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SAMMANFATTNING 

Forskning beskriver kraftig övervikt relaterat till fetma som ett svårbehandlat tillstånd 

där gastric bypass operation kan vara ett alternativ till viktminskning. Studier visar på 

att nyttan övervinner riskerna då dödligheten minskar i den grupp som genomgår 

operationen. Dock är övervikt relaterat till vissa risker inom anestesin som 

sjuksköterskan ställs inför. Problem med att etablera en fri luftväg samt 

intubationssvårigheter är två huvudsakliga problem anestesisjuksköterskan ställs inför. 

Därför är det viktigt att ligga steget före som anestesisjuksköterska och vara förberedd 

på eventuella komplikationer. Syftet med studien var att beskriva hur 

anestesisjuksköterskans upplevelse av att handha anestesin till patienter med obesitas 

som skall genomgå en gastric bypass operation (GBP). Datainsamlingen har skett 

genom intervjuer med åtta anestesisjuksköterskor på två olika operationsavdelningar i 

Älvsborgs län. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterades utifrån fem generella 

kategorier: Koncept, Handlingsberedskap, Trygghet, Patienten i fokus och 

Förhållningssätt. Resultatet visade bland annat att bra samarbete gav 

anestesisjuksköterskorna en känsla av trygghet vilket var viktigt för att bedriva en 

patientsäker vård, det framkom även att samarbetet fungerade bättre i den personalgrupp 

som arbetade med GBP operationer. 

  

Nyckelord: Sjuksköterska, Upplevelser, Fetma, Gastric bypass, Handlingsberedskap,           

Patientsäkerhet            
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INLEDNING 

Övervikt är ett världsomfattande och växande problem där 2,8 miljoner vuxna 

människor dör varje år som en följd av övervikt. Fetma är kopplad till fler dödsfall 

globalt sett än undervikt, och är den femte största risken för en förtidig död i världen 

(WHO 2013). I Sverige har feta människor ökat sedan slutet av 1980-talet och den 

genomsnittliga svensken har sedan dess blivit ungefär 1 cm längre och 5 kilo tyngre. Av 

Sveriges män är ca hälften överviktiga och av kvinnorna är fyra av tio drabbade av 

samma problem. Andelen överviktiga som har ett BMI över 30 har ökat från fem till tio 

procent (Statistiska Centralbyrån 2012). Av gastrointestinal kirurgi har obesitaskirurgi 

varit den snabbast växande i Sverige. År 2002 gjordes ca 800 operationer vilket 

kontinuerligt har ökat, år 2011 opererades cirka 8600 patienter, men detta har enligt en 

ny rapport minskat under 2012 till 7900 (Scandinavian obesity surgery regiser (SOReg) 

2012). Det finns idag flera olika sätt att behandla fetma där GBP har visat sig vara den 

bästa metoden för att få en stor viktnedgång och är mest väldokumenterad. En ny 

rapport har visat att mortaliteten efter en GBP operation inte överstiger 0,05% (SOReg 

2011). Trots den låga mortaliteten är generell anestesi riskabelt. Moment som att 

kontrollera luftvägen, blödnings- och cirkulationsrubbningar kan leda till allvarliga 

komplikationer eller död (Haller, Laroche & Clergue 2011). Patienter med obesitas 

löper en större risk att drabbas av komplikationer i samband med anestesin. Kända 

komplikationer i samband med anestesi är svårigheter att hålla fri luftväg samt intubera, 

vilket kan leda till hypoxi (O`neill & Allam 2010; Iyer, Koh, Chia, Macachor & Cheng 

2011). Tidigare forskning har inte hittats som belyser anestesisjuksköterskans 

upplevelse av att handha anestesin till patienter med obesitas. Detta arbete beskriver 

anestesisjuksköterskans upplevelse av att söva patienter som skall genomgå en GBP 

operation. Intervjun öppnades med en öppen fråga enligt följande: hur upplever du att 

handha anestesin till patienter som skall genomgå en gastric bypass operation.  Kanske 

kan anestesisjuksköterskans upplevelse ge oss mer information och en djupare 

förståelse om handhavandet av den här riskgruppen, för att på så sätt öka 

patientsäkerheten. Studien genomfördes på två olika operationsavdelningar i Västra 

Götalands län. Dessa två avdelningar arbetade efter ett koncept med en mindre grupp 

anestesisjuksköterskor som är specialiserade inom ämnet. Detta innebär att berörda 

informanter är väl förtrogna med arbetsuppgifterna med denna patientgrupp. 

Förhoppningen är att informanternas kunskap skall kunna hjälpa anestesisjuksköterskor 

att identifiera och utveckla omvårdnaden av denna patientgrupp.  

 

BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans ansvarsområde 

Det som styr anestesisjuksköterskans arbete är Hälso- och sjukvårdslagen, vilken är den 

övergripande lagen för all sjukvård. Där framgår det att målet är en god hälsa på lika 

villkor. Vården skall ges med respekt och värdighet till den enskilda människan, samt 

bedrivas med god kvalitet, bra hygienisk standard, samt kunna tillgodose trygghet i 

vården. Vården skall vara lättillgänglig, och i största möjliga mån utformas tillsammans 

med patienten, samt främja kontinuitet och säkerhet i vården (SFS 1982:763). Vidare 

beskrivs det i Patientsäkerhetslagen att det är viktigt att främja en hög Patientsäkerhet. 

Vården skall vara utformad med hänsyn till vetenskap och tillförlitlig kunskap. 
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Patienten skall få adekvat vård som i största möjliga mån ska utformas så att hon känner 

sig delaktig (SFS 2010:659). Detta styrks av Vendlegård, Hubner och Lindwall (2010) 

som anser att vårdaren bör stanna upp och tillåta patienten berätta sin berättelse. Detta 

för att bevara patientens värdighet och göra patienten delaktig i vårdarbetet. 

 
Anestesisjuksköterskan har ett ansvar för patienten som ligger sövd på operationsbordet 

och likställer patientsäkerheten med begreppet trygghet. Trygghet för 

anestesisjuksköterskan beskrivs av förhållandet mellan utrustning, utförliga rutiner, att 

allt är i ordning och checkat inför anestesin för att på så sätt ge patienten en trygg och 

säker vård. Det ligger också i sköterskans ansvar att bevara kompetensen genom att 

hålla sig uppdaterad inom sin profession för att upprätthålla patientsäkerheten 

(Berglund & Natvig 2005).  Anestesisjuksköterskans arbetsområde är anestesisjukvård 

och hon skall ha goda kunskaper både inom medicin- och omvårdnadsvetenskap 

(ANIVA 2012; Hovind 2005).  På en operationssal dominerar den medicintekniska 

utrustningen och det krävs att sköterskan har goda kunskaper om utrustningen och dess 

funktion (ANIVA 2012) 

 

Som anestesisjuksköterska är det viktigt att skapa en bra relation med patienten samt ge 

tillräcklig information för att skapa trygghet inne på salen. För att lyckas med detta 

krävs det att anestesisjuksköterskan kompletterar den tekniska utrustningen med 

omvårdnad (Bull & FitzGerald 2006; Lindwall & von Post 2012; Kvalvaag Gronnestad 

& Blystad 2004).  Anestesisjuksköterskan har ett personligt ansvar, men är också 

beroende av ett bra samarbete med medarbetarna (Berglund & Natvig 2005). Detta 

styrks i patientsäkerhetslagen som beskriver att anestesisjuksköterskan som utför vården 

själv bär ansvaret för att arbetsuppgiften fullföljs och har skyldighet att upprätthålla en 

hög patientsäkerhet (SFS 2010:659). För att ett bra samarbete skall fungera krävs det att 

alla talar samma språk för att det i akuta situationer inte ska bli något missförstånd. 

Lagarbete förenat med god kommunikation och bra samordning beskriver Kaissi, 

Johnsson och Kirschbaum (2003) är lika viktigt som att teknisk apparatur fungerar för 

att upprätthålla en god patientsäkerhet.  

 

Att inte ha kontroll och att inte ha inflytande hos läkarna kan upplevas stressande hos 

anestesisjuksköterskor. Det finns situationer där anestesisjuksköterskan skulle behöva 

mer tid för att förbereda sig inför anestesin, men inte får möjlighet till detta då 

anestesiläkaren vill annat, vilket i sin tur riskerar patientsäkerheten. En negativ relation 

mellan medarbetare kan få sköterskan att känna sig otrygg och få svårt att koncentrera 

sig vilket kan leda till att felaktiga beslut fattas. Den allt mer ansträngda 

arbetssituationen med ökade krav på effektivitet medför otillräcklig tid för sköterskan 

att förbereda sig inför anestesin. Fokus ligger på att klara av dagens operationsprogram 

vilket leder till en ökad press för sköterskan. Stressen kan leda till att viktiga moment 

glöms bort, som då äventyrar patientens säkerhet. En stressig miljö identifieras som den 

starkaste faktorn då fel görs (Berland, Natvig & Wahllöf 2008). Som 

anestesisjuksköterska sätts kompetensen på sin spets för att kunna ge patienten en säker 

och bra vård med utgångspunk i SFS (1982:763).  
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Obesitas 

Enligt Nationalencyklopedin (2013) definieras obesitas som fetma. Fetma definieras 

som abnorm mängd fettvävnad i kroppen. Övervikt kan orsakas av andra orsaker än fett, 

till exempel vätska eller stora muskelmängder. 

 

Body mass index (BMI) används för klassificering av överviktiga och feta vuxna 

personer. Världshälsoorganisationens rekommendation bedömer graden av övervikt vid 

ett BMI högre än eller lika med 25 och gränsen för kraftig övervikt går vid ett BMI 

högre än eller lika med 30 (WHO 2013). BMI räknas ut enligt följande formel. 

 

 
 

Uträkningen lämpar sig för vuxna personer men passar inte lika bra till barn yngre än 18 

år, äldre och kroppsbyggare (Vårdguiden 2011). 

 

Att leva med obesitas 

Historiskt sett var det religionens uppfattning om obesitas som gällde och obesitas 

relaterades till synd och bristen på moral. I dagens samhälle finns det stora 

organisationer som bidragit till den allmänna uppfattningen om obesitas. Bland annat 

har American Heart Association (AHA) bidragit till den allmänna bilden om hur 

samhället uppfattar patienter med obesitas. Den makt som de innehar bidrar till våra 

attityder att se obesitas som något onaturligt, abnormt och ohälsosamt. AHA har hjälpt 

till att få samhället att se obesitas som en sjukdom som patienten har åsamkat sig själv 

och det är den överviktiga patienten som får bära skulden för sin övervikt (Rogge, 

Greenwald & Golden 2004). 

 

Svår övervikt relaterat till fetma är oftast ett svårbehandlat tillstånd, vilket ökar risken 

för att drabbas av svåra följdsjukdomar, och en förtidig död (Angerås, Brohall, 

Fagerberg, Björkelund, Lantz & Lönroth 2011; Sjöström, Narbo, Sjöström, Karason, 

Larsson, Wedel, Lystig, Sullivan, Bouchard, Carlsson, Bengtsson, Dahlgren, Anders, 

Gummesson, Jacobson, Karlsson, Lindroos, Lönroth, Näslund, Olbers, Stenlöf, 

Torgerson, Ågren & Carlsson 2007).  Några av de vanligaste följdsjukdomarna till följd 

av obesitas är sömnapné-syndrom, diabetes, kardiovaksulära sjukdomar och hypertoni 

(Iyer et.al 2011.; Rogge, Greenwald & Golden 2004). Denna patientgrupp drabbas 

också i högre grad av inskränkt fysisk aktivetet, smärta från rörelseapparaten och 

utmattning (Sarwer, Lavery & Spitzer 2012). GBP operation är därför en väldigt bra 

viktminsknings metod för kraftigt överviktiga, med den extra fördelen att även 

följdsjukdomarna minimeras då patienten går ner i vikt (Grindel & Grindel 2006). 

 
Sjuklig obesitas associeras med ett flertal psykologiska problem som påverkar deras 

livskvalitet. Övervikten i sig leder till flertalet psykologiska besvär som låg självkänsla, 

kronisk depression och social isolering. Att vara deprimerad och inte vara nöjd med 

livet i stort, är större i denna grupp och prevalensen för att begå självmord är högre då 

de känner att de har en hopplös situation jämfört med den övriga befolkningen (Sarwer, 
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Lavery & Spitzer 2012; Rogge, Greenwald & Golden 2004; Van Hout, Van 

Oudheusden & van Heck 2004). 

 

Det framkommer att många människor med obesitas har ett livslidande då de inte kan 

interagera med övriga samhället utan drabbas av diskriminering socialt, på arbetet och 

även av sjukvården (Samantha, Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff  

2008). Flertalet av dessa patienter känner till hälsoriskerna med sin fetma och efter att 

ha misslyckats många gånger med att gå ned i vikt på konventionellt sätt, väljer de som 

sista utväg att genomgå en gastric bypass operation för att uppnå en bättre hälsa (Van 

Hout, van Oudheusden & Van Heck 2004; Rogge, Greenwald & Golden 2004).  

 

När patienten bestämmer sig för att genomgå en operation kan hon bli utsatt för ett 

vårdlidande. Patientens kropp kläs av och blottas på operationsbordet och kan då väcka 

känslor av nakenhet och skörhet, och vårdlidandet kan skapas genom blickar ord och 

dåligt uppträdande från vårdpersonalen. Själva operationen kan uppfattas som ett 

vårdlidande då kroppen skärs upp.  (Lindwall & von Post 2008). Vårdlidandet kan 

skapas genom att patienten blir åsidosatt genom att lidandet inte uppmärksammas, 

genom att inte bli sedd eller hörd och genom att patienten stängs ute från att aktivt ta del 

i sin vård. (Dahlberg & Segersten 2010). Enligt Hälso och sjukvårdslagen är det 

sjuksköterskans ansvar att i största möjliga mån lindra vårdlidandet och att tillgodose 

patientens behov av trygghet.(SFS 1982:763). Trygghet i vården är ett viktigt fenomen 

för att patienten skall kunna uppnå hälsa. Trygghet beskrivs som säkerhet, att vara fri 

från rädsla och oro, struktur och ordning i tillvaron och att känna sig i säkra händer 

(Dahlberg & Segersten 2010). För att lyckas med detta måste anestesisjuksköterskan 

minimera patientens känsla av såbarhet genom att värna om patienten och verka som 

patientens advokat. Anestesisjuksköterskan använder sig av sin röst, sina händer och 

ögon i sitt vårdande för att bevara patientens känsla av säkerhet och värdighet. För att en 

anestesi skall kunna bedrivas patientsäkert, är det viktigt att vårdvetenskap samspelar 

med medicinsk och medicinteknisk kunskap för att uppnå en god och patientsäker vård 

(Lindwall & Von Post 2008; Bull & FitzGerald 2006; ANIVA 2012).  

Gastric bypass 

Enligt Nationalencyklopedin (2006) definieras gastric bypass: 

 

”en operation för att underlätta viktminskning vid svår fetma”(National Encyklopedin 

2006). 

 

I begreppet GBP definieras även vilket resultat operationen skall leda till vilket innebär 

att en liten del av den övre delen av magsäcken kopplas ihop med en uppdragen 

tunntarmsslynga och detta leder till att större delen av magsäcken kopplas bort från 

födans väg och maten passerar direkt till tunntarmen. Detta leder till att matspjälkningen 

blir nedsatt och bildningen av aptitdämpande hormoner ökar. Övervikten kan reduceras 

i genomsnitt med ¾ av den ursprungliga övervikten (Nationalencyklopedin 2006). 

 

För att få genomgå en GBP operation inom Västra Götalandsregionen finns det vissa 

inklusionskriterier. Dessa kriterier kräver ett BMI på 40 eller mer, och om det föreligger 

komplicerade bakomliggande sjukdomar som tillexempel typ 2 diabetes med bristfällig 

kontroll, svår sömnapné eller risk för att utveckla lungemboli görs operationen vid ett 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomas%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18684133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hyde%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18684133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karunaratne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18684133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karunaratne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18684133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Komesaroff%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18684133
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BMI på 35. Patienterna som blir aktuella för operation skall ha gjort seriösa försök att 

gå ner i vikt på konventionellt sätt (Angerås et al. 2011). 

 

Preoperativ bedömning av obesitas patienter 

Patienter med obesitas innebär särskilda utmaningar. Syftet med Preoperativ bedömning 

av patienter som skall genomgå en GBP operation, är att optimera patientens 

förutsättningar för att klara en anestesi och operation på bästa möjliga vis. Här bestäms 

om patienten är lämplig för det aktuella ingreppet. Detta möjliggör en snabb 

identifiering och behandling av patientens existerande medicinska tillstånd. Kraftigt 

överviktiga patienter som klassas som högrisk patienter kallas till en ny bedömning 6-

12 veckor innan operation. Här sker en mer omfattande undersökning, där särskild 

uppmärksamhet riktas mot luftvägarna, andningsorganen och hjärtat. Kraftigt 

överviktiga löper ökad risk för peri-operativa komplikationer på grund av sin övervikt, 

vilket kräver kvalificerad personal (O’Neill & Allam 2010). 

Klassificering av anestesier 

ASA-klassificeringen som finns i Sverige har sitt ursprung från American Society of 

Anesthesiologists och ändvänds för att göra en bedömning av patientens hälsotillstånd 

före anestesin. Det finns totalt 6 ASA-klasser enligt Svensk förening för intensivvård 

och anestesi (SFAI 2012; Cleaver, Wagensen & Svensén 2011). 

 

ASA-1 Frisk patient. 

ASA-II Patient med mild systemsjukdom. 

ASA-III Patient med allvarlig systemsjukdom. 

ASA IV Patient med svår system sjukdom som utgör ett ständigt hot mot livet. 

ASA-V  Moribund patient som inte förväntas att överleva utan operation. 

ASA VI En patient som skall donera organ efter att hjärndöd diagnostiserats.  

 

Enligt SFAI (2012) finns det brister i ASA-klassificeringen på grund av olika tolkningar 

om hur ASA-klassificeringen skall genomföras. Trots att ASA-klassificeringen bedöms 

individuellt, anses den ändå ha ett värde när det gäller att förutse riskerna inom 

anestesin, relaterat till vilken ASA-klass patienten hamnar i.  

 

Obesitas- Risk narkos  

Det finns en mängd olika sjukdomstillstånd som ökar risken för komplikationer hos 

patienter med obesitas som ska genomgå en generell anestesi. Patienter med obesitas 

och med ett BMI >35 hamnar i ASA-grupp III på grund av sin fetma och de risker som 

den för med sig. Vissa av dessa patienter drabbas av följdsjukdomar som hypertoni, 

sömnapné syndrom och diabetes som i sin tur ökar komplikationsrisken vid generell 

anestesi (Cleaver, Wogensen & Svensén 2011). Det framgår att nyttan övervinner 

riskerna då morbiditeten minskar i den grupp av obesitas patienter som opereras, 

jämfört med de som inte genomgår operation (Sjöström et al. 2007). Att dödligheten 

minskar i denna grupp efter en GBP operation beror på att de viktrelaterade 

sjukdomarna har minskat, vilket minskar riskerna för en tidig död (Sarwer, Lavery & 

Spitzer 2012).  
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Intraoperativa risker 

Patienter med obesitas har ökad syreförbrukning och koldioxidproduktion, samt att 

lungornas och bröstkorgens elasticitet är nedsatt, vilket leder till ökat luftvägsmotstånd 

och minskad funktionell residual kapacitet (FRC) som ytterligare försämras i ryggläge. 

Under pre-oxygeneringen är det av värde att ha patienten i anti-trendelenburgläge vilket 

leder till att apnétoleransen förlängs. Patienter med obesitas sjunker även snabbare i 

syremättnad och blir hypoxiska, jämfört med normalviktiga (O’Neill & Allam 2010; 

Hovind 2005; Altermat, Munuz, Delfino, & Cortinez 2005; Coussa, Proietti, Schnyder, 

Franscarolo, Suter, Spahn & Magnusson 2004; Marley, Hoyle & Ries 2005). 

 

Patienter med obesitas har ett betydligt sämre gasutbyte i lungorna på grund av sin 

fetma. Detta leder till att de utvecklas en större mängd atelektaser under anestesin än 

hos normalviktiga. Det har visat sig att användning av ett positivt luftvägstryck med 10 

cm2 H2O på mask vid pre-oxygenering, har reducerat atelektasbildningen i samband 

med induktion av generell anestesi. Detta förbättrar patientens syrereserver och minskar 

risken för hypoxi vid induktion (Coussa et al. 2004; Edmark, Auner, Enlund, Östberg, 

& Hedenstierna 2010). 

 

Svår intubation innebär att det är otillräcklig insyn ner till stämbanden (Lagerkranser 

2005). Sambandet mellan övervikt och svår intubation stöds i ett flertal studier. Men det 

finns ett fåtal studier som inte finner något samband mellan svår intubation och 

övervikt. I dessa studier har svår intubation ett samband med stort halsomfång. Det 

beskrevs även att stor omkrets av halsen var signifikant högre hos patienter med 

obesitas. Vidare framkommer det att patienter med ett stort halsomfång har en högre 

grad av mallampati än övriga patienter. Mallampati är en klassifikation av 

intubationssvårighet där en hög grad är förenad med intubationssvårighet (Juvin, 
Lavaut, Dupont, Lefevre, Detriou, Dumoulin & Desmonts 2005; Brodsky, 

Lemmens, Brock-Utne, Vierra & Saidman 2002; Hekiert, Mick & Mirtza 2007). 

 

Det har visat sig vara svårare att maskventilera överviktiga patienter på grund av ett 

minskat luftvägsutrymme bakom tungbasen och ett ökat BMI. Detta orsakar ofri luftväg 

vid induktion av sömnmedel (Frappier, Guenoun, Journois, Philippe, Aka, Cadi, 

Silleran-Chassany & Safran 2003; Adams, & Murphy 2000). 

 

Extubering av kraftigt överviktiga patienter beskrivs medföra stora risker med 

luftvägarna. Om kontrollen av luftvägarna blir svåra och inte kan hanteras, leder det 

snabbt till hypoxi. Det är också ett känsligt läge för aspirationsrisk vilket gör det extra 

viktigt att patienten extuberas i sittande/lutande ställning av en erfaren narkosläkare 

(O’Neill & Allam 2010). Gatsro-esofageal reflux är vanligare bland överviktiga än 

bland normalviktiga. Det har visat sig vara signifikanta skillnader. Det har visat sig att 

överviktiga har dubbelt så många sura uppstötningar som normalviktiga vilket ökar 

risken för aspiration vid trakeal intubation (Di Francesco, Baggio, Mastromauro, Zoico, 

Stefenelli, Zamboni, Panourgia, Frulloni, Bovo, Bosello & Cavallini 2004; Ayzi, Hagen 

Chan, De Meester, Lin, Ayazin, Leers, Oezelik, Banki, Lipham & Crooks 2009). 
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Sjuksköterskans Handlingsberedskap 

De beskrivs att anestesisjuksköterskan känner sig mer trygg i sitt arbete om det finns en 

bra planering och om allt är förberett inför operationen. Detta gör att 

anestesisjuksköterska upplever att hon har kontroll över situationen. Det är också viktigt 

att ligga steget före och vara förberedd på de komplikationer som kan inträffa med den 

aktuella patienten. Bra inövade rutiner beskrivs vara avgörande i akuta situationer och 

kan ge sköterskan en nödvändig grund att stå på för att tackla oförutsedda händelser. 

Skriftliga rutiner och erfarenhet av akuta situationer är en bra kombination för att vara 

väl förberedd på det oförberedda (Berglund & Natvig 2005). För att uppnå 

handlingsberedskap innebär inte att på förhand uppnå ett bestämt mål, utan det beskrivs 

som mångdimensionellt och innefattar bland annat affektiva och kognitiva element. 

Affektiv förmåga innebär avsikten, genom att omvärlden tolkas för att skapa ny 

kunskap. Kognitiv förmåga utgör underlag för färdigheter av varierande slag som till 

exempel problemlösning. Handlingsberedskap och förmågan att lösa problem utgör en 

funktion av kognitiva och affektiva mål. Handlingsberedskap är något som utvecklas 

successivt hela tiden från en vårdares beteende och som kännetecknas av en orsak till en 

avsiktlig innovativ och intellektuell handling. Det är genom handlingen som vårdaren 

omstrukturerar det aktuella som inträffar i vårdsituationen och anpassar sig till det som 

skall göras. Att vara medveten om det som skall göras är därför avgörande för en god 

handling (Eriksson 1985).     

                                                          

Ellström (1992) beskriver kompetens som en individs handlingsförmåga i samband med 

en viss uppgift eller situation. Det innebär att ha förmågan att på ett framgångsrikt sätt 

utföra ett arbete genom att lösa problem och fatta beslut, samt inneha samarbets-, 

ledarskaps- och kommunikationsförmåga. Det innebär också förmågan att identifiera, 

utnyttja och utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 

innefattar samt att ha förmågan att se mönster för att sedan kunna bedöma det. 

 

Sjuksköterskans Ansvar 

Ansvar beskrivs som ett inre och ett yttre ansvar, där yttre ansvar innebär ett ansvar för 

något redan bestämt och som är fastställt i regler. Detta ansvar kan fullföljas utan ett 

djupare engagemang, vilket inte är uteslutet. Det inre ansvaret förutsätter att vårdaren 

går in i en vårdrelation där mötet kräver att vårdaren offrar någonting av sig själv. 

Ansvar och skuld hör samman vilket innebär önskan att tjäna och hjälpa någon, att 

uppfatta ansvar som en skyldighet innebär att vårdaren uppfattas ansvarig för något. Om 

ett personligt ansvar tas kommer vårdaren känna skuld över upplevda fel som gjorts 

eller det som lämnats ogjort.  Ansvar är också en förbindelse och en förpliktelse vilket 

förutsätter att man ingår i en relation med patienten. I förpliktelsen finns också löftet 

vilket redogör för det vårdaren förbinder sig att ansvara för (Eriksson 1995). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Överviktiga patienter är en speciell patientgrupp att handha i samband med anestesi. 

Detta på grund av deras psykiska och fysiska status och de risker det medför. Det är 

därför viktigt att frambringa en samlad bild av anestesisjuksköterskans upplevelse av att 

söva denna patientgrupp, för att kunna planera en god och säker vård. I litteraturen 
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framkommer det till största del medicinsk fakta om komplikationer i samband med 

anestesin. Tidigare forskning har inte hittats som beskriver anestesisjuksköterskans 

upplevelse av att söva patienter med obesitas. Det är därför viktigt att undersöka 

anestesisjuksköterskan upplevelse av att handha anestesin till patienter som skall 

genomgå en gastric bypass operation, för att på så sätt kunna identifiera och utveckla 

omvårdanden av denna patientgrupp.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av att handha anestesin till 

patienter med obesitas som skall genomgå en gastric bypass operation. 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ intervjustudie med en induktiv öppen frågeställning har valts till arbetet. 

Öppna frågor leder till att informanterna får möjlighet att tala fritt om sin erfarenhet av 

att handha patienter med obesitas. Metoden valdes för att vi skulle få en djupare 

förståelse för hur anestesisjuksköterskan upplever att handha anestesin till patienter med 

obesitas som skall genomgå en GBP operation. Enligt Brinkman och Kvale (2009) är en 

induktiv intervju en lämplig metod för att få informanten att så exakt som möjligt 

beskriva upplevelser, känslor och handlingar. Vidare menar författarna att lyhördhet, 

nyfikenhet och uppmärksamhet beskrivs vara av stor vikt för att fånga 

anestesisjuksköterskornas upplevelser om fenomenet som skall undersökas. 

 

Deltagare 

Totalt intervjuades 8 anestesisjuksköterskor med minst 2 års erfarenhet av yrket på 2 

sjukhus i Västra Götalands län. Intervjuerna utfördes på informanternas respektive 

arbetsplats. Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att 

anestesisjuksköterskorna skulle ha arbetat inom yrket i minst 2 år samt ingå i gruppen 

för GBP operationer. Det var endast kvinnor som intervjuades och åldern på 

informanterna var mellan 28 och 64 år. Informanterna hade arbetat som 

anestesisjuksköterskor mellan 2 och 35år. Alla tillfrågade gav sitt medgivande till att 

delta i studien. Samtycket till att delta i studien dokumenterades på ett dokument 

(Bilaga 2). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer. Deltagarna informerades av 

respektive avdelningschef efter att ett godkännande hade givits av respektive 

verksamhetschef (bilaga 1). Intervjuerna genomfördes av författarna till denna studie på 

informanternas ordinarie arbetstid efter överenskommen tid på operationsavdelningarna. 

Informanterna informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte och att 

deltagandet var frivilligt. Intervjuerna delades upp mellan författarna och varade mellan 

20-50 minuter och spelades in digitalt.  
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Intervjuerna genomfördes på en avskild plats i en lugn miljö utan störande moment för 

att förhindra avbrott som kunde påverka intervjun negativt. För att informanterna skulle 

känna att deras medverkan var viktig tilläts informanterna att tala till punkt utan avbrott. 

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga, där informanterna fick berätta fritt om sina 

upplevelser. Därför valdes en narrativ intervjumetod där berättelserna kan dyka upp 

spontant under intervjun eller lockas fram av intervjuaren (Brinkman & Kvale 2009). 

Dataanalys 

Data analyserades enligt Elo och Kyngäs (2008) med en induktiv innehållsanalys. Efter 

att intervjuerna hade genomförts skrevs de ordagrant ut av respektive intervjuare för att 

få med all innebörd av pauser, skratt och suckar. När något betonades extra skrevs detta 

ut med stora bokstäver. Inspelningarna lyssnades igenom ett flertal gånger för att 

transkriberingen skulle bli ordagrann och för att säkerställa giltigheten. Den 

transkriberade texten lästes igenom ett flertal gånger och meningsbärande enheter 

markerades i texten. Därefter lästes texten igenom och rubriker plockades ut och skrevs 

i marginalen för att få med alla aspekter av innehållet. Därefter skrevs rubrikerna upp på 

ett kodningsark och av dessa skapades kategorier. Efter detta fördes kategorierna med 

samma innebörd ihop till subkategorier.  Nästa steg i processen var att abstrahera 

fenomenet genom att skapa generella kategorier. Dessa kategorier namngavs med 

innehållskarakteristiska namn vilket innebär att subkategorier med liknande innehåll 

slås ihop till generella kategorier som leder till huvudkategorin (Elo & Kyngäs 2008). 

De kategorier som framkom ligger textnära och har tolkats.  

 

Tabell 1. Analysprocessen. 

Meningsbärande Enhet Subkategori Generell 

kategori  

Huvud kategori 

Att jag hela tiden tänker 

igenom det som jag skall 

ha med mig, och att allt 

finns på plats innan 

patienten kommer, så 

har jag ju tänkt ut ett 

senario innan liksom så. 

Att vara mentalt 

och praktiskt 

förberedd på det 

oväntade 

Handlings-

Beredskap 

 

 

 

 

 

 

Patientsäkerhet 

Man har livet i handen 

varje dag som jag säger, 

så det gäller att du kan 

handla, och det är 

väldigt viktigt att du är 

förberedd mentalt och 

att du har dina grejer på 

plats. 

Mentala 

Förberedelser 

Handlings-

beredskap 

 

Etiska överväganden 

Intervjuerna som genomförts har behandlats med sekretess, där enbart författarna och 

handledaren som har haft tillgång till materialet. Allt material är avidentifierat och kan 

inte härledas till informanterna. Lagen om etisk prövning av forskning som avser 
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människor innefattar inte studier på högskolenivå. Bestämmelserna om samtycke och 

information gäller dock. Deltagaren fick information om varför forskningen gjordes, 

vilket syfte studien har, metoden som används, vem som genomförde forskningen, att 

deltagandet var frivilligt samt att informanterna när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Innan forskningen kunde genomföras skulle deltagarna ha gett sitt samtycke 

till forskningen och samtycket skulle vara frivilligt och dokumenteras (2003:460) 

 

RESULTAT 

Resultatet beskriver hur anestesisjuksköterskan upplever att handha anestesin till 

patienter som skall genomgå en GBP operation. Nedan presenteras följande tabell 

utifrån rubriker, kategorier, subkategorier och huvudkategorier (Elo & Kyngäs 2008). 

 

 

 

 

 

Rutiner 

Riktlinjer                                               

 

 

 

Mentalt förberedd  

på det oväntade    

Risker 

Praktiska förberedelser 

 

 

Erfarenhet 

information 

samarbete 

 

 

 

Bemötande 

Värdighet 

Respekt 

Att finnas där 

 

 

Rolig patientgrupp 

betänkligheter 

Känslor 

 

TRYGGHET PATIENT-

SÄKERHET 

HANDLINGS-

BEREDSKAP 

PATIENTEN I 

FOCUS 

 

KONCEPT 

FÖRHÅLL-

NINGSSÄTT 

SUBKATEGORI GENERELL 

KATEGORI 

HUVUD- 

KATEGORI 
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Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet beskrivs med kategorierna Koncept, Handlingsberedskap, Trygghet, 

Patienten i fokus och Förhållningssätt. 

Koncept 

Under denna rubrik beskrivs kategorierna riktlinjer och rutiner. 

 

Innan patienten anländer till operationssalen görs rutinmässiga kontroller. Kontrollerna 

innefattar funktionstest av narkosapparaten och genomgång av all utrustning som skall 

användas inför anestesin för att kunna upprätthålla säkerheten. I intervjuerna beskrivs 

att rutiner har arbetats fram specifikt för den här patientgruppen. Rutinerna har 

tillkommit för att all personal skall arbeta på samma sätt vilket minskar risken för att 

missförstånd ska uppstå, detta för att upprätthålla en patientsäker och god vård. 

Rutinerna uppdateras vid behov och anpassas utifrån patientgruppen. Vidare beskrivs att 

arbetet flyter på bättre om anestesisjuksköterskan känner sig trygg när arbetet sker 

utifrån riktlinjer och rutiner. Genom att arbeta utifrån detta koncept säkerställs 

patientsäkerheten. 

 

”Jag tror att om man vet att man följer sina rutiner och att man liksom vet vad man gör 

så hamnar man sällan i sådana situationer att man blir stressad. Jag vet vad jag gör 

och jag mixtrar inte med något själv, jag tror att det har med säkerheten att göra.” 

 

Handlingsberedskap 

Under denna rubrik beskrivs kategorierna: att vara mentalt förberedd på det oväntade, 

praktiska förberedelser och risker. 

 

Informanter i studien var överens om att den här gruppen utgjorde en stor risk vid 

anestesi. Att hålla fri luftväg var ett återkommande problem och framför allt på de 

patienterna med korta grova halsar och små hakor. Det beskrevs också att den här 

patientgruppen sjunker i syremättnad snabbare än andra på grund av sämre syrereserver, 

dessa risker gjorde att informanterna var extra fokuserade och mentalt förberedda på 

eventuella problem som kunde uppstå i samband med sövning. Praktiska förberedelser 

och ordning och reda i salen beskrevs som en viktig del i arbetet. Att ha hjälpmedel nära 

till hands och att hela tiden ligga steget före tankemässigt för att vara beredd på om 

något oförutsett händer beskrevs som nyckeln till en patientsäker vård, och var i 

synnerhet viktigt för den här patientgruppen. Det beskrivs också att lång 

arbetslivserfarenhet leder till att informanterna innan sövning tänker igenom anestesin, 

och genom erfarenheten med akuta situationer bildar en beredskap för det som kan 

komma att inträffa, vilket sker som en reflex utan att man behöver tänka på vad man 

gör. En av deltagarna i studien beskriver handlingsberedskap på nedanstående sätt. 

 

”När jag har jobbat länge med detta nu så tänker man inte, jag har alltid den 

beredskapen som jag har alltså man har tänkt igenom förloppet innan liksom, det gör 

man väl annars också men man kanske tänker ännu mer med den här gruppen på grund 

av riskerna”. 
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Trygghet 

Under denna rubrik beskrivs kategorierna Samarbete, Erfarenhet och Information. 

Informanterna beskrev att antalet personer som arbetade med den här patientgruppen är 

begränsad vilket gör att personalgruppen blir väldigt sammansvetsad, och jobbar väldigt 

bra ihop. Att arbeta på det här sättet inger en trygghet hos informanterna och en känsla 

av att ha kontroll. Det beskrivs också att informanterna har ett väldigt bra samarbete och 

att arbetet flyter på bättre med GBP operationerna än övriga operationer, och detta på 

grund av att de arbetar i en liten grupp där alla är sammansvetsade vilket upplevdes göra 

arbetet väldigt roligt. Vidare beskrivs att arbetet upplevs mer professionellt när alla vet 

vad de skall göra vilket informanterna upplever leder till ett bättre omhändertagande och 

att patienten då känner sig mer trygg i deras händer.  

 

”Vi jobbar tillsammans så pass mycket så att allting flyter så enkelt utan att man 

behöver säga någonting till varandra, hade jag varit på salen bredvid så hade det 

aldrig skett automatsikt utan jag hade fått be. Och jag kan tänka mig att patienten 

upplever en trygghet, att här jobbar de ihop allihop.” 

 

Erfarna narkosläkare som ingår i den här arbetsgruppen inger en trygghet hos 

informanterna på grund av deras kompetens och ett väl fungerande samarbete. Dock 

beskrivs det att informanterna kan känna sig otrygga och kan tycka att situationen blir 

obehaglig om en utomstående stafettläkare som inte känner till arbetets gång kommer in 

på salen, detta kan försämra samarbetet vilket leder till att informanterna upplever att ett 

stort ansvar vilar över hennes axlar.   

 

”Det har faktiskt varit så att man har kunnat ha någon som är stafett ibland som inte 

har gått på samma våglängd. Och då får man liksom stå på sig, att nä här, så gör vi 

inte här. Så här kan du inte väcka, så gör vi inte här. Och då blir det, det här var inte 

bra, det här känns inte bra, det här är inte, nej. Det kan kännas lite obehagligt.” 

 

Information till patienten upplevdes av informanterna vara väldigt viktigt för att 

patienten skulle känna sig trygg och väl förberedd inför ingreppet. Det beskrevs vara 

väldigt viktigt att informera och visa hur andningsmasken fungerade och att patienten 

fick prova och se hur den kändes när den satt på ansiktet. Detta för att patienten skulle 

känna sig lugnare och tryggare när man satte på den vid uppvaknandet direkt efter 

extuberingen. Det beskrevs även att informanterna var mycket noggrann med att 

informera patienter som genomgick en GBP operation, eftersom det föreligger en högre 

risk med den här patientgruppen samt att operationen är oåterkallelig. Informanterna 

informerade och kontrollerade att inte några missförstånd hade skett utan att patienten 

var väl införstådd med ingreppet. Detta upplevdes även som tryggt för informanterna 

som då fick bekräftelse på att informationen hade gått fram och att de var medvetna om 

riskerna och vad som skulle hända.  

 

Jag kan ju känna så att jag inte frågar ut andra patientgrupper lika mycket om de har 

fått information. Eftersom det är en större risk med dem, och därför är man mycket mer 

noggrann med att de får information. 
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Patienten i fokus 

Under denna rubrik beskrivs kategorierna bemötande, värdighet, respekt och att finnas 

där. 

 

I alla intervjuer framkom det att informanterna bemötte alla patienter lika oavsett om de 

skulle genomgå en GBP operation eller en annan operation. 

 

”ja det är liksom som vilka patienter som helst, man kan ju inte särbehandla dem på 

nått sätt” 

 

I intervjuerna framkom det att det är viktigt att ha ett bra bemötande till denna 

patientgrupp för att inte få patienten att känna sig mer besvärad av sin kroppsstorlek. 

För att lyckas med detta beskrivs att patienten bemöts med värdighet genom att inte titta 

på patientens kropp på ett sätt som patienten upplever nedvärderande. Respekt mot 

patienten beskrivs som att inte vara dömande, och att inte blotta patientens kropp i 

onödan. I studierna framkom det att det är viktigt att visa respekt för patientens mod att 

genomgå operationen.  Att ha empati beskrivs som oerhört viktigt i bemötandet. Genom 

att ge adekvat information på en nivå som patienten förstår, att ge beröring och 

förmedla att du finns där och stannar där hela tiden under operationen beskrevs vara 

oerhört viktigt för att inge patienten lugn och trygghet i omhändertagandet. Att ge 

patienten den tid hon behöver, att vara ett stöd och förmedla positiva tankar inne på 

salen innan sövning upplevs viktigt för att få patienten att känna sig trygg. 

 

Förhållningssätt 

Under denna rubrik beskrivs kategorierna, rolig patientgrupp, känslor, betänkligheter. 

 

I intervjuerna beskrivs att det är en rolig patientgrupp att handha. Patienterna beskrivs 

som välinformerade, tacksamma, förberedda och motiverade för att genomgå 

operationen. Informanterna upplevde patientgruppen som utmanande både vad det 

gällde luftvägen och att justera doser under anestesin. Det beskrevs även att det oftare är 

en lättare stämning på de salar där GBP operationer utförs. En informant sa enligt 

följande: 

 

”det är ju annat när du gör en sån här operaration än när du kommer in o ska göra 

någon slags cancerkirurgi” 

 

Informanterna beskrev att de inte hade några betänkligheter att patienterna genomgick 

en GBP operation. I intervjuerna framkom informantens upplevelse av hur patienterna 

hade kämpat i många år för att lyckas gå ner i vikt men inte lyckats. Vissa patienter 

upplevdes vara diskriminerade i samhället, och informanterna kände att de bidrog med 

att göra något gott för patienten. Därför upplevdes operationen som meningsfull och 

som ett bra verktyg för att förbättra hälsan och få ett bättre liv.  

 

”många har provat alla möjliga sätt att gå ner o inte lyckats…o då …ja då…tycker jag 

att då har dom all rätt att få göra den här operationen.” 
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Informanterna beskrev betänkligheter mot att operera patienter under 20 år. De var 

oroliga för om de verkligen hade tänkt sig noggrant för innan de bestämde sig för att 

genomföra operationen. Informanterna undrade om patienten verkligen hade gjort allt 

för att gå ner i vikt på egen hand, och beskrev det som sorgligt när det kom patienter 

mellan 18-20 år som skulle opereras. De beskrev att det inte kändes bra att operera unga 

människor och upplevde att de inte gjorde det bästa för patienten genom en operation. 

Informanterna ansåg även att det var oetiskt att operera yngre personer. 

 

”…att göra ett sånt stympande irreversibelt ingrepp som dom ska leva med i hela sitt liv 

när dom inte ens fyllt 20 år. Det känns ibland oetiskt det tycker jag. Och jag tycker inte 

de e, det känns inte jättekul. ” 

 

Informanterna upplevde att vissa patienter som opererades inte skulle lyckas lika bra 

efter operationen på grund av att de hade fel inställning eller att operationen inte var helt 

självvald. Informanterna upplevde även då känslor av att det inte kändes bra att delta i 

dessa operationer. Det framfördes också tankar om varför patienten inte kunde fortsätta 

att gå ner i vikt på egen hand för att slippa opereras då de lyckats att gå ner 10-15 kilo 

innan operation.  

 

Informanterna hade en förståelse för att de flesta ville genomgå en operation när de hade 

kämpat i så många år för att gå ner i vikt utan att lyckas. Det framkom att några av 

anestesisjuksköterskorna ansåg att unga men även patienter med fel inställning inte 

skulle opereras. De betonade att dessa tankar inte påverkade deras relation med 

patienten. Och klargjorde att de var läkaren som bestämde vilka som skulle få genomgå 

operationen. 

  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur anestesisjuksköterskan upplevde att 

handha anestesin till patienter med obesitas som skulle genomgå en GBP operation. För 

att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelse användes en kvalitativ 

forskningsintervju med en narrativ intervjumetod, där informanten får berätta fritt om 

sin upplevelse. Intervjuaren skall vara tyst och låta informanten tala utan att avbryta. 

Utifrån vad informanten berättade ställdes följdfrågor som inte var ledande. Kvalitativ 

intervju med öppen fråga anses vara en bra metod för att locka fram det fenomen som 

ska undersökas (Brinkman och Kvale 2009). 

 

Data analyserades enligt Elo och Kyngäs (2008) med en induktiv innehållsanalys. 

Induktiv ansats användes då författarna inte funnit någon tidigare forskning inom 

området. När data analyserades var författarna noga med att inte tolka texten, detta för 

att behålla innebörden i de olika delarna. Under grupphandledningen har 

analysprocessen diskuterats och författarna har fått kommentarer och synpunkter, vilket 

har fört analysprocessen till ett färdigt resultat. Genom att författarna försökt att inte 

tolka innehållet utifrån den egna förförståelsen och varit noggranna under 

analysprocessen, anses resultatet vara tillförlitligt. 
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Totalt gjordes det 8 intervjuer med anestesisjuksköterskor från två sjukhus i Västra 

Götalands län. Enbart kvinnor intervjuades då det inte fanns manliga 

anestesisjuksköterskor i den grupp som arbetar med GBP operationerna. Mäns 

upplevelse av att handha den här patientgruppen hade kanske givit studien ett annat 

perspektiv, vilket eventuellt skulle påverka resultatet. Erfarenhet som 

anestesisjuksköterska varierade mellan 2 och 35 år vilket gav en stor bredd på hur de 

upplevde det att handha GBP operationer, vilket kan ses som en styrka i arbetet. Trots 

att det bara var kvinnor som intervjuades anses studiens resultat vara relevant för att 

beskriva upplevelsen av att handha anestesin för denna patientgrupp.  

 

En svaghet i arbetet är att tiden för datainsamlingen var tidsbegränsad. Det tog tid att få 

godkännande för att genomföra intervjuerna och detta ökade ytterligare tidspressen. 

Författarna hade även bekymmer med att komma igång med intervjuerna då det inte 

passade schemamässigt på en av anestesiklinikerna. Författarna kände att tiden var 

knapp och kände oro för att arbetet inte skulle bli klart i tid. Även ovanan att genomföra 

intervjuer anses vara en svaghet i arbetet. Intervjutekniken blev dock bättre allt efter 

som då inspelningen transkriberades direkt efter varje intervju och lästes igenom av 

respektive intervjuare. 

 

En styrka i arbetet var att alla anestesisjuksköterskor som handhar GBP-operationer på 

respektive klinik fanns tillgängliga. Antalet intervjuer anses vara relevant till en studie 

på magisternivå. 

 

Författarna hade haft praktik innan genomförandet av intervjuerna och hade på så sätt 

skaffat sig en förförståelse om hur det är att handha anestesin för patienter med obesitas. 

Dock hade ingen av författarna deltagit i någon GBP operation under praktiktiden. 

Författarna hade en förförståelse om att dessa patienter var svårare att intubera, syresätta 

och att de kunde få tackykardi under operationen då det var en laparaskopisk teknik som 

användes. Författarna var medvetna om att förförståelsen inte fick påverka 

informanterna i intervjuerna. Detta var viktigt att tänka på för att förhindra att resultatet 

skulle påverkas. 

 

För att den kvalitativa forskningen skall anses trovärdig krävs det att alla moment 

redovisas så som urval, dataanalys och resultat (Elo & Kyngäs 2008). Genom att detta 

är gjort anses studien vara trovärdig.  

 

Informanterna i studien kommer från två sjukhus i Västra Götalands län och det resultat 

som framkom skiljer sig inte åt när resultatet sammanställdes sett utifrån respektive 

anestesiklinik. Resultatet anses vara överförbart till andra anestesikliniker i övriga 

Sverige till de grupper som genomför GBP operationer.  
 

Resultat diskussion 

I resultatet framkom det 5 kategorier: Koncept, Handlingsberedskap, Trygghet, 

Patienten i fokus och Förhållningssätt. Dessa bildar tillsammans huvudkategorin 

Patientsäkerhet. Författarna valde att avgränsa sig, och diskuterar därför kategorierna 

Trygghet och Handlingsberedskap i resultatdiskussionen och hur dessa påverkar 

patientsäkerheten. 
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Anestesisjuksköterskorna i studien beskrev även vikten av att ha en bra 

Handlingsberedskap då kraftigt överviktiga personer utgjorde en stor risk vid anestesi. 

För att kunna vara förberedd på det oväntade krävdes ordning och reda samt väl 

planerade förberedelser. Anestesisjuksköterskorna beskrev också vikten av att ligga 

steget före tankemässigt för att vara förberedd på om något oförutsett skulle inträffa, för 

att snabbt kunna lösa problematiska situationen om det skulle krävas. Detta styrks inom 

den kognitiva forskningen där det beskrivs att personal inom akutsjukvård använder sig 

av mental simulering för att fatta snabba avgörande beslut (Klein, 2008). Förmågan att 

kunna handla rätt i oväntade akuta situationer beskrevs av anestesisjuksköterskorna i 

studie ta lång tid att lära sig, och utvecklas med lång arbetslivserfarenheten. Det 

beskrivs också att handlingsberedskap och improvisation är viktiga egenskaper hos en 

anestesisjuksköterska vilket beskrivs i Rasmussen och Torjuul (2012) som anser att 

erfarenhet har stor betydelse för en god handlingsberedskap. I oväntade situationer är 

det viktigt att kunna förlita sig på kunskap och erfarenhet. Det finns inte alltid tid till att 

överlägga med kollegor, därför är det väldigt viktigt att kunna lita på sig själv, sin 

kunskap och expertis för att kunna hantera dessa situationer på ett professionellt sätt. 

Vidare menar författarna att improvisation är en viktig färdighet som är utvecklad 

genom erfarenhet och som är nödvändig inom vården. Det inte alltid möjligt att följa 

rutiner och riktlinjer, därför hävdar författaren att flexibilitet och kreativitet värderas 

högt i sådana situationer. När oförutsedda situationer inträffar måste personalen gå ifrån 

rutinerna och kunna improvisera för att upprätthålla patientsäkerheten.  

 

Anestesisjuksköterskorna i studien upplevde inte att det var mer komplikationer hos 

denna patientgrupp relaterat till generell anestesin jämfört med övriga patientgrupper. 

Trots detta betonade de vikten av att ha beredskap om något skulle hända och att de 

förberedde patienter med obesitas på ett annat sätt inför anestesin. Detta kan ha att göra 

med att de har erfarenhet att handha denna patientgrupp och är väl förtrogna med de 

risker som är associerat till patienter med obesitas. I O´Neill och Allam (2010) framgår 

det att patienter som skall genomgå en GBP operation skall opereras där det finns 

lämpliga lokaler och utrustning, utbildad personal samt en intensivvårdsavdelning om 

patienten skulle behöva intensivvård för att kunna upprätthålla patientsäkerheten.  Att 

sakna erfarenhet och kompetens riskerar att sätta patientsäkerheten ur spel och kan 

riskera patientens liv och detta är den största orsaken till att patienter avlider under 

anestesin (Haller, Laroche & Clergue 2011).  

 

Anestesisjuksköterskorna i studie upplevde Trygghet när personalgruppen hade ett bra 

samarbete och var väl sammansvetsade. Samarbete gav en känsla av att ha kontroll över 

situationen och att det var en rolig operation. Anestesisjuksköterskorna upplevde att 

lagarbetet fungerade bättre i gruppen som sövde GBP-patienter, på grund av att de var 

mer sammansvetsade än övriga operationslag. Det beskrivs också att personalen är så 

pass sammansvetsade och att alla vet vad de skall göra, utan att föra en verbal 

kommunikation med varandra för att arbetet skall flyta på och bedrivas på ett 

patientsäkert sätt. Det beskrivs i Rasmussen och Torjuul (2012) att oväntade händelser 

kan utlösa stress om kommunikationen eller samarbetet inte fungerar optimalt. Stress 

kan visa sig på olika sätt hos människan, och kan visa sig genom osäkerhet och 

otrygghet vilket kan smitta av sig på övriga gruppen. Vidare menar författarna att icke 

verbal kommunikation är en viktig färdighet i ett bra samarbete. Detta eftersom det inte 
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alltid är lämpligt att prata för att förmedla budskap mellan personalen, då detta kan 

distrahera andra medlemmar i teamet. Detta menar författarna skapar ett lugn och en 

trygghet för anestesisjuksköterskan i en annars häktisk och komplex situation. Det 

beskrevs också hur viktigt det är att visa ett lugn, att personalen utstrålade 

självförtroende och att operationsgruppen hade kontroll över situationen, även om läget 

var dramatiskt och till synes utan kontroll, och detta för att patienten skulle känna sig så 

trygg som möjligt. 

 

Idag arbetar en liten grupp anestesisjuksköterskor kontinuerligt med GBP 

operationerna, vilket leder till att personalen får kontinuitet och har tid och möjlighet att 

bli ordentligt sammansvetsade. Då anestesisjuksköterskorna beskriver att samarbetet 

fungerar bättre i den gruppen som arbetar med GBP operationer än i övriga 

operationslag finns ett behov av att utveckla lagarbetet på operationsavdelningarna. 

Författarna bedömer att alla patienter skall ha samma möjlighet till en god och 

patientsäker vård.  Haller, Laroche och Clergue (2011) anser att mänskliga fel och 

inadekvat lagarbete är en huvudsaklig orsak till att utsätta patienten för onödiga risker.  

 

För att upprätthålla patientsäkerheten anser författarna att kontinuerlig utbildning inom 

området är viktigt för att upprätthålla en patientsäker vård. Flera artiklar beskriver 

vikten av att utbilda personalen med simuleringsövningar på en docka för att utveckla 

arbetsgruppens samarbetsförmåga. Simulering underlättar inlärning av färdigheter där 

scenariot illustrerar realistiska händelser. En kombination av teoretisk kunskap och 

praktisk simuleringsövning är viktigt för fortsatt förbättring av samarbetsförmågan inom 

akutsjukvården för att upprätthålla patientsäkerheten (Shapiro, Morey, Small, Langford, 

Kaylor, Jagminas, Suner, Salisbury, Simon & Jay 2004; Gaba, Howard, Fish, Smith & 

Sowb 2001). 

 

Författarna anser att ett väl fungerande samarbete är så pass viktigt inom ett 

operationslag, att det är nödvändigt att arbeta till en förbättring och satsa på utbildning 

för att kunna bedriva en patientsäker vård. Enligt 3 kap och 2 paragrafen i 

patientsäkerhetslagen skall vårdgivaren vidta åtgärder om det behövs för att förebygga 

att patienter drabbas av vårdskador och kan åtgärder inte göras omedelbart skall en 

tidsplan upprättas (2010:659).  

 

Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att patientsäkerhet är en viktig del av 

anestesisjuksköterskans vardag på en operationsavdelning. Handlingsberedskap, 

Koncept, Patienten i fokus, Trygghet och Förhållningssätt framstod som centrala delar 

för att kunna bedriva en patientsäker vård till patienter med obesitas som skall genomgå 

en GBP operation. Intentionen med studien var att genom resultatet skapa kunskap och 

en djupare förståelse kring handhavandet, för att på så sätt kunna identifiera och 

utveckla omvårdanden av denna patientgrupp.  
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Vidare forskning 

Detta är en studie om hur anestesisjuksköterskan upplever att handha anestesin till 

patienter som skall genomgå en GBP operation. Det vore intressant att göra en liknande 

studie med denna patientgrupp. Patienterna skulle då intervjuas, och fokus skulle ligga 

på hur patienten upplever anestesisjuksköterskan som skall genomföra anestesin inför 

en GBP operation. Vidare hade det varit intressant att jämföra de olika studierna, för att 

finna likheter och skillnader kring deras upplevelser. 
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VERKSAMHETSCHEFS GODKÄNNANDE AV DATAINSAMLING 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Anestesisjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå där syfte är att beskriva 

anestesisjuksköterskans levda erfarenheter av att handha anestesin för patienter som 

skall genomgå en gastric- by-pass operation. 

 

Det finns inte mycket forskat inom detta område och därför är kunskapen om hur 

sjuksköterskan upplevelse av att handha anestesin för denna patientgrupp sparsam. Vi 

anser att det är av stor vikt att belysa detta område under den perioperativa 

vårdprocessen. 

 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ intervjustudie med totalt 6-8 sjuksköterskor 

med erfarenhet av att söva denna patient grupp. 

  

Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter mellan v17-19. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras. Deltagarna kommer att 

informeras både muntligen och skriftligen om studiens syfte. Intervjuerna kommer att 

genomföras på en plats som bestäms av deltagarna. Uppgifterna kommer att vara 

avidentifierade vid publicering av det analyserade resultatet och ingen kommer att få 

tillgång till materialet. Inspelningar och utskrifter kommer att förvaras och hanteras på 

ett säkert sätt och det obearbetade materialet kommer endast undertecknade studenter 

och handledare att ta del av. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan förklaring. 

 

HUR DELTAGARNAS INFORMERADE SAMTYCKE INHÄMTAS 
Vi har en önskan om att deltagarna kommer att väljas ut av verksamhetschefen på 

respektive arbetsplats. En förfrågan om deltagande i studien kommer där efter att 

skickas ut till respektive informant.  

 

HUR RESULTATET KAN ERHÅLLAS 
Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i elektronisk format på hemsidan 

på Borås Högskola. Vid önskemål kan vi framförskaffa en kopia om så önskas. 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

Hälsningar Peter och Klas. 

 

 

__________________________ __________________________  

Klas Jansson                                Peter Tellskog  

E-post xxx                                   E-post xxx  

Tfn: xxx                                      Tfn xxx  

 

 

Handledare  

Anders Jonsson Docent 



                                                             

 25 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post: anders.jonsson@hb.se  

Tfn 070 2765619 

 

 
Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Klas Jansson och Peter Tellskog 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
Borås 2013 -      - 
 
 
 
 
_______________________________  
 
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort 
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              Bilaga 2 

 

Informationsbrev till Anestesisjuksköterska 
Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

anestesisjukvård på högskolan i Borås. Under våren 2013 kommer vi att skriva vårt 

examensarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv med syfte att beskriva 

anestesisjuksköterskans upplevelse av att handha anestesin till  patienter med obesitas 

som skall genomgå en gastric- by-pass operation. 

 

Under intervjun kommer vi att be dig berätta om dina upplevelser kring hur det är att 

handha denna patientgrupp. Varje intervju kommer att ta ca 30-40 minuter. Intervjuerna 

kommer att spelas in och skrivas ut för att sedan analyseras. Informanterna kommer att 

informeras både skriftligt och muntligt om arbetets syfte och genomförandet av 

intervjuerna. Intervjuerna kommer att äga rum på informanternas respektive arbetsplats 

efter att deltagarna informerat sitt samtycke. Deltagandet är helt frivilligt och 

informanten kan när som helst avbryta intervjun utan någon förklaring. Allt 

studiematerial kommer att avidentifieras och ingen obehörig kommer få tillgång till 

inspelningar eller utskrifter.  

 

Jag har förstått ovanstående text och den information som delgivits och ger mitt 

samtycke att deltaga i denna studie. 

 

Informantens namnteckning/Datum/ort 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

Undersökarens namnteckning/Datum/Ort 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 


