet 

hos patienten. Patienten är begränsad att påverka miljön (Bergbom & Wiklund Gustin 

2011, ss. 265-276). Patienten befinner i sig i ett underläge i mötet med sjukvården, 

vilket skapar känslor som rädsla, olust och ångest (Mauleon Larsson 2012, s. 73;  

Hansen  2012, ss.120-121; Lindwall & Von Post 2008, ss. 14-16). Lidande i vården kan 

bero på sjukdom, kroppslig smärta och obehag. Lidande är en människas subjektiva 

upplevelse och kan förutom fysisk även vara emotionell och innebära känslor av ångest 

och oro. Den överordnade uppgiften för all vårdverksamhet är att lindra människans 

lidande (Bergbom & Wiklund Gustin 2012, ss.186-189). Vårdlidande kan ses som ett 

onödigt lidande då det är orsakat av vårdarens handlingar och förhållningssätt. 

Sjuksköterskan har som uppgift att bevara patientens värdighet genom att behandla 

patienten som en medmänniska. Sjuksköterskan skall ha ett professionellt 

förhållningssätt och utgå från omvårdnaden i mötet med patienten. När patientens 

värdighet kränks innebär detta ett ökat vårdlidande för patienten (Bredenhof 

Heijkenskjöld, Ekstedt & Lindwall 2010, s. 322; Nicely & DeLario 2011, ss. 75-77). 



 

Anestesisjuksköterskans miljö innehåller risker som kan påverka patientsäkerheten och 

ge upphov till vårdskador, något som kan leda till ett vårdlidande för patienten. 

Forskning har visat på problem med att anestesisjuksköterskan lämnar den ordinarie 

operationsmiljön. Anestesisjuksköterskan blir ensam i sin profession och kan få 

problem vid behov av assistans då den nya personalen är obekant med 

anestesisjuksköterskans utrustning samt läkemedel. Problem uppstår vid avsaknad av 

adekvat anestesi- och övervakningsutrustning (Melloni 2005, s. 328-332; Van De 

Valde, Kuypers, Teunkens & Devroe 2009, s. 347).  

Behovet av att akut säkerställa fri luftväg kan uppstå var som helst på sjukhuset, vilket 

för anestesisjuksköterskan innebär att arbeta i nya främmande miljöer.  Miljön vid akuta 

situationer är kaotisk, exempelvis vid säkrande av luftväg. En konsekvens av detta är att 

förekomsten av komplikationer vid brådskande säkrande av luftväg är vanligare (White, 

Ashish & Emmet 2007, ss. 31-35). 

 

Risker och säkerhet  

Enligt Hälso-sjukvårdslagen (SOSFS 2010:659) kan risker resultera i fysisk eller 

psykisk skada, sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om korrekt åtgärd 

vidtagits. Enligt Rollenhagen (1995, s. 74) ) är risk ett centralt begrepp som saknar 

entydlig definition och är kontextberoende. Vanligtvis står risk i relation till sannolikhet 

och konsekvens. Risk kan då specificeras som en viss sannolikhet att en mer eller 

mindre negativ konsekvens uppstår, exempelvis att skada patienten. 

Patientsäkerheten kan minska vid ökad arbetsbelastning, vid icke-planerade händelser 

och när man frångår rutiner (Berland, Natvig & Gundersen 2008, s. 96; Weinger & Slagle 

2002, ss. 759-760; Virtanen, Kurvinen, Terho, Oksanen, Peltonen, Vahtera, Routamaa, 

Elovainio & Kivimäki 2009, ss. 315-318). Mänskligt handlande och teknik påverkar 

patientsäkerheten i allra högsta grad (Weinger & Slagle 2002, ss. 759-760). 

Yttre miljö- och situationsfaktorer påverkar anestesisjuksköterskans handlande. 

Exempelvis kan en främmande bullrig miljö störa och medföra att fel görs. 

Utformningen av arbetet påverkar också anestesisjuksköterskans arbete genom att krav 

och tidspress kan resultera i stressreaktioner som leder till fel. Stress kan leda till ett 



 

försämrat kortidsminne och ett så kallat tunnelseende, vilket innebär att 

anestesisjuksköterskan inte ser helheten (Rollenhagen 1995, ss.105-115). Även 

anestesisjuksköterskans kunskap och erfarenhet påverkar handlandet. Enligt Weinger 

och Slagle (2002, s. 757) ökar risken för misstag vid icke-planerade händelser, 

exempelvis svårigheter av att skapa fri luftväg. Det gör att den mänskliga faktorn och 

använda tekniker också påverkar patientsäkerheten (Weinger & Slagle 2002, ss.757-

760).   

En larmsituation kan innebära att anestesisjuksköterskan förväntas agera i en stressig 

miljö där en mängd olika yrkesgrupper ska kommunisera med varandra.  

Kommunikation, ledarskap och tydlig struktur är väsentligt för samarbetet (Larsson 

2005, s. 202; Cole & Crichton 2005, s. 1263). Bristande kommunikation kan bidra till 

ökad stress och hota patientsäkerheten (Xyrichis & Ream 2008, s. 237; Rollenhagen 

1995, ss.105-115). Stress kan enligt Alves (2005, s. 452) reduceras genom tydliga 

funktioner och struktur som styr vårdpersonal. Samtidigt beskriver Rollenhagen (1995, 

ss.105-115) att det finns flera faktorer som medför brister i arbetsmiljön exempelvis i 

utbildningen, instruktioner och ansvar. Detta leder till stress och en ökad risk för fel 

begås. 

 

PROBLEMFORMULERING 

I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att verka i samband med larm, vilket 

innebär att anestesisjuksköterskan lämnar sin ordinarie och invanda operationsmiljö. 

Larmsituationen innebär risk att anestesisjuksköterskan tappar kontrollen över 

arbetssituationen, speciellt om kunskaper och färdigheten är ofullständiga. Det innebär 

att larm kan hota patientsäkerheten, medföra vårdskada och vårdlidande hos patienter. 

Sammantaget innebär larm en risk för att anestesisjuksköterskan utför ett ofullständigt 

arbete. Därför är det betydelsefullt att nationellt kartlägga anestesisjuksköterskans 

yrkeskunnande i samband med larm. 

 



 

SYFTE 

Syftet är att kartlägga vilka kompetenskrav som vårdenhetschefer ställer på 

anestesisjuksköterskor i samband med larm som sker utanför den normala miljön.  

 

 

METOD 

Ansats  

För att svara på studiens syfte har en kvantitativ ansats (Polit & Beck 2013, ss.8-9) valts 

med beskrivande statistik, samt en manifest kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman 2004, ss.105-112). Genom att använda sig av olika forskningsmetoder kan 

andra infallsvinklar uppenbara sig som forskaren inte hade sett om enbart en metod 

används (Trost 2012, s 18). Kvantitativ ansats syftar till att förklara och beskriva 

genomförda mätningars resultat (Dahmström 2011, ss. 24-25; Olsson & Sörensen 2011, 

s.18; Polit & Beck 2013, ss.8-9). Kvalitativ ansats syftar till att beskriva människans 

upplevda erfarenhet och upplevelser samt skapa förståelse i människans handlingar 

(Polit & Beck 2012, ss. 53-54).  

 

Urval 

Studien genomfördes som en totalundersökning vid Sveriges samtliga 83 sjukhus där 

anestesisjuksköterskan arbetar på en operationsavdelning. Avsikten med totalstudien var att 

göra en kartläggning och därigenom få en så tydlig och precis bild som möjligt över vad 

vad för kompetenskrav som ställs på anestesisjuksköterskor i samband med larm. För att 

komma i kontakt med operationsavdelningarna kontaktades Sveriges kommuner och 

Landsting (SKL 2013) för uppgift om vilka sjukhus som var aktuella. Enligt SKL fanns 

det år 2011 i Sverige; 79 sjukhus fördelade på nio regionsjukhus, 22 länssjukhus, 40 

länsdelssjukhus och åtta privata sjukhus. Gemensamt för alla sjukhus är att de har 

vårdplatser för specialiserad somatisk vård. Därefter granskandes de aktuella sjukhusens 

hemsidor för adressuppgifter. 

Granskningen visade att sex sjukhus inte hade en operationsavdelning, vilka således 

exkluderades. Flera sjukhus var organisatoriskt samlade under ett gemensamt namn som 



 

Karolinska universitetssjukhuset (Huddinge och Solna) och Sahlgrenska 

Universitetsjukhuset (Sahlgrenska, Östra och Mölndal), fast de var belägna på olika 

geografiska områden. För att få så variationsrik data som möjligt inkluderades de 

operationsavdelningar där anestesisjuksköterskan deltar vid larm oavsett organisatorisk 

namntillhörighet. Totalt inkluderades ytterligare tio sjukhus vilket ledde till att 83 

sjukhus med operationsavdelning kontaktades. 

 

Instrument 

För att besvara studiens syfte konstruerades en frågeenkät. Enkäten utformades med 

demografiska frågor, frågor specifika för larm samt frågor kring kompetens. Se bilaga 1 

för mer utförlig beskrivning av enkätfrågorna. Enkäten validerades genom content 

validity index (Grant & Davis 1996, s. 270). Målet med valideringen var att konstruera 

lättförståeliga och tydliga frågor. För detta ändamål användes en expertgrupp bestående 

av sju medlemmar vars uppgift var att bedöma enkäten. När ett nytt instrument 

konstrueras är det viktigt att validiteten av det nya instrumentet undersöks. Detta stärker 

enkätens reabilitet (Polit & Beck 2006, ss. 492-497). Expertgruppen bestående av sju 

medlemmar var i enighet med Grant och Davis (1996, s. 270) välinsatta inom ämnet 

som skall undersökas. Samtliga sju medlemmar i expertgruppen hade vana av anestesi, 

chefspositioner samt var förtrogna med att hantera larmsituationer.  

Ett bedömningsformulär konstruerades (se bilaga 2) där expertgruppen fick gradera 

frågornas relevans utifrån en fyrsiffrig skala samt hela enkätens relevans. Enligt Polit 

och Beck (2006, s. 491) är en fyrsiffrig skala att föredra för att undvika ett neutralt och 

ambivalent mittläge. Expertgruppen ombads att lämna kommentarer samt uppskatta 

frågornas tydlighet. Expertgruppens medlemmar fick information om studien syfte 

muntligt samt skriftligt. Expertgruppens bedömning av enkäten granskades och  content 

validity index (CVI) räknades ut, både för  för varje ingående fråga (item content 

validity index, I-CVI) samt för hela enkäten (content validity index fore scales, S-CVI) 

(se bilaga 3). I-CVI beräknas som en kvot av antalet i expertgruppen ingående personer 

som skattar aktuell fråga som relevant. Om samtliga medlemmar i gruppen skattar 

frågan som relevant blir I-CVI 1,0. På motsvarande sätt beräknas S-CVI som en kvot, 

men då av antalet frågor som skattats relevant utav samtliga i enkäten ingående frågor. 



 

Om samtliga frågor skattas relevanta blir även här kvoten 1,0, men om någon fråga 

skattats som irelevant sjunker kvoten under 1, 0 (Polit & Beck 2006, ss.  490-493). S- 

CVI = 0.96 på samtliga tre delar i föreliggande studie. Enligt Polit och Beck (2006, s. 

496) skall S-CVI vara mer än 0,90 för att styrka validiteten. Resultatet av 

expertgruppens utlåtande sammanställdes och därefter finjusterades enkätens frågor och 

design i samråd med handledaren. 

  

Datainsamling 

För att få svar på studiens syfte samlades data in genom enkät. Respektive 

vårdenhetschefen på operationsavdelningarna fick ett missivbrev (se bilaga 4) 

tillskickat med en inbjudan att delta i studien samt en enkät med tillhörande förfrankerat 

svarskuvert. Missivbrevet innehöll en beskrivning av studiens bakgrund, syfte och 

avsedd metod. Samtycke till att delta i studien lämnades genom att vårdenhetschefen 

besvarade och skickade tillbaka frågeformuläret.  

Sammanlagt skickades 83 enkäter ut till Sveriges operationsavdelningar där 

anestesisjuksköterskan tjänstgör, adresserade till vårdenhetschefer på 

operationsavdelningen. Tio dagar efter första utskicket hade 40 enkäter inkommit. En 

påminnelse (se bilaga 5) skickades därefter ut till de vårdenhetschefer som ännu inte 

responderat. Femton dagar efter påminnelseutskicket hade ytterligare 16 enkäter 

inkommit. Sammanlagt återkom 56 enkäter, där två exkluderades direkt då de angav att 

operationsavdelningen var nedlagd. Dessa två betraktas som obesvarade och räknas med 

i det externa bortfallet. Sammanlagt hade vårdenhetschefen på operationsavdelningen 

vid 54 olika sjukhus svarat på enkäten. 

 

Bortfallsanalys 

Extern bortfallsanalys 

Enligt Trost (2012, s. 142) ska en extern bortfallsanalys göras för att undersöka att 

bortfallet inte påverkar resultatets relevans. Bortfallsanalysen innebar att de 29 

sjukhusen som inte hade besvarat enkäten undersöktes. I bortfallsanalysen kontaktades 

10 slumpmässigt lottade operationsavdelningar telefonledes, utöver de två som 



 

brevledes meddelat om nedlagd verksamhet. Traditionellt skall samtliga bortfall 

studeras (Trost 2012, s.147), men tidsåtgången för detta bedömdes som inte försvarbar i 

relation till eventuell nytta. Det primära skälet för att göra den extern bortfallsanalysen 

var att försäkra sig om att enkäterna kommit till informanternas kännedom. Två av de 

som kontaktades var inte anträffbara och fem angav tidsbrist som förklaring till 

uteblivet svar. Två personer angav att de inte fått enkäten men informerade om att det 

finns flera vårdenhetschefener vid respektive klinik, och en uppgav att enkäten blivit 

besvarad. Variationen av det externa bortfallet var spritt bland sjukhusens storlek. 

  

Intern bortfallsanalys 

Enligt Trost (2012, s. 131) ska intern bortfallsanalys göras för att undersöka om 

bortfallet beror på felkonstruerade eller otydliga frågor. I enkätens inledande del 

bestående av demografiska frågor noterades bortfall i fem fall: år som chef (n=4), årtal 

för avslutad vidareutbildning (n=1), antal vårdplatser (n=8), antal anestesisjuksköterskor 

(n=1) samt antal larm per år (n=14).  I enkätens frågor specifika för larm och kompetens 

noterades bortfall i tre fall; kompetenskriterier innan självständigt deltagande (n=1), 

förekomst av skriftliga arbetsbeskrivningar (n=1) samt rutiner för att identifiera 

utbildningsbehov (n=3). I enkätens två öppna frågor noteras bortfall där 

vårdenhetschefen ska beskriva vilken kompetens anestesisjuksköteskan ska ha (n=17), 

samt andra eventuella viktiga aspekter vilka frågorna i enkäten ej tar upp (n= 20). 

Enkäten besvarades av 54 vårdenhetschefener. Svaren delas därefter in i två grupper 

utifrån anestesisjuksköterskans deltagande vid larm. De enkäter där 

anestesisjuksköterskan deltar vid larm (n=41) inkluderas i studien. Resterande (n=13) 

där anestesisjuksköterskan ej deltar exkluderas då dessa inte svarade mot studiens syfte. 

Den totala svarsfrekvensen och vars svar studiens resultat vilar på, utgörs av de sjukhus 

(n=41) som svarar mot studiens syfte. Denna uppgår till 49 procent av totala antalet 

utskickade enkäter. För mer information, se Figur 1. 

  



 

    

 

 

 

83 utskickade 

enkäter 

        

              

                           

                     

 29 obesvarade   54 besvarande     

 Externt bortfall                   

                           

                     

    
  

13 utan 

larm 
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      borträknade     inkluderade  
 

Figur 1. Flödesschema avseende utskickade enkäter och erhållna svar. 

 

Dataanalys 

Kvantitativ data analyserades med beskrivande statistik i datorprogrammet Excell
®
. 

Utifrån varje enkäts frågesvar redovisas resultatet i antal och procent (Polit & Beck 2012, 

s. 556). De två öppna frågorna i enkäten analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-112). Analysen inleddes med att texten lästes 

igenom ett flertal gånger för att skapa förståelse för textens innehåll. Detta gjordes först 

enskilt av författarna, oberoende av varandra, därefter tillsammans. Analysens första 

steg var att identifiera meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte som 

exempelvis ”alla skall gå på larm”, ”eget ansvar”, ”personliga egenskaper”, ”tidigare 

erfarenhet ger kunskap”, ”stresstålighet”, öva larmsituationer och ”trygghet i sin egen 

roll”. Nästa steg var att kondensera de meningsbärande enheterna som därefter kodades. 

Koderna organiserades därefter i subkategorier och kategorier. Se tabell 1. 



 

Tabell  1 beskriver exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Subkategorier Huvudkategorier 

 
Jobbat minst 1 år. Varit 

med vid skarpa lägen 

med erfaren kollega. 
 

 

 

 

 
Kunskap om TNCC eller 

liknande. 
 

 

 
Jobbat minst 1 

År. 

 
 

 
 Med vid skarpa 

lägen med 

erfaren kollega 

 
 
Kunskap om 

TNCC 

Yrkeserfarenhet 
 

 

 
 
Arbetsplats-

lärande 
 

 

 
 
Utbildning 
 

 

 

 

 

 
Vara kunnig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vara trygg i  
det främmande 

Goda kunskaper i 

utrusning och 

lokalkännedom, 

medicinaktuella 

delegeringar A-HLR 
 

 
Kunskap i 

utrusning och 

lokalkännedom 

 
Lokalkännedom 

 
Utrusning  
Kännedom 
 

 

 
Vara förberedd i 

sin miljö 
 

 

 

Trygg i anestesissk.- 

rollen kunna söva själv. 
 
Jag rådfrågar även 

anestesiläkaren om 

anestesisjuksköterskans 

kompetens och 

lämplighet. 

Trygg i 

anestesissk- 

rollen 

 
Rådfrågar 

anestesiläkaren 

om  
kompetens och 

lämplighet 

 
Upplevd 

lämplighet 
 

 
Bedömd 

lämplighet 
 

 

 

 

 
Vara lämplig 

 

 

Forskningsetik 

Informanterna fick information om studien i det brev som skickades med enkäten (se 

bilaga 4). I brevet framgick att medverkan i studien var frivillig och att de själva 

bestämde om de ville delta. De data som har samlats in har hanterats så ingen obehörig 

har kunnat ta del av det utan endast de ansvariga för studien har haft möjlighet att kunna 

identifiera enskilda svar. Alla personuppgifter har kodats och resultaten redovisas i 

grupper. Genom att avidentifiera svaren kan inte insamlad data spåras till enskilda 

individer. Insamlad data har endast används i denna studie och har således inte lämnats 

vidare. Enkäterna är märkt med en kod för att kunna göra påminnelser till dem som inte 

har svarat, vilket gör att det inte föreligger några risker för deltagande i studien.  



 

Enligt Etikprövningslagen (SFS 2003:460) skall informanter ge sitt samtycke till 

deltagande i forskning. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

kräver dock inte tillstånd att när en studie utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) innefattar inte studien 

någon fysisk undersökning av deltagare eller känsliga personuppgifter  

 



 

RESULTAT 

Majoriteten av vårdenhetscheferna är kvinnor (n=32), är över 50 år (n=27) och har varit 

chef i mindre än tio år (n=29). För ytterligare information se tabell 2. Alla chefer är 

vidareutbildade och drygt hälften i anestesi (n=19). Andra förekommande 

vidareutbildningar är intensivvård (n=3), operation (n=2) och röntgen (n=1). Ett antal 

vårdchefer har dubbla vidareutbildningar inom både intensivvård och anestesi (n=11) 

och en vårdchef (n=1) har vidareutbildning inom operation, intensivvård och anestesi.  

 

Tabell 2.  Demografisk beskrivning av deltagarna i studien    

 N % 

 

Kön   

Man 9 12 

Kvinna 32 78 

   

Ålder   
30-39 2 5 

40-49 12 29 

50-59 24 59 

60+ 3 7 

   

År som chef   
0-4 år 14 34 

5-9 år 15 36,5 

10-15 år 7 17 

>15 år 1 2,5 

Bortfall 4 10 

   

Avslutad VUB   
1970-1979 3 7,5 

1980-1989 20 49 

1990-1999 12 29 

2000-2009 5 12 

>2010 

Bortfall 

0 

1 

0 

2,5 

 

 

Av de inkluderade sjukhusen varierar vårdplatsantalet mellan 84 och 1000 vårdplatser, 

varav en knapp majoritet av sjukhusen (n=18) har under 200 vårdplatser. Antalet 

anestesisjuksköterskor som var anställda på de olika operationsavdelningarna varierar 



 

mellan åtta och 120 anestesisjuksköterskor per klinik. Frekvensen av larm per år 

varierar mellan 10 och 3034. För ytterligare information, se tabell 3.  

 

Tabell 3 Figur 2 beskriver exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Antalet vårdplatser, anställda anestesisjuksköterskor samt antalet larm per år. 

 N % 

Vårdplatser   

0-199 18 44 

200-399 5 12 

400-599 5 12 

600-799 2 5 

800-1000 3 7 

Bortfall 8 20 

   

 Anestesisjuksköterskor    

0-19 st 17 41 

20-39st 12 29 

40-59st 7 17 

>60 4 10 

Bortfall 1 3 

   

Antal Larm/År   

0-99 10 24,4 

100-199 5 12,2 

200-299 5 12,2 

300-399 5 12,2 

>400 2 5 

Bortfall 14 34 

 

 

Operationsavdelningarna har indelats i två grupper beroende på vilka specialiteter 

anestesikliniken servar; grundpaket och inte grundpaket. Grundpaketet definieras i den 

här studien som service gentemot medicin-, kirurgi- och ortopediklinik. Resultatet visar 

att en klar majoritet servar grundpaketet (n=34) och flertalet (n=33) servar dessutom 

ytterligare kliniker utöver grundpaketet. Det största antalet kliniker som servas utöver 

grundpaketet är åtta andra specialiteter. Samtliga operationsavdelningar (n=6) som inte 

uppfyller grundpaketet servar andra specialiteter såsom urologi, gynekologi, kärlkirurgi, 

psykiatri och röntgen. För ytterligare information, se tabell 4. 

  



 

Tabell 4. Specialiteter operationsklinikerna servar. Vidare presenteras i vilken utsträckning ytterligare kliniker servas, utöver 
grundpaketet. 

 N % 

Uppfyller grundpaketet   

Ja 34 83 

Nej 7 17 

   

Grundpaket samt extra 

kliniker  

  

   
1-2 extra 11 33 

3-4 extra 15 46 

>5 7 21 

 

 

Majoriteten av vårdenhetscheferna (n= 27) uppger att anestesisjuksköterskan har till 

uppgift att självständigt delta vid larm.  I de fall anestesisjuksköterkor inte självständigt 

deltar vid larm uppges tre huvudorsaker; att anestesisjuksköterskan är nyanställd, att 

anestesisjuksköterskor har andra arbetsuppgifter och inte ingår i larmkedjan, exempelvis 

de som tjänstgör på pre-och postoperativ avdelning och av personliga skäl vilka kan ha 

både fysiska och psykiska orsaker.  

 

Flertalet (n= 24) av vårdenhetscheferna kräver inte en särskild utbildning innan 

anestesisjuksköterskan självständigt får delta i larm. Vidare har majoriteten (n=32) av 

studiens operationsavdelningar inte några skriftliga kriterier som anger vilken 

kompetens anestesisjuksköterskan ska ha för att självständigt delta vid larm. Däremot 

varierar förekomsten av skriftliga arbetsbeskrivningar som reglerar larmrollen på 

operationsavdelningen. Av de operationsavdelningar som angett att de har skriftliga 

arbetsbeskrivningar som reglerar anestesisjuksköterskans roll vid larm (n=21) har 

hälften bifogat en arbetsbeskrivning. För ytterligare information, se tabell 5. 

 



 

Tabell 5. Arbetsförhållanden och utbildningskrav för anestesisjuksköterskan vid larmsverksamhet. 
 

 N % 

Självständigt deltagande vid akutlarm   

Ja 27 66 

Nej 14 34 

   

Krav på särskild utbildning innan 

självständigt deltagande 

  

Ja 17 41 

Nej 24 59 

   

Kompetenskriterier innan självständigt 

deltagande 

  

Ja 8 19,5 

Nej 

Bortfall 

32 

1 

78 

2,5 

 

Förekomst av skriftliga 

arbetsbeskrivningar 

  

Ja 21 51 

Nej 19 46,5 

Bortfall 1 2,5 

 

 

Resultatet visar att det finns skillnader avseende tiden som vårdenhetscheferna kräver 

att anestesisjuksköterskan skall ha arbetat innan självständigt deltagande vid larm. Flest 

(n=17) har krav på 4-6 månaders arbete innan självständigt deltagande, följt av krav på 

en tjänstgöringstid på mer än ett år (n=11). Men i vissa fall (n=2) anges ingen tid utan 

istället görs individuella bedömningar. För ytterligare information, se figur 2. 

 

  
Figur 2. Arbetad tid innan anestesisjuksköterskan självständigt deltar vid larm. 

 



 

Majoriteten av vårdenhetscheferna (n=38) uppger att anestesisjuksköterskan har 

inskolning med erfaren kollega innan anestesisjuksköterskan får delta självständigt vid 

larm. Hos flertalet informanter framkommer dock att tiden för brevidgång justeras 

baserat på tidigare yrkeserfarenhet och erfarenhet av akutsjukvård, men även på 

personlig lämplighet.  

 

Hälften (n=21) av vårdenhetscheferna anser att anestesisjuksköterskeexamen i sig inte 

ger tillräcklig kompetens för att självständigt delta vid larm. Övervägande del av 

vårdenhetscheferna (n=28) anser att det vid den egna kliniken finns rutiner för att 

identifiera anestesisjuksköterskans behov av utbildning inför att självständigt kunna 

delta vid larm. En mindre andel (n=10) anser att motsvarande saknas vid den egna 

kliniken. Resultatet visar att majoriteten (n=37) av vårdenhetscheferna anser att det 

finns resurser inom den egna kliniken att möta anestesisjuksköterskans eventuella behov 

av vidare utbildning. För ytterligare information, se tabell 6. 

 

Tabell 6.  Vårdenhetschefens attityd gentemot Kompetens och utbildningsbehov för nyutexaminerad anestesisjuksköterska 

.  

 N % 

 

Brevidgång innan 

självständigt deltagande 

vid larm 

  

Ja 38 92,5 

Nej 3 7,5 

   

Är nyutexaminerad 

anestesisköterska 

kompetent vid larm  

  

Ja 20 49 

Nej 21 51 

   

Finns rutiner att 

identifiera 

utbildningsbehov 

                     

Ja 28 68  

Nej 10 24 

Bortfall 3 8 

   

Finns resurser för att 

möta utbildningsbehov. 
  

Ja 37 90 

Nej 4 10 

 



 

Resultatet av enkätens kvalitativa delar redovisad i i huvudkategorin att vara trygg för 

det främmande vilken byggs upp av subkategorierna vara kunnig, vara förberedd i sin 

miljö och vara lämplig 

 

Vara trygg för det främmande 

Vårdenhetschefernas beskrivningar av att vara kunnig, föreberedd och lämplig för att 

delta vid larm grundar sig i en känsla av att vara trygg i att möta det främmande vilket 

innebär att anestesisjuksköterskan själv måste känna en trygghet i att delta vid larm. 

Tryggheten infinner sig genom tidigare yrkeserfarenhet, utbildning och förtrogenhet 

med utrusning och lokaler. 

 

Vara kunnig 

Upplevelsen av att vara kunnig beskrivs av vårdenhetscheferna utifrån tidigare 

yrkeserfarenhet, utbildning och arbetsplatslärande. En chef beskriver detta som: 

 

”Beror mycket på var man arbetat innan man går utbildningen till anestsisjuksköterska, 

6-12 månader klinisk arbete krävs, HLR.” 

 

Tidigare yrkeserfarenhet inom exempelvis akutsjukvård beskrivs som meriterande och 

ger kompetens. Vårdenhetscheferna anser att kompetens även kan fås genom utbildning 

och lärande på arbetsplatsen. HLR och traumautbildningar som ATSS samt TNCC är 

utbildningar som anses vara kompetenshöjande. Vissa av utbildningarna som bland 

annat HLR skall repeteras årligen. Arbetsplatserfarenhet höjer enligt vårdenhetscheferna 

lämpligheten för att delta vid larm. Tiden som uppges varierar från sex månaders 

arbetsplatserfarenhet upp till ett år men är individanpassat. 

 

Vara förberedd i sin miljö 

Att vara förberedd beskrivs som att vara förberedd i sin miljö. Det innebär att ha en 

lokalkännedom där anestesisjuksköterskan verkar vid larm. Anestesisjuksköterskan ska 

kunna orientera sig till sjukhusens lokaler, samt hitta i de lokaler där larm förekommer. 

Anestesisjuksköterskan skall vara förtrogen med utrustning och läkemedel. Med 

utrustning menar cheferna exempelvis akutväska och akutvagn. Anestesisjuksköterskan 



 

ska vara väl förtrogen med läkemedlen och vilken utrusning som finns i sjukhusets 

lokaler. En chef beskriver detta som: 

 

”Vara förtrogen med akutväskan och använda den på adekvat sätt. Vara insatt i vilken 

utrustning som finns på avdelningarna, övriga utrymmen på sjukhus” 

 

Upplevelsen att vara lämplig 

Vårdenhetscheferna beskriver att lämplighet grundar sig i personliga egenskaper som att 

vara stresstålighet, ha självkännedom eller trygg i sig själv och i sin yrkesfunktion. 

Bedömningen av lämplighet att gå på larm beskrivs olika. Bedömningen av 

anestesisjuksköterskans lämplighet kan göras av chefen eller annan person som 

exempelvis medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska, mentor eller anestesiläkare, eller 

att anestesisjuksköterskan själv bedömer när det är lämpligt att delta vid larm. 

 

”Personliga egenskaper som stresshantering prioriteringförmåga kommunikativ 

förmåga själv insikt, vad man kan och inte. Avstämning med aktuell 

anestesisjuksköterska.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I studien valdes en totalundersökning (Trost 2012, s. 38) för att skapa möjligheter till en 

så tydlig och precis bild som möjligt gällande vad för kompetenskrav som ställs på 

anestesisjuksköterskan i samband med tjänstgöring på larm. Ett problem med 

totalstudier är att de kan bli omfattande och kostsamma beroende på hur stor population 

som ska undersökas (Polit & Beck 2012, ss.273-276). Om det i studien istället hade 

gjorts ett selektivt urval med exempelvis intervju som datainsamlingsmetod hade det 

eventuellt blivit en högre svarsfrekvens, men då syftet var att göra en kartläggning blev 

selektivt urval inte aktuellt. Populationen i aktuell studie är dock begränsad vilket 

medförde att samtliga operationsavdelningar gavs möjlighet att delta. Svarsfrekvensen 

uppgick till 49 %. I metodlitteraturen beskrivs en svarsfrekvens mellan 50-70 % som 

acceptabel (Polit & Beck 2012, s. 311; Trost 2012, s 147).  Samtidigt var det svårt att få 



 

100 % svarsfrekvens då det inte fanns övergripande bild av antalet sjukhus som har 

larm. 

 

Urvalet betsod av operationsavdelningar där anestesisjuksköterskan deltar vid larm. Ett 

problem med datainsamlingen var svårigheterna att hitta ett tillgängligt och aktuellt 

register över Sveriges samtliga operationsavdelningar. Genom kontakt med SKL gavs 

en förteckning över sjukhus som var aktuella att inkludera i studien. Dessvärre var 

förteckningen från 2011 vilket medförde att det också var nödvändigt att granska varje 

enskilt sjukhus hemsida. Under granskningen av sjukhusens hemsidor visade det sig att 

en sjukhusbenämning kunde ha flera andra delsjukhus samlade under ett namn. Det 

medförde att både sjukhus och delsjukhus inkluderades i studien. Bristande 

förteckningar över sjukhus medför risk för att det finns sjukhus där 

anestesisjuksköterskan deltar vid larm och som accidentellt kan ha uteslutits. Detta kan   

ha påverkat studiens resultat och generaliserbarhet. 

 

Studien har en kvantitativ ansats där resultatet har analyserats och presenterats med 

deskriptiv statik, ett val som är lämpligt för kartläggningar (Olsson & Sörensen 2011, s. 

45 och s.109). För att möjliggöra att studien också skulle kunna ge varierade och 

nyansrika beskrivningar fanns det i enkäten två öppna frågor som analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004, ss.105-112). Vid analysen 

identifierades dock en svaghet genom att beskrivningarna var korta och fåordigt vilket 

medför att informanternas beskrivningar kan uppfattas som sparsamma. Trots det 

berikar dessa beskrivningar resultatet då detta inte hade framkommit om enbart 

deskriptiv statistik hade valts. 

Enkäten granskades av en expertgrupp bestående av sju deltagare med chefserfarenheter 

som har kunskap inom anestesi och hantering av larm. Valet av deltagare bedömdes 

vara relevant och viktig för studiens reliabilitet eftersom studien vänder sig till en 

motsvarande population och då måste expertgruppen vara väl insatt inom ämnet som 

skall undersökas (Grant & Davis 1996, ss. 271-274).  

Enkäten har validerats med CVI, content validity index, (Polit & Beck 2006, ss. 490-

494) på skalnivå (S-CVI) och frågenivå (I-CVI). Enkätens S-CVI = 0,96, vilket innebär 



 

att frågorna är relevanta och tydliga vilket innebär att möjligheten att besvara studiens 

syfte ökar. Valideringsprocessen visade dock att frågan om vårdenhetschefernas ålder 

kan ifrågasättas då värdet på frågan blev I-ICV = 0,71. Enligt Polit och Beck (2006, s. 

491) skall inte I-ICV vara lägre än 0,78 om expertgruppen består av mer än sex 

medlemmar. Detta ska samtidigt ses i ljuset av att studiens syfte var att kartlägga och 

inte jämföra grupper vilket medför att frågan om ålder inte bedömdes påverka studiens 

totala validitet. En annan brist som identifierades i samband med dataanalysen var att 

frågan om hur många larm/år hade ett bortfall på 34 % vilket antingen bero på att frågan 

var felkonstruerad eller att vårdenhetscheferna inte hade kunskap att besvara frågan. En 

lösning på problemet hade varit att ha svarsalternativet ”vet ej” med i frågan.  

Ett sätt att öka svarsfrekvensen vid enkätundersökningar är att skicka påminnelser till de 

som inte har svarat (Polit & Beck 2012, s. 311). Enligt Trost (2012 s.121) är tre 

påminnelser lämpligt men på grund av begränsning vad det gäller tid men också 

finansiering frångicks detta. Ett sätt att komma runt resursproblematiken hade varit att 

genomföra datainsamlingen via telefonenkäter (Polit & Beck 2012, s. 265). Detta 

alternativ visade sig dock inte vara aktuellt då det skulle bli alltför tidskrävande. 

Trots missivbrev där studiens syfte tydligt presenterades och vikten av deltagande var 

det en av informanterna som kontaktade forskarna per telefon och förhörde sig om 

huruvida deras deltagande skulle ha någon betydelse för studien eftersom 

vårdenhetschefen ansåg att deras operationsavdelning inte hade så hög larmfrekvens. En 

anledning till varför vissa av informanterna inte återsände enkäter kan eventuellt vara att 

det de inte upplevde sig vara aktuella för studiens syfte då det inte förekom larm. Ett 

förtydligande kunde ha gjorts beträffande vikten av samtliga informanters deltagande i 

form av understrykande av deltagande oavsett om kliniken har larm eller inte samt 

oberoende av larmfrekvensen.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att flertalet anestesisjuksköterskor som tjänstgör på 

operationsavdelningar i Sverige också har till uppgift att delta vid larm. Samtidigt visar 

resultatet att ett flertal sjukhus saknar skriftliga arbetsbeskrivningar, kompetenskriterier 



 

och att det finns betydande skillnader vad det gäller tid för inskolning innan 

självständigt deltagande vid larm. 

Resultat visar att ungefär hälften av sjukhusen saknar skriftliga arbetsbeskrivningar för 

deltagande vid larm. Samtidigt finns det studier från andra kontexter, exempelvis 

akutmottagningar och intensivvård, som visar på motsvarande brister (Andersson & 

Nilsson 2008, s. 310; Gustafsson, Wennerholm & Fridlund, 2012 s. 144) vilket belyser 

avsaknaden av skriftliga arbetsbeskrivningar inom akut- och intensivsjukvård. Vid 

riskfyllda moment såsom larmsituationer bör det finnas tydliga riktlinjer som inte är 

tvetydliga. Nedskrivna arbetsbeskrivningar är betydelsefulla för patientsäkerheten 

(Bahtsevani, Udén & Willman 2004, s. 43; Gautam & Heyworth 1994, s. 100; Woolf, 

Grol, Griffiths & Grimshaw 1999, s. 530). Bahtsevani et al. (2004, s. 429) finner att 

nedskrivna arbetsbeskrivningar leder till minskad åtgång av mediciner, material, 

provtagning och undersökningar utan att påverka patientsäkerheten negativt. Woolf et 

al. (1999, s. 530) påpekar att arbetsbeskrivningar och kliniska PM kan medföra minskad 

morbiditet och mortalitet, samt ge en ökad livskvalité genom att styra vården mot 

undersökningar och behandlingar med hög evidens. Likaså ses fördelar för 

vårdpersonalen då det ger stöd vid beslutsfattande och kontinuitet i vården. Vidare 

hävdar Bahtsevani et al. (2004, s.429) att det underlättar med nedskrivna 

arbetsbeskrivningar för personalen vid eventuellt byte av arbetsuppgifter. 

Arbetsbeskrivningarna i sig är en kunskapskälla som leder till ytterligare färdigheter och 

underlättar vid teamarbete då rollerna blir tydliga. 

Gustafsson et al. (2010, ss. 141-144) styrker att bör det finnas regionala och nationella 

riktlinjer för att öka patientsäkerheten, vilket är särskilt viktigt vid arbete i främmande 

miljö och med annan personal. Dessa situationer i sig innebär ökad stress. Vidare 

betonar Berlin och Carlström (2007, s. 572) vikten av en tydlig ledare i tillfälliga team 

vid larmsituationer. Genom att ha nedskrivna arbetsbeskrivningar tydliggörs vad som 

förväntas av anestesisjuksköterskan vid larm, samt vad vederbörande kan förvänta sig 

av sina kollegor. Dock finns det problem med nedskrivna riktlinjer. Vissa forskare 

menar (McDonald, Waring, Harrison, Walshe & Boaden 2005, s.292) att det kan vara 

svårt att skriva ner riktlinjer eftersom en betydande del av kunskapen är 

erfarenhetsbaserad.  Enligt McDonald et al. (2005, s. 291) skiljer sig betydelsen av 



 

nedskrivna riktlinjer också yrkesgrupper emellan. Exempelvis är sjuksköterskor mer 

positivt inställda till nedskrivna riktlinjer än vad läkare är. Sjuksköterskor ser det som 

en kvalitetssäkring av vården medan läkare ser nedskrivna riktlinjer som ett hinder, 

något som kan begränsa det egna tänkandet. 

Resultatet visar dessutom att ett flertal sjukhus saknar skriftliga kompetenskriterier. Det 

finns en nationell kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor (ANIVA 2008) som 

tydliggör vilken kompetens som behövs för att motsvara yrkets krav. En brist i den 

nationella kompetensbeskrivningen är att det saknas beskrivning av vilken specifik 

kompetens som krävs vid deltagande på larm. Detta innebär att varje 

operationsavdelning själv ansvarar för att utforma kompetensbeskrivningar för 

larmdeltagande.  

Det kan finnas svårigheter att i ord beskriva och teoretisera omvårdnad, praktiska 

färdigheter och erfarenheter. Detta medför att kompetensbeskrivningar riskerar att blir 

teoretiska konstruktioner där viktig kunskap faller utanför definierbara ramar 

(Henderson 1991, ss. 19-20). Behovet av att identifiera kompetens är betydelsefullt för 

att kunna leverera den vård som krävs (Dunn 2000, s. 342). Vårdgivaren ansvarar för 

personalens kompetens och säkerställande av rutiner för att tillgodose att rätt kompetens 

finns (SOSFS 2005:12). Det innebär att vårdgivare också måste vara insatta i vilken 

kompetens anestesisjuksköterskor besitter.  

Resultatet visar att vårdenhetschefer anser att de har resurser att identifiera och möta 

eventuella utbildningsbehov, samtidigt som det framkommer att det saknas skriftliga 

kompetenskriterier för anestesisjuksköterskans deltagande vid larm. Detta får anses som 

ett anmärkningsvärt motsatsförhållande. 

Rimligen finns det ett behov av att fastställa kompetenskriterier för när 

anestesisjuksköterkan självständigt får delta vid larm. Genom nationella riktlinjer och 

rekommendationer kan sjuksköterskans kompetens förtydligas hävdar Andersson och 

Nilsson (2009, s. 309). Genom att sjuksköterskans kompetens förtydligas underlättar det 

för vårdenhetschefen att säkerställa patientsäkerheten vid larm. Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) framhäver vårdgivarens ansvar av att vården skall vara 

kostandseffektiv samtidigt som den skall vara patientsäker och av god kvalitet. Det är 



 

inte  kostnadseffektivt att  ha utbildningar då kriterier saknas för att identifiera 

utbildningsbehovet. Möjligen kan detta grunda sig i att vårdenhetschefer har subjektiva 

åsikter om vilka kompetenskriterier som krävs av anestesisjuksköterskan vid larm och 

utifrån detta bestämmer vilka utbildningar som är priorietade och själv värderar effekten 

av denna. Waddel (2001, s. 105) hävdar att om vården skall bli meningsfull, 

kostnadseffektiv och tidssparande ligger det i vårenhetschefens intresse att säkerställa 

att det finns kompetenskriterier för specifika sjuksköterskeuppgifter. 

Resultatet visar att tiden för inskolning innan anestesisjuksköterskan får delta 

självständigt vid larm varierar i Sverige. Inskolningstiden kan antas ha betydelse för 

anestesisjuksköterskans upplevelse av trygghet i deltagande vid larm. Goodwin (2009, 

s. 273) finner att för att kunna utöva de icke-vardagliga uppgifterna som exempelvis att 

delta vid larm, krävs det att först vara trygg i den ordinarie miljön och behärska de 

vardagliga arbetsuppgifterna. Den formella specialistutbildninen förebereder primärt 

anestesisjuksköterskan för arbetsuppgifter i operationssalen och inte för deltagande vid 

larmsituationer. Enligt Maslows behovspyramid kan självförverkligande endast uppnås 

om basala fysiologiska krav, trygghet, gemenskap och självuppfattning är uppfyllda 

(Tamm 1991, ss. 102-109). Henderson (1991, ss. 19-20) varnar för att låta personal 

utföra arbetsuppgifter som de inte har kompetens till då detta kan leda till att patientens 

behov inte tillgodoses.  

Vårdenhetschefer i denna studie anser att tryggheten grundar sig i formell och 

erfarenhetsbaserad kunskap som bottnar i att anestesisjuksköterskan själv känner en 

känsla av att vara redo. Utöver anestesisjuksköterskans personliga upplevelse av 

trygghet behöver anestesisjuksköterskan bekräftas av någon annan i professionen. 

Haavarsholm och Nåden (2009, ss. 486-487) styrker vikten av att bli bekräftad av någon 

annan inom professionen och att vara förtrogen med arbetsuppgifterna, vilket resulterar 

i att självförtroende stärks och leder till en säkrare patientvård.  

En längre inskolningstid påverkar kompetensen och leder till ökad patientsäkerhet 

(Bobay, Gentile & Hagle 2009, s. 53). Crosby, Dunn, Fallacro, Jozwiak, Shields och 

Macisaac (2003, s. 428) finner i sin studie att lärare vid amerikanska vidareutbildningar 

med en knapp majoritet bedömer att det krävs mer än två år för att uppnå önskad 



 

yrkesskicklighet som vidareutbildad sjuksköterska. Studien pekar även på vikten av 

personliga egenskaper, såsom noggrannhet och omdöme. 

Som vårdenhetshef är det viktigt att vara medveten om riskerna med att 

anestesisjuksköteskor lämnar den ordinarie operationsmiljön och deltar vid larm. Även 

en van anestesisjuksköterska kan uppleva stress och osäkerhet i främmande miljöer och 

att då tillåta en oerfaren anestesisjuksköterska att delta vid lam är inte optimalt. Det är 

av stor vikt att vårdenhetschefen låter den nyexaminerade anestesisjuksköterskan arbeta 

i den normala operationsmiljön tills denne lärt sig de normala arbetsuppgifterna. Först 

därefter bör man ta ställning till om det är akutellt att delta i larm utanför den ordinarie 

arbetsmiljön. Wangensteen, Johansson och Nordström (2008, ss. 1883- 1884)  hävdar 

att en trygg och välbekant miljö  samt kontinuitet är särskilt viktigt för den som är ny i 

sin yrkesroll. Enligt Stavrianopoulos (2012, ss. 205-206 ) är det betydelsefullt  med en 

stark ledare som förespråkar en patientsäker vårdmiljö, där vårdenhetschefen identiferar 

potentiella risker och förebygger dessa innan en patientskada skett. Vårdenhetschfen bör 

uppmuntra anestestesisjuksköterskan att rapportera vid eventuella risker där patienten 

kan skadas. Det är dessuom av stor vikt att anestesisjuksköterskan själv tar sitt ansvar 

och värnar om sin arbetsmiljö samt patientens vårdmiljö. Anestesisjuksköterskan bör 

identifiera styrkor och svagheter gällande säkerhet och säga ifrån när det brister i 

patientsäkerheten.  

 

SLUTSATSER 

Forskning visar att nedskrivna riktlinjer och kompetensbeskrivningar leder till ökad 

patientsäkerhet. Trots detta saknar ett stort antal operationsavdelningar 

arbetsbeskrivningar och kompetenskriterier för anestesisjuksköterskor som deltar vid 

larm. Även en bristande inskolningen av anestesisjuksköterskan leder till hotad 

patientsäkerhet och otrygghet för anestesisjuksköterskan. Skälen till bristande 

inskolning kan vara flera. Det finns dock skäl att anta att ett ensidigt ekonomiskt 

paradigm och att anestesisjuksköterskan tidigt ska bida till ”vårdproduktion” är en 

anledning till otillräcklig inskolningstid. Resultatet visar även ett behov av nationella 

riktlinjer som reglerar inskolningstiden och med utgångspunkt i professionens 

kompetenskrav. Kompetensen hos anestesisjuksköterskor som deltar vid larm ska vara 



 

lika inom rimliga gränser oavsett var i landet vården bedrivs och därigenom garantera 

jämlik vårdkvalitet. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Följande kan sannolikt bidra till att säkersställa patientsäkerheten vid larmsituationer samt 

öka anestesisjuksköterskans trygghet i sin yrkesfunktion:  

 

 Införande av nationella riktlinjer och kompetensbeskrivningar som en grund för 

alla operationsavdelningar. 

 Införande av evidensbaserad och individuell inskolningsplan med tydliga 

kompetenskriter för anestesisjuksköterskans deltagande vid larm. 

 Införande av ett kontrollsystem som ser till att dessa nationella riktlinjer 

efterföljs. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Vi ser det högst relevant med fortsatt forskning inom ämnet då det finns risk för 

bristande patientsäkerhet och vårdlidande. Resultatet visar en blandad bild huruvida 

vårdenhetscheferna anser att den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan har 

kompetens att delta vid larm eller inte. Beror detta på att larmverksamheten och 

anestesisjuksköterskans funktion vid larm inte är prioriterad eller anses denna 

kompetens redan vara en färdighet hos anestesisjuksköterskor efter avslutad 

specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi? Utifrån dessa frågor är det relevant att 

intervjua anestesisjuksköterskor om deras upplevelser av att delta vid larm. Likaså är 

det viktigt att undersöka hur anestesisjuksköterskan ser på inskolningstiden samt deras 

erfarenhet av nedskrivna arbetsbeskrivningar och riktlinjer. Slutligen kan det vara 

värdefullt att jämföra antal avikelserapporter mellan olika sjukhus relaterat till 

inskolningstid samt förekomst av arbetsbeskrivningar och riktlinjer.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Enkäten 

 

Enkätstudie angående 

anestesisjuksköterskans kompetens vid larm 

 

Del 1 Inledande frågor 

 

1. Vilket år är du född? 19___________ 

 

2. Kvinna  

    Man  

 

3. Hur många vårdplatser har Ert sjukhus? _______________ 

 

 

4. Vilka specialiteter servar Er anestesiklinik? 

Medicin  Neurologi      Öra/Näsa/Hals    

 

Infektion  Kirurgi  Ortopedi              

  

 

Barnmedicin   Barnkirurgi  Barnortopedi      

 

Annat          Vad: ___________   

 

 

5. Hur många anestesisjuksköterskor är anställda på Er anestesiklinik? 

______________________________________________________________________ 



 

6. Vad har Du för utbildningsbakgrund?  

Sjuksköterskeutbildning examensår _______ 

Specialistsjuksköterskeutbildning examensår_______ inom____________________ 

Kandidatexamen        

Magisterexamen      

Annat?  Ange vad___________________________________examensår___________ 

 

7. Hur länge har Du arbetat som vårdenhetschef på den nuvarande 

anestesikliniken Antal År_____ 

 

 

Del 2 Larm 

 

I anestesisjuksköterskans funktion ingår det att tjänstgöra vid larm. Detta innebär att 

anestesisjuksköterskan lämnar sin ordinarie arbetsmiljö – 

operationsavdelningen/operationssalen. Med larm avses här akuta tillbud som sker 

utanför operationsavdelningen. Akuta tillbud innebär ett medicinskt tillstånd som har 

uppstått snabbt under en kort tid alternativt ett känt medicinskt tillstånd som har 

försämrats och medför att den drabbade personen är i behov av skyndsam behandling. 

Exempel på larmsituationer är hjärtstopp, traumalarm eller kejsarsnitt. 

 

 

8.  Går Era anestesisjuksköterskor på anestesiklinik på larm? 

Ja   

Nej   

Om nej, 

varför?________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



 

Om nej, tackar vi för din medverkan.  

 

Om ja, fortsätt till fråga 9. 

 

 

9. Vid hur många larm/år medverkar Era anestesisjuksköterskor 

_______________________________________________________________ 

 

10. a) Har alla anestesisjuksköterskor hos Er till uppgift att självständig delta vid 

larm? 

Ja   

Nej __ 

 

10. b) Om Nej, Varför? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11.  Hur länge kräver ni att anestesisjuksköterskan ska ha arbetat som 

anestesisjuksköterska innan det är aktuellt att självständigt delta vid larm? 

0- 3  mån  

4- 6 mån  

7-10 mån   

11-12 mån  

>1  år  

Annat:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Kräver ni att anestesisjuksköterskan har någon särskild utbildning för att 

självständigt delta vid larm? 

 

Ja   

Nej 



 

 

   

 

 

13.  Har ni skriftliga arbetsbeskrivningar som reglerar anestesisjuksköterskans 

funktion vid larm? 

Ja  

Nej  

 

Om Ja, vore Vi tacksamma om vi kunde få ta del av dessa beskrivningar genom att 

Ni bifogar detta i svarskuvertet. 

 

Del 3 Kompetens 

Kompetensen fokuserar på individens förmåga att utföra ett visst arbete på ett 

framgångsrikt sätt. Individens förmåga baseras på kunskaper, färdigheter och attityder. 

 

 

14.  Har ni skriftliga kriterier som anger vad för kompetens 

anestesisjuksköterskan ska ha för att självständigt delta vid larm? 

Ja   

Nej  

 

15a. Har anestesisjuksköterskan någon inskolning/bredvidgång med erfaren 

kollega innan anestesisjuksköterskan ges uppdrag att självständigt delta vid larm? 

Ja  

Nej   

 

15b.  Om Ja, Hur länge är inskolningen/ bredvidgången   

 

 



 

16. Här följer två påstående om anestesisjuksköterskans kompetens efter avslutad 

anestesisjuksköterskeutbildning. Kryssa i den rutan som stämmer på Din åsikt. 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Tar delvis 

avstånd 

Tar avstånd 

helt 

a)Jag anser att 

anestesisjuksköterskeexamen ger 

tillräcklig kompetens för att 

självständigt delta vid larm 

    

b)Jag anser att det finns rutiner 

för att identifiera 

anestesisjuksköterskors behov av 

utbildning för att självständigt 

kunna delta vid larm 

    

c)Jag anser att det finns resurser 

att möta 

anestesisjuksköterskornas 

eventuella behov av utbildning för 

att de självständigt ska kunna 

delta vid larm 

    

 

 

 

17. Beskriv vilken kompetens anestesisjuksköterskan ska ha för att självständigt 

kunna delta vid larm? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

18. Skriv gärna ner om det finns andra viktiga aspekter på 

anestesisjuksköterskans kompetens vad det gäller att självständigt delta vid larm 

som vi inte har frågat om i enkäten. 



 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN I DENNA ENKÄT! 

      

 

 

  



 

 

Bilaga 2 Bedömningsformulär av enkätfrågorna 

 

Bedömning av Del 1 Inledande frågor 

 
Frågorna ska utgöra bakgrunds variabler och beskriva deltagarna och deras verksamhet. 

Gradering av frågornas relevans 

1. Frågan är inte relevant 

2. Frågan har viss relevans, men måste skrivas om helt för att bli mycket relevant 

3. Frågan är relevant, men måste justeras för att bli mycket relevant 

4. Frågan är mycket relevant 

Fråga 1. 
Vilket år är du född? 

 
1         2         3          4 

Egna kommentarer: 
 

 

 
Fråga2. Kvinna eller man  

1         2         3          4 

Egna kommentarer: 
 

 

 
Fråga 3. Hur många 

vårdplatser har Ert sjukhus? 
 
1        2         3          4 
 

Egna kommentarer: 
 

 

 
Fråga4. Vilken specialitet 

servar Er anestesiklinik? 
 
1         2         3          4 
 

Egna kommentarer: 
 

 

 
 Fråga 5. Hur många 

anestesisjuksköterskor är 

anställda på Er anestesiklinik? 

 
1         2         3          4 

Egna kommentarer: 

Fråga 6. Vad har Du för 

utbildningsbakgrund? 
 
1         2         3          4 

Egna kommentarer: 
 

 
Fråga 7. Hur länge ha Du 

arbetat som vårdenhetschef på 

den nuvarande 

anestesikliniken? 

 
1         2         3          4 

Egna kommentarer: 

 

Tydlighet 

Anser Du att frågorna som ingår i del 1 är välskrivna, välavgränsade och användbara 

Ja  



 

Nej        Vilka frågor är inte tydliga 1  4 7

     2     5 

     3     6 

 

Ge förslag på frågeformulering som gör frågan tydligare 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Bedömning av Del 2 Larm frågor 

 
Frågorna ska kartlägga vilka som går på larm och vad för krav som ställs på dem. 

Gradering av frågornas relevans 

1. Frågan är inte relevant 

2. Frågan har viss relevans, men måste skrivas om helt för att bli mycket relevant 

3. Frågan är relevant, men måste justeras för att bli mycket relevant 

4. Frågan är mycket relevant 

 
Fråga 8. 
Går Era anestesisjuksköterskor 

på anestesiklinik på larm? 

 
     1         2         3          4 

Egna kommentarer 

Fråga 9. 
Vid hur många larm/år 

medverkar era 

anestesisjuksköteskor? 

 
     1         2         3          4 

Egna kommentarer 
 

 

 
Fråga 10a. 
Har alla anestesisjuksköterskor 

hos Er till uppgift att 

självständigt delta vid larm? 
 

 
     1         2         3          4 

Egna kommentarer 

Fråga 10b. 
 Om Nej,Varför? 

 
   1         2         3          4 
 

Egna kommentarer 

Fråga 11. 
Hur länge kräver ni att 

anestesisjuksköterskan ska ha 

arbetat som 

anestesisjuksköterska innan det 

är aktuellt att självständigt 

delta vid larm 

 

 
   1         2         3          4 

Egna kommentarer 

Fråga 12. 
Kräver ni att 

 
   1         2         3          4 

Egna kommentarer 



 

anestesisjuksköterskan har 

någon särskild utbildning för 

att självständigt delta vid larm? 
Fråga 13. 
Har ni skriftliga 

arbetsbeskrivningar som 

reglerar 

anestesisjuksköterskans 

funktion vid larm? 

 
   1         2         3          4 

Egna kommentarer 

 

Ja  

Nej  Vilka frågor är inte tydliga         8   11 

            9     12 

           10     13 

 

Ge förslag på frågeformulering som gör frågan tydligare 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Del 3 Kompetens 

 
Frågorna ska spegla vilken kompetens som krävs vid larm samt hur de erhåller denna. 

Gradering av frågornas relevans 

1. Frågan är inte relevant 

2. Frågan har viss relevans, men måste skrivas om helt för att bli mycket relevant 

3. Frågan är relevant, men måste justeras för att bli mycket relevant 

4. Frågan är mycket relevant 

 
Fråga 14. 
Har ni skriftliga kriterier som 

anger vad för kompetens 

anestesisjuksköterskan ska ha 

för att självständigt få arbeta 

vid larm? 

 
   1         2         3          4 

Egna kommentarer 

Fråga 15a. 
Har anestesisjuksköterskan 

någon inskolning/brevidgång 

med erfaren kollega innan 

anestesisjuksköterskan ges 

uppdrag att självständigt delta 

vid larm? 
 

   

 
  1         2         3          4 
 

Egna kommentarer: 
 

 



 

Fråga 15b. Hur länge är 

inskolning/brevidgången? 
 
1         2         3          4 
 

Egna kommentarer: 

Fråga 16a. 
Jag anser att 

anestesisjuksköterskeexamen 

ger tillräcklig kompetens för att 

självständigt delta vid larm 

 
   1         2         3          4 

Egna kommentarer: 

Fråga 16b. 
Jag anser att det finns rutiner 

för att identifiera 

anestesisjuksköterskors behv av 

utbildning för att självständigt 

kunna delta vid larm. 

 
   1         2         3          4 

Egna kommentarer: 

Fråga 16c. 
Jag anser att det finns resurser 

att möta 

anestesisjuksköterskornas 

eventuella behov av utbildning 

för att de självständigt ska 

kunna delta vid larm 

 
  1         2         3          4 

Egna kommentarer: 

Fråga 17. 
Beskriv vilken kompetens 

anestesisjuksköterskan ska ha 

för att självständigt kunna delta 

vid larm? 

 
    1         2         3          4 

Egna kommentarer 

Fråga 18. 
Skriv gärna ner om det finns 

andra viktiga aspekter på 

anestesisjuksköterskans 

kompetens vad det gäller att 

självständigt delta vid larm som 

vi inte har frågat om i enkäten? 

 
  1         2         3          4 

Egna kommentarer 

 

Ja  

Nej  Vilka frågor är inte tydliga      14   16a 17

         15a    16b 18

         15b     16c 

 

Ge förslag på frågeformulering som gör frågan tydligare 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    



 

Bilaga 3 ICV 

 

DEL 1 
FRÅGA: 

EXPERT 
   1 

EXPERT 
    2 

EXPERT 
    3 

EXPERT 
    4 

EXPERT 
    5 

EXPERT 
    6 

EXPERT 
  7 
 

ANTAL 
SOM 
ANSER 
FRÅGAN  
RELEVANT 

I-
CVI 

1 x x x - x x - 5 0,71 
2 x x x x x x x 7 1.0 
3 x x x x x x x 7 1.0 
4 x x x x x x x 7 1.0 
5 x x x x x x x 7 1.0 
6 x x x x x x x 7 1,0 
7 x x x x x x x 6 0.86 
         0,93 

 

DEL 2 
FRÅGA: 

EXPERT 
   1 

EXPERT 
    2 

EXPERT 
  3 

EXPERT 
  4 

EXPERT 
    5 

EXPERT 
   6 

EXPERT 
  7 

ANTAL 
SOM ANSE 
FRÅGAN 
RELEVANT 

I-
CVI 

8 X X X x X X x 7 1.0 
9 X X X x X X X 7 1.0 
10A X X X - X X x 6 0.86 
10B X X X X X X X 7 1.0 
11 X X X X X X X 7 1.0 
12 X X X X X X X 7 1.0 
13 X X - X X X X 6 0.86 
         0.82 

 

DEL 3 
FRÅGA 

EXPERT 
  1 

EXPERT 
   2 

EXPERT 
    3 

EXPERT 
    4 

EXPERT 
    5 

EXPERT 
    6 

EXPERT 
    7  

ANTAL 
SOM 
ASNER 
FRÅGAN 
RELEVANT 

I-
CVI 

14 X X X X X X X 7 1.0 
15A X X X - X X X 6 0.86 
15B X X X - X X X 6 0.86 
16A X X X X X X X 7 1.0 
16B X X X X X X X 7 1.0 
16C X X X X X X X 7 1.0 
17 X X X X X X X 7 1.0 
18 X X X X X X X 7 1.0 
         0.97 

 

S-CVI 1.0 1,0 1,0 0.86 1.0 1.0 0.86 7 0.96 

S-CVI 1.0 1.0 0.86 0.86 1.0 1.0 1.0 7 0.96 

S-CVI 1.0 1.0 1.0 0.75 1.0 1.0 1.0  0.96 



 

Bilaga 4 Missivbrev 

 

 
Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad för kompetens, anestesisjuksköterskan ska 
ha för att självständigt kunna delta vid larm i ovana miljöer. 
 
För att söka svar på studiens syfte vänder vi oss till alla vårdenhetschefer vid samtliga 
anestesikliniker i Sverige. Vi ber dig därför att fylla i svarsenkäten och återsända den i 
svarskuvertet senast den XXX 2013. Enkäten består av ett antal standardiserade frågor, 
grupperat i tre delar. Merparten av frågorna har fasta svarsalternativ där du kryssar för ett 
svarsalternativ. Några frågor har öppna svarsalternativ där du själv formulerar dina svar. 
Din medverkan i studien är frivillig, du bestämmer själv om du vill delta genom att skicka 
tillbaka enkäten eller inte. Sekretessen skyddar dina svar, som kommer att behandlas så att 
ingen obehörig kan ta del av dem. Detta innebär att endast den som är ansvarig för studien 
kommer att kunna identifiera enskilda svar. Alla personuppgifter kommer att kodas och 
resultaten redovisas i grupper. Genom att avidentifiera svaren kan inte insamlad data spåras 
till enskilda individer. Insamlad data kommer endast att användas i denna studie och 
lämnas således inte vidare. Svarsenkäten är märkt med en kod för att kunna göra 
påminnelser till dem som eventuellt har glömt att skicka in svaren. Sammantaget medför 
detta att det inte föreligger några risker för deltagande i studien.  
 
Ersättning för deltagande i studien kommer inte att ges. Men genom att delta i studien 
bidrar du till att belysa anestesisjuksköterskans yrkeskunnande i samband med deltagande 
på larm i ovana miljöer. Vill ni ta del av resultatet skicka ett mail. 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
Henrik Andersson 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: XXXXXXXX 
Tfn XXXXXXXX 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 
 
__________________________  __________________________ 
Heidi Into    Lisa-Rebecka Willén 
E-post:XXXXXX    E-post: XXXXX 
Tfn:    Tfn: 

 



 

Bilaga 5 Påminnelsebrev av enkät 

 
 

Påminnelse om enkät! 
 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

För en tid sedan fick du en enkät om vad för kompetens anestesisjuksköterskan ska ha för 

att självständigt kunna delta vid larm i ovana miljöer. Vi vill bara passa på och tacka för att 

du tog dig tid att besvara enkäten! Bortse då från detta meddelande.  

Om inte ber vi dig att fylla i och skicka in enkäten i det medföljande svarskuvertet så snart 

som möjligt! Senast 1 mars 2013. 

 

 


