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Sammanfattning    
 
Innan anestesisjuksköterskan intuberar en patient i samband med operation verifieras 
den preoperativa bedömning, som ofta utförs av anestesiläkare. När endotrackealtuben 
inte placerats på rätt plats i trackea efter två till tre intubationsförsök med bästa möjliga 
förutsättningar, beskrivs den som svår. Anestesisjuksköterskan bör vara tydlig, 
respektfull och konkret i sin kommunikation, då detta främjar relationer och samarbete 
med kollegor i dessa situationer. Det är även viktigt att vara professionell och ta sitt 
personliga, etiska ansvar för att bevara sin kompetens inom anestesi. 
Anestesisjuksköterskan kan uppleva den svåra intubationen på olika sätt och syftet med 
denna studie var att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter vid svår intubation. En 
kvalitativ intervjustudie där sex anestesisjuksköterskor intervjuades och där 
innehållsanalys användes, utgjorde metod i denna studie. I resultatet framkom att; 
Anestesisjuksköterskan måste anpassa sig för att bevara kontrollen, som övergripande 
tema. Anestesisjuksköterskan ska ta kontroll när en svår intubation uppstår och sträva 
efter ett professionellt och flexibelt förhållningssätt gentemot patient och personal. 
Genom noggrann planering skapas säkerhet för patienten. En svår intubation kan bero 
på anatomiska svårigheter hos patienten, där anestesisjuksköterskan känner ett krav på 
sig att lyckas intubera. Detta kunde leda till glädje, besvikelse, förvirring eller stress. En 
välformulerad kommunikation från anestesisjuksköterskan är viktig för att övrig 
personal ska förstå vad som förmedlas. Det är även viktigt med ett fungerande 
samarbetet med övrig personal för att de ska få förståelse för vad en svår intubation 
innebär. Bra rutiner, riktlinjer och noggrann preoperativ bedömning leder till att 
anestesisjuksköterskan känner sig trygg och bättre förberedd på att lyckas intubera. 
Detta kan bidra till ökad patientsäkerhet. 
 
Nyckelord: svår intubation, anestesisjuksköterska, erfarenhet, perioperativ 
omvårdnadsprocess 
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INLEDNING 
”Narkoskonsten är en praktisk konst, och endast den,  
som länge gifvit och ständigt gifver narkoser och af egen  
erfarenhet är väl förtrogen med komplikationerna och  
allt som kan vålla svårigheter vid en narkos, endast den  
kan vara en verkligt god narkositör.”  
   Gustav Petrén  
   Professor i kirurgi vid  
   Universiteten i Uppsala 1918-21 
   och Lund 1921-39  
 
I Sverige är det vanligt att anestesiläkaren bedömer patienters luftväg preoperativt och 
att anestesisjuksköterskan bekräftar anestesiläkarens bedömning innan intubationen 
utförs. Genom utbildning och lång tradition i Sverige är anestesisjuksköterskan väl 
kvalificerad att utföra endotrackeal intubation självständigt utan övervakning av 
anestesiläkare (Knudsen, Pöder, Högman, Larsson & Nilsson 2014). I samband med 
anestesi kan misslyckad endotrackeal intubation uppstå, vilket kan leda till att patienten 
dör eller får permanenta hjärnskador (Hilditch, Kopka, Crawford & Asbury 2004). Detta 
kan bero på svårigheter att få luft i patienten, dels genom felaktig placering av 
endotrackelatub eller där upprepade försök behövs för att lyckas intubera. Därför är det 
viktigt att fortsätta arbeta med förebyggande åtgärder för att minska risken för sådana 
misslyckanden och därmed öka patientsäkerheten. För att leverera en säker anestesi 
behövs närvaro av personal som är kunnig, kompetent, noggrann och vaksam (Staender 
2010). I en stressad situation finns det krav på anestesisjuksköterskan avseende 
teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter, teamarbete, situationsmedvetenhet och 
beslutsförmåga. Det finns riktlinjer och algoritmer för svår luftvägshantering som kan 
vara till hjälp men det är okänt om dessa riktlinjer följs i klinisk verksamhet. Vid en 
svår intubation är flera individer inblandade som med olika kunskaper tillsammans 
arbetar med ett komplext utbud av utrustning. I denna situation är det inte säkert att de 
känner till varandras färdigheter (Rosenstock, Hansen, Kristensen, Rasmussen, Skak & 
Østergaard 2006).  
 
BAKGRUND 

Fri luftväg 
Anestesiologisk omvårdnad handlar bland annat om att bedöma, etablera och 
upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, assistera eller ventilera patienten (ANIVA & 
SSF 2008). Fri luftväg kan upprätthållas med maskventilation, men endast vid kortare 
och mindre ingrepp. Under operationer där det kan föreligga risk att patienten ska 
aspirera eller om operationen tar lång tid är detta en indikation för att intubera patienten 
(Gordh 2011, ss. 225-227). Intubation endotrackealt är smärtsamt och utlöser reflexer i 
larynx. För att undvika det måste intubation utföras med generell anestesi, oftast 
tillsammans med muskelrelaxerande läkemedel.  När induktionsläkemedel är givna och 
patienten bedöms tillräckligt sederad påbörjas intubationen (Espe & Hovind 2013, ss. 
235-236). Säkerställd intubation med endotrackealtub garanterar att patienten tillförs 
tillräckligt med syrgas (Warner, Sharar, Copass & Bulger 2009). Innan en patient ska 



 2 

intuberas bör anestesisjuksköterskan göra en noggrann bedömning av patientens 
luftväg, för att få veta vilken möjlighet det finns att intubera eller om svårigheter kan 
föreligga (Scmidht & Eikermann 2011). Enligt Lindwall, Dahlberg och Bergbom (2001) 
är patientens kropp kärnan i allt vårdande. Anestesisjuksköterskan bör förstå och känna 
in kroppens reaktioner och respektera patientens integritet. 
 

Bedömning av fri luftväg 
En anestesisjuksköterskas icke tekniska färdigheter innefattar kognitiva, sociala och 
personliga tillgångar som kompletterar den tekniska kompetensen, och bidrar till att de 
genom sin situationsmedvetenhet kan ta sig an uppgifter mer säkert och effektivt (Flin, 
Patey, Glavin & Maran 2010). Genom att vara uppmärksam och observera patienten, 
kan anestesisjuksköterskan upptäcka omständigheter som kan göra det svårt att utföra 
en intubation. Detta kan exempelvis vara överbett, utstående tänder, liten underkäke 
och/eller liten haka och detta kan försämra insynen i larynx (Gordh 2011 s. 235). 
Patienter med reumatoid artrit kan ha försämrad rörlighet i käkled och nackrörligheten 
kan vara begränsad. Även struma och andra svullnader i halsregionen kan försvåra en 
intubation. Överviktiga patienter är ofta svårare att intubera men också att ventilera 
(Espe & Hovind 2013 ss. 227-228). Patientens anatomiska förhållanden såsom 
gapförmåga, tyreomentalt avstånd, sternomentalt avstånd och mallampati kan vara till 
hjälp vid bedömning av möjligheten att skapa fri luftväg (Espe & Hovind 2013 ss. 227-
228, Langeron, Amour,Vivien & Aubrun 2006, Langeron, Cuvillon, Esteve-Ibanez, 
Lenfant, Riou & Le-Manach 2012, Shiga, Wajima, Inoue & Sakamoto 2005).  
 
Att enbart använda sig av ett test eller en bedömning av patientens anatomi ger inte 
tillräcklig information inför en intubation (Langeron et al. 2012). Mallampatis 
klassificering är ett bra test, men ska alltid kompletteras med annan bedömning. 
Används det ensamt kan det finnas en risk för att andra anatomiska problem inte 
upptäcks (Rosenstock et al. 2006). I en studie gjord av Shiga et al. (2005) är mallampati 
klassificering och tyreomentalt avstånd den kombination som ger bäst vägledning för att 
förutse en svår intubation (Shiga et al. 2005). Genom att använda sig av två 
bedömningar av patientens luftväg kan en oförväntad svår intubation istället förvandlas 
till en förväntat svår (Rosenstock et al. 2006). Att vara situationsmedveten, samla in 
information, förstå och känna igen tecken hos patienten, kan leda till att 
anestesisjuksköterskan kan förutse eventuella problem (Flin, Fioratou, Frerf, Trotter & 
Cook 2013). Denna medvetenhet gör att anestesisjuksköterskan kan behöva omvärdera, 
balansera risker, identifiera och välja andra alternativ och utifrån det ta ett beslut 
(Rosenstock et al. 2006). En noggrann förberedelse ger handlingsberedskap och en 
strategi innan patienten sövs (Kheterpal, Han, Tremper, Shanks, Tait, O´Reilly & 
Ludwig 2006). Den preoperativa bedömningen kan även påverkas om patienten har 
ångest eller befinner sig i stökig miljö (Kopp & Shafer 2000). Knutsen et al. (2014) 
genomförde en studie där ett antal frågor skickades till olika anestesiavdelningar på 
svenska sjukhus. Frågorna var baserade på rekommendationer och riktlinjer som 
Svenska Föreningen för Anestesi och Intensivvård (SFAI) använder vid bedömning av 
luftväg. I studien framkom det att respekten för de evidensbaserade riktlinjerna var dålig 
och borde behandlas med en högre prioritet. De preoperativa bedömningar som var 
vanligast i Sverige var att utvärdera patientens tandstatus och huvud- och nackrörlighet. 
Riktlinjer är till för att bedöma luftvägar, hur en svår luftväg och luftvägsutrustning ska 



 3 

hanteras och hur dokumentation av patientens luftväg ska ske i journal. Inom svensk 
hälso- och sjukvård kan riktlinjerna hjälpa anestesipersonalen i deras beslutsfattande 
och främja patientens delaktighet genom individuellt anpassad information, möjlighet 
att välja mellan olika behandlingsalternativ och möjligheten till second opinion 
(Knudsen et al. 2014). En avsaknad av riktlinjer eller otillräckliga kunskaper om hur 
patientens luftväg bör bedömas preoperativt kan leda till att en svår intubation kan 
uppkomma (Rosenstock et al. 2006). 
 

Svår intubation 
I en studie av Baker, Weller, Greenland, Riley och Merry, (2011) som handlar om 
utbildning i att hantera patienters luftväg beskrivs det att en intubation är en teknisk 
färdighet där noviser endast klarar hälften av sina intubationsförsök. Deltagarna i 
studien behövde utföra 50 intubationer för att öka antalet lyckade intubationer markant, 
men en del behövde fortfarande hjälp efter att ha erfarenhet från 80 intubationer. En 
person som har arbetat många år inom anestesiyrket förväntas vara specialist. Därför är 
det viktigt att den teknik som används vid intubation upprätthålls, genom att utföras 
regelbundet. Hallden, Ullman, Frykholm, Nellgård och Åkesson (2011) definierar svår 
intubation enligt följande: ”svår intubation föreligger när korrekt tubläge inte uppnåtts 
efter två till tre optimala intubationsförsök” (SFAI 2011,s. 2). För att en intubation ska 
upplevas som svår är antalet anestesipersonal som är involverade av betydelse, vilka 
alternativa tekniker som krävs samt vilken grad av Cormack-Lehane klassificering som 
bedömts. Vilken kraft som anestesisjuksköterskan använder för att lyfta laryngoskopet, 
om patientens stämband rör sig och om det behöver appliceras ett tryck på larynx var 
också betydelsefullt (Rosenstock et al. 2006). En anestesisjuksköterska kommer någon 
gång i sitt yrkesutövande möta en patient som har en oväntad svår luftväg (Langeron et 
al. 2006). Att inte få ner endotrackealtuben och/eller inte heller kunna maskventilera 
inträffar en gång per 10000 anestesier i Sverige (Gordh 2011, s. 233). Det finns få eller 
inga situationer som är lika kritiska som oförmågan att inte kunna hantera patientens 
fria luftväg (Yentis 2006). Svårighet vid en intubation kan bero på otillräckliga 
förberedelser, val av fel teknik och metod, dålig kommunikation, svårighet att analysera 
problemet och angripa det eller att inte ha tillräcklig erfarenhet att hantera situationen 
(Staender 2010). Är inte anestesisjuksköterskan försiktig vid intubation kan patientens 
tänder i överkäken skadas, vilket är den vanligaste komplikationen. Andra skador kan 
uppkomma på stämband eller trackea, vilket kan ge stenoser och röstförändringar och i 
svåra fall luftvägsobstruktion (Gordh 2011, s. 230). Svårighetsgraden när en 
anestesisjuksköterska intuberar kan variera från patient till patient och problemen kan 
uppkomma snabbt, det är även av stor betydelse vilken erfarenhet anestesisjuksköterska 
som utför intubationen har (Rich, Mason, & Ramsay 2004, Yentis 2006). Vid svårighet 
att intubera en patient är det viktigt att ändra teknik om så krävs. Går allt per automatik 
kan det bli svårt att ändra sitt handhavande (Baker et al. 2011). Det finns även risk att 
utrustningen inte fungerar som den ska om den inte har kontrollerats innan användning 
(Rosenstock et al. 2006). 
 

Vid svåra intubationer kan anestesisjuksköterskan behöva ta hjälp av olika tekniska 
hjälpmedel som videolaryngoskop eller larynxmask (Langeron et al. 2006). Rosenstock 
et al. (2006) skriver att användning av larynxmask vid svår intubation har visat sig vara 
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livräddande och bör vara en självklar del i hanterandet av svår intubation (Rosenstock et 
al. 2006, Smally, 2007). Larynxmasken ger anestesisjuksköterskan tid att lösa 
situationen eftersom den säkerställer patientens syrebehov och upprätthåller en fri 
luftväg tillfälligt (Rich et al. 2004). Skador till följd av inadekvat ventilation har 
minskat då patienten idag monitoreras bättre med pulsoximeter och kapnografi. För att 
ha så optimala förhållanden som möjligt inför en intubation bör anestesisjuksköterskan 
preoxygenera alla patienter med 100 % syrgas på mask under tre till fem minuter. Detta 
tillvägagångssätt ger patienten bättre förutsättningar att klara av en apné under tiden 
som anestesisjuksköterskan etablerar en fri luftväg (Langeron et al. 2006).  Uppstår en 
svår intubation finns det utarbetade strategier att följa och det finns flera olika 
hjälpmedel att använda sig av för att undvika improvisation i för stor skala. Trots detta 
upptäcks inte alltid de svårintuberade patienterna (Langeron et al. 2012). 
 

Personal som har hand om patienters luftvägar bör ha arbetsbeskrivningar för hantering 
av svår luftväg och luftvägsutrusning och där bör luftvägsvagnar finnas lättillgängliga 
(Espe & Hovind 2013 s. 244). SFAI har utarbetet ett flödeschema för hantering av svår 
luftväg (bilaga 1). De har även utarbetat rekommendationer och riktlinjer. Dessa består 
av en luftvägsalgoritm och skriftlig information till patienten som bedöms ha svår 
luftväg. Dessa riktlinjer innehåller även hur en svår luftväg hanteras, hur den 
preoperativa bedömningen genomförs samt riktlinjer för Rapid Sequence Induction 
(RSI). SFAI beskriver även kriterier när och hur en vakenintubation ska utföras och när 
en endotrackeal intubation ska genomföras av mer kompetent personal (Knudsen et al. 
2014).  Ett flödesschema upprättas för att det ska finnas tydliga och effektiva strategier 
för att hantera problem med patientens luftväg (Rich et al. 2004). Det är viktigt att 
regelbundet uppdatera riktlinjerna så att de överensstämmer med aktuell evidens (Baker 
et al. 2011). Studier har visat att komplikationer på grund av luftvägsmanipulationer är 
ovanliga inom anestesin, men när de inträffar kan de bli skadliga (Knudsen et al. 2014). 
Vid en svår intubation är det viktigt med ett effektivt lagarbete, liksom förmågan att 
fatta lämpliga beslut i god tid. Personalen som hjälper till bör känna till sin omgivning 
och den utrustning som är nödvändig att använda (Baker et al. 2011). 
 

Samarbete och kommunikation vid svår intubation 
Inom anestesi är tydlig, kortfattad och respektfull kommunikation avgörande. Seder, 
uppträdande och social kompetens påverkar intrycket en anestesisjuksköterska gör på 
kollegor och patienter (Kopp & Shafer 2000). Kommunikationen har ett antal 
funktioner så som att underlätta relationer, bygga upp, underhålla och samordna 
gruppstrukturer och samordna processer och uppgifter. Den återspeglar det 
underförstådda förhållandet mellan avsändare och mottagare som är relevant för 
samspelet mellan personalen i ett arbetslag. En av de viktigaste faktorerna för att kunna 
leverera hög kvalitet inom hälso- och sjukvården är att ha en effektiv kommunikation. 
Blir det brister i kommunikationen kan viktig information förloras och oförutsedda 
händelser kan uppstå, vilket kan leda till komplikationer vid intubation som kan 
äventyra patientens säkerhet (Smith & Mishra 2010, Rosenstock et al. 2006). Det är 
därför viktigt att ha en tydlig kommunikation genom starkt ledarskap och kalla på akut 
hjälp när det behövs. I en studie gjord av Flin et.al (2013) studerades hur mänskliga 
faktorer kunde orsaka komplikationer i luftvägshanteringen. I denna framkom det att i 
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de fall en anestesiläkare hjälper till kan de förutse komplikationer och märker snabbt en 
förändring i patientens tillstånd.  
 

Anestesisjuksköterskans roll och vårdande ansvar 
Anestesisjuksköterskan bör vårda utifrån praktisk erfarenhet med patienter samt utifrån 
evidensbaserad forskning. Hennes arbetsuppgifter är att med stöd av anestesiläkare 
självständigt genomföra induktion, underhåll och väckning av patient efter generell 
anestesi. En förutsättning för att kunna genomföra det är att ha kunskap inom både 
omvårdnad- och medicinsk vetenskap. För en anestesisjuksköterska finns ett antal 
kompetensområden som är övergripande; anestesiologisk omvårdnad, säkerhet, 
vårdmiljö, etik, värdegrund, ledarskap, forskning, utbildning och utveckling (ANIVA & 
SSF 2008).  De som arbetar med anestesisjukvård bör ha ett personligt, professionellt 
och etiskt ansvar för att upprätthålla sin kompetens (Baker et al. 2011).  
 

Från första mötet och fram till att patienten sövs ska denne känna sig trygg och känna 
förtroende till sin anestesisjuksköterska (ANIVA & SSF 2008). Detta kan enligt 
Lindwall och von Post (2008) genomföras med hjälp av den perioperativa 
vårdprocessen som berör anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter med patienten före, 
under och efter operation (Lindwall & von Post 2008 s. 13). Den perioperativa vården 
innefattar tre olika vårdnivåer, Professionell naturlig vård, Grundvård och Specialvård. 
Professionell naturlig vård eftersträvar att tillgodose patientens grundläggande behov, 
oberoende av deras hälsa. Anestesisjuksköterskan bör visa intresse för patienten, se till 
att patienten inte kränks samt sträva efter att patientens värdighet upprätthålls. 
Grundvård beskrivs av Lindwall och von Post (2008) som de handlingar som 
anestesisjuksköterskan utför på patienten för att tillgodose dennes fysiologiska behov 
och förebygga skada. Under en intubation förlorar patienten sin kroppskontroll och 
autonomi och det är anestesisjuksköterskans ansvar att se till att kroppen ligger skönt på 
operationsbordet och att integriteten inte hotas (Lindwall & von Post 2008 s. 83, ss. 88-
91). Vid en intubation handlar det om att tillfälligt ersätta patientens sviktande 
kapaciteter genom att anestesisjuksköterskan utför den specialvård som beskrivs av 
Lindwall och von Post. Målet med specialvård är att genom fysiologiska, medicinska, 
tekniska och farmakologiska kunskaper utföra vård med hjälp av medicinteknisk 
apparatur på ett säkert sätt för att patienten ska upprätthålla hälsa och inte komma till 
skada. 
 
Den perioperativa vårdprocessen består av fyra steg, patientberättelsen, planeringen, 
genomförandet och utvärderingen av vården. I den preoperativa fasen bör 
anestesisjuksköterskan sträva efter att göra patienten väl förberedd och öka känslan av 
trygghet. Genom patientens berättelse och datainsamling från journalen utvärderar och 
bedömer anestesisjuksköterskan tillsammans med patienten vilka behov som finns inför 
anestesin. Med ett respektfullt och värdigt bemötande skapas en trygghet hos patienten 
och anestesisjuksköterskan får patientens förtroende. Denna fas är också viktig för att 
anestesisjuksköterskan ska förvärva kunskap om sin patient och på så vis erbjuda och 
utföra en bra vård. För att dialogen ska bli öppen är det bra att undvika standardiserade 
frågeformulär och checklistor då detta kan leda till att anestesisjuksköterskan förlorar 
sin vaksamhet. Hur länge dialogen pågår är inte avgörande, utan det är innehållet som är 
betydelsefullt. I nästa fas, som är den intraoperativa fasen, samlar 
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anestesisjuksköterskan kontinuerligt in nya uppgifter om patienten, som tillsammans 
med befintlig information kan bidra till att den planerade vården förändras. Här 
genomförs de sista kontrollerna som kan bestå av att inspektera patientens gapförmåga, 
tandstatus och nackrörlighet på ett säkert och ansvarsfullt sätt och ta reda på om 
patienten är fastande (Lindwall & von Post 2008 ss. 82-84, 86-88, 91-92, s. 94, ss. 105-
106). Om något händer under en intubation ska anestesisjuksköterskan kunna hantera 
och prioritera situationen för att kunna ta snabba beslut och undvika komplikationer 
(ANIVA & SSF 2008).  
 

PROBLEMFORMULERING 
En av anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder består i att upprätthålla fri luftväg på 
patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp akut eller elektivt. Genom preoperativ 
bedömning skaffar anestesisjuksköterskan sig kunskap om möjligheter till att 
upprätthålla fri luftväg och genomföra intubation. I vissa situationer har 
anestesisjuksköterskan vetskap om att det föreligger en svår intubation, i andra fall 
uppkommer den svåra intubationen oväntat. I dessa lägen är det av vikt att samarbetet i 
arbetslaget fungerar optimalt för patientens bästa. Hur erfar anestesisjuksköterskan 
situationer som uppstår vid svår intubation. Upplever de situationen stressande, känner 
de sig trygga i sin yrkesroll, hur fungerar samarbetet med anestesiläkare och övrig 
personal på operationssalen? Forskning finns inom området svår intubation. Den berör 
hur anestesipersonal genom olika bedömningsmetoder och tester kan upptäcka en svår 
intubationssituation samt hur den hanteras på ett optimalt sätt. Däremot finns det inte 
mycket forskning om anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i samband 
med den svåra intubationen. 
 
SYFTE 
Studiens syfte är att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter vid svår intubation. 
 

METOD 

Design  
Inom forskning där erfarenheter eller upplevelser av ett fenomen ska undersökas och 
beskrivas är en design med kvalitativ metodologi att föredra (Henricson & Billhult 2013 
s. 130).  Författarna har använt sig av en induktiv ansats, vilket innebär att insamlat 
material analyserats utan att tidigare antaganden förelåg och där nya slutsatser kan dras 
för liknande förhållanden (Krippendorff 2013 s. 41). Författarna vill få en fördjupad 
kunskap genom att undersöka den upplevda erfarenheten av hur anestesisjuksköterskan 
erfar svår intubation (Polit & Beck 2012 s. 69).  
 

Urval 
Författarna började med att skicka e-post som innehöll information och 
samtyckesdokument till verksamhetschef på respektive sjukhus (bilaga 2), där skriftligt 
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godkännande inhämtades från verksamhetscheferna på respektive klinik. Sex 
informanter från två olika operationsavdelningar i Småland tillfrågades om att delta i 
studien och gav sitt informerade samtycke både skriftligt (bilaga 3) och muntligt. På det 
ena sjukhuset fick författaren hjälp av vårdenhetschefen att välja ut informanter med 
spridning i ålder, kön och yrkeserfarenhet, detta urval kan beskrivas som ändamålsenligt 
(Polit & Beck 2012, s. 515). Den andra författaren fick aldrig svar på sin e-post trots att 
samma brev skickades upprepade gånger. Detta bidrog till att författaren besökte 
operationsavdelningen och samtalade med vårdenhetschefen istället. Då ingen hjälp 
gavs valde författaren att gå runt och fråga anestesisjuksköterskor om de ville delta i 
studien. Denna metod att hitta informanter benämns enligt Polit och Beck som ett 
bekvämlighetsurval vilket kan vara användbart på en specifik enhet (Polit & Beck 2012 
s.516). Inklusionskriterierna i studien var att informanterna skulle vara 
specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesisjukvård. De skulle även vara 
verksamma på en operationsavdelning och ha varit med om en situation där svår 
intubation förekommit. De sex informanternas yrkeserfarenhet varierade mellan 3 - 27 
år och åldern mellan 36-60 år. De var lika fördelade mellan könen, d v s tre kvinnor och 
tre män.  
 

Datainsamling 
För att studera och beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av svår intubation 
valde författarna att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) beskrivs forskningsintervjun som ett professionellt samtal mellan 
författare och informant där kunskap framkommer genom det gemensamma samspelet 
och det ömsesidiga intresset. Målet med intervjuerna var att ta del av informanternas 
beskrivna upplevelser och erfarenhet av det beskrivna fenomenet, genom att använda 
sig av halvstrukturerade intervjufrågor (Kvale & Brinkmann 2009 ss. 18-19). Denna 
intervjuform innehåller förslag till olika frågor som kan förändras och anpassas till följd 
och form beroende på hur intervjun fortlöper (Kvale & Brinkmann 2009 ss. 139-140). 
Vi använde oss av frågor till informanten för att få beskrivningar som var innehållsrika 
och spontana gällande erfarenheten av fenomenet. Genom att intervjuaren även ställer 
följdfrågor kan innehållet i intervjun fördjupas (Kvale & Brinkmann 2009 ss. 150-151). 
Om informanternas svar var korta och odetaljerade, valde intervjuaren att ställa 
följdfrågor och fick på så vis mer djupgående svar relaterat till studiens syfte. Sex 
informanterna intervjuades var för sig i ett avskilt rum på respektive 
operationsavdelning under arbetstid. Frågorna var sammanställda i en intervjuguide för 
att vara till hjälp (bilaga 4). Intervjuguiden bidrog till att samma frågor ställdes till 
samtliga informanter och var ett stöd till författarna för att undvika att glida ifrån ämnet 
(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 146). Intervjuerna tog mellan 14- 24 minuter och 
ljudupptagning genomfördes med hjälp av en diktafonapplikation på mobiltelefonen.  
 

Dataanalys 
För att kunna analysera data har en kvalitativ innehållsanalys använts. Denna metod är 
vanligt förekommande inom vårdvetenskapen för att granska, bearbeta och tolka 
transkriberade intervjuer (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012 s. 187). Författarna 
transkriberade ordagrant tre avidentifierade intervjuer var för sig. Enligt Krippendorff 
(2013) vill en forskare som gör en innehållsanalys undersöka fenomen för att få en 
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förståelse för vad fenomenet innebär för andra människor. En text innehåller alltid en 
manifest och en latent del. Den manifesta delen beskriver innehållet i en text som är 
uppenbart, i den latenta delen söker forskaren svar på sina frågor utanför texten 
(Krippendorff 2013 ss. 1-2, s. 16, s. 26). Vi tog hjälp av Graneheim och Lundmans 
(2004) analysmodell i bearbetning av intervjuerna. Första steget i analysen var att 
fastställa analysenheten, vilket blev intervjumaterialet. De sex transkriberade 
intervjuerna lästes var för sig vid upprepade tillfällen för att skapa sig en förståelse av 
helheten. Det andra steget i analysen var att hitta meningsbärande enheter. Dessa 
stycken av text kan bestå av ett ord eller mening/meningar som genom samma innehåll 
hör ihop och utgör grunden till analysen (Graneheim & Lundman 2004). 
Meningsbärande enheter identifierades var för sig. Därefter träffades författarna för att 
gå igenom hur väl de meningsbärande enheterna stämde överens med syftet på studien. 
Efter det inleddes det tredje steget i analysen. Där kondenserades de meningsbärande 
enheterna, vilket betyder att texten görs kortare för att bli mer lätthanterlig. Här är det 
viktigt att bevara kärnan i informationen så att innehållet inte ändras. I det fjärde steget 
togs koder fram från det kondenserade textmaterialet genom abstraktion. Dessa koder 
mynnade sedan ut i subteman och genom ytterligare abstraktion fördes den 
underliggande betydelsen i dessa subteman samman i olika teman (bilaga 5). Ett tema 
bör svara på frågan ”Hur?” och kan ses som ett uttryck av det latenta innehållet i texten. 
Det handlar om det underliggande/latenta budskapet i texten (Graneheim & Lundman 
2004). När vi arbetat oss igenom de olika stegen i analysen formulerades ett 
övergripande tema. Under hela analysprocessen har subteman och teman validerats 
genom att vi i analysen förflyttat oss fram och tillbaka i de olika analysstegen samt att 
vi varit samstämmiga när det gäller resultatet.  
 

Etiska överväganden 
För att individen och samhället ska utvecklas behövs forskning som berör frågor som är 
väsentliga och håller en hög kvalitet. För att ingen skulle komma till skada i studien har 
forskningsetiska principer används. Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra kategorier 
som skyddar individen mot kränkning och skada i samband med att de deltar i 
forskning. Dessa kategorier är informationskravet, samtyckeskravet, krav på 
konfidentialitet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 ss. 5-6). Samtliga deltagare 
informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och 
att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ge någon förklaring till 
varför. Samtliga informanter gav sitt skriftliga samtyckte att delta (bilaga 3). Författarna 
eller informanterna uppgav inga personuppgifter under studiens gång. Inhämtat material 
förvarades på ett säkert ställe där ingen obehörig hade tillträde. Detta tillvägagångssätt 
uppfyller kravet på konfidentialitet. Nyttjandekravet uppfylls genom att endast använda 
intervjuerna och det transkriberade materialet till denna studie. När studien är avslutad 
kommer det transkriberade materialet förstöras och de inspelade intervjuerna kommer 
raderas från mobiltelefonerna (Vetenskapsrådet 2002 ss. 7-14). Vi kommer inte söka 
inte etiskt godkännande då studien inte genomförs med patienter.  
 
RESULTAT 
Genom informanternas beskrivningar och perspektiv framkom ett övergripande tema; 
Anestesisjuksköterskan måste anpassa sig för att bevara kontrollen (tabell 1). Det 
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övergripande temat blev uppbyggt av de subteman och teman som framkom i 
analysarbetet. Det övergripande temat beskriver hur anestesisjuksköterskan strävar efter 
att inte låta den svåra intubationen bli övermäktig. Det visar också vikten av att 
anestesisjuksköterskan bör ha ett flexibelt och professionellt förhållningssätt både till 
patienter och till övrig personal. Genom att ha framförhållning skapade 
anestesisjuksköterskan sig en trygghet som minskade riskerna för komplikationer hos 
patienten vid svår intubation. 
 
Tabell 1. Översikt över subtema, tema och övergripande tema 
 
Subtema Tema Övergripande tema 
 
Planering skapar trygghet 
 
Kunskap leder till skicklighet 

 
 
Risker minskas genom 
professionellt förhållningssätt 
 

 

 
Anatomiska svårigheter kan 
föreligga 
 
Stress påverkar 
koncentrationsnivån 
 
Situationen måste redas ut 
 

 
 
 
Förhållanden och reaktioner 
har inflytande på situationen 

 
Anestesisjuksköterskan måste 
anpassa sig för att bevara 
kontrollen 

 
Arbetsmiljön påverkar 
samarbetet 
 
Kommunikation är 
betydelsefullt 
 

 
Omgivningen påverkar 
interaktionen i arbetslaget 
 
 
 

 

 

Risker minskas genom professionellt förhållningssätt 
I intervjuerna framkom det hur betydelsefullt det var att ha gjort en preoperativ 
bedömning för att kunna ha en bra plan innan en intubation genomförs. Genom att vara 
ansvarstagande i sina handlingar skapades en förhöjd säkerhet för patienterna och en 
ökad trygghet för informanterna. Även vilken kompetens övrig personal hade var viktigt 
för informanterna, vid en svår intubation. 
 

Planering skapar trygghet 
Informanterna beskrev vikten av att ha genomfört en preoperativ bedömning för att få 
en förvarning om att det kunde bli problem. Hade informanterna gjort en bedömning om 
att det kunde föreligga svårigheter eller om intubationen var förväntat svår, blev 
beredskapen och förberedelserna mer noggranna vilket kunde öka patientsäkerheten. 
Ibland upptäcktes inte den svåra intubationen genom att enbart observera patienten, utan 
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en genomgång av dokumentation från tidigare anestesier kunde också vara till stor 
hjälp.  
 

”… men då det så skönt liksom att då hade man ju ändå 
uppmärksammat den situationen…och även att vi också tänkt till 
han hade ju inget egentligen som…han såg inte svårintuberad 
ut…och absolut inte svårventilerad… alltså jag var ju så glad 
att anestesisjuksköterskan hade.. verkligen hade tittat på det här 
Metavisiontillfället…men att det verkligen uppmärksammades 
…att vi inte stog där själva…att man uppmärksammade 
situationen innan…” (Informant 4) 
 

En patient som sedan tidigare hade en dokumenterat svår intubation, gav informanterna 
en ökad möjlighet att planera mer noggrant för att undvika att problem uppstod. 
Samtliga informanter uppgav hur viktigt det var att ha en plan innan intubationen 
påbörjades, dels för patienten och dels för sig själva. Detta var särskilt viktigt när 
informanterna arbetade utanför operationsavdelningen eller vid ambulanstransporter där 
intubationsberedskap krävdes. Genom en god planering skapades tid att hinna förbereda 
intubationen. Detta kunde leda till att patientskador undveks eller förhindrades genom 
att relevanta hjälpmedel som ledare, videolaryngoskop, larynxmask och 
fiberbronkoskop kunde hämtas i förväg och höjde beredskapen.  
 

”… och då det ju väldigt lugnt och väldigt planerat…upplevde 
jag hela situationen…vi hade liksom…även att det var akut hade 
vi ändå hunnit förbereda…kört in intubationsvagnen och liksom 
narkosläkaren hade sagt precis hur han tänkte liksom att nu 
börjar jag så här…och fungerar inte det här så gör vi så här 
och så här så han hade liksom ett helt koncept…” (Informant 4)  
 

I intervjuerna framkom det hur viktigt det var att ha preoxygenerat patienterna väl innan 
intubation påbörjades. Detta gjorde att patienterna klarade av sin apné under längre tid 
och det fanns mer tid till förfogande för informanterna att lyckas med intubationen. För 
att patienterna inte skulle utsättas för onödiga risker framkom det från informanterna 
hur betydelsefullt det var att kalla på hjälp i tid och inte vänta för länge. Vikten av att 
kunna ventilera patienten var mycket betydelsefull för informanterna då detta gav 
trygghet ifall de inte lyckades med intubationen. Så länge de kunde ångra sig, 
upprätthålla fri luftväg och syresätta patienten skapade de sig mer tid och kände sig 
mindre stressade. I intervjuerna visade det sig också att det medicinsktekniska 
hjälpmedlet videolaryngoskop, hade en avgörande roll för att informanterna skulle 
känna sig trygga vid en svår intubation. 
 
Informanterna beskrev även att bra riktlinjer och rutiner skapade trygghet och de kunde 
då handla lugnt och metodiskt i den akuta situationen. Det var viktigt att aldrig behöva 
känna ensamhet vid en svår intubation utan ha personal som stod bakom och stöttade. 
Tryggheten förstärktes genom att kollegorna kunde förstå allvaret i situationen, och 
observera förändringar lika fort som informanterna och kunna agera därefter, men ändå 
behålla lugnet. När en anestesiläkare kom in och tog över en stökig situation, var ett 
lugnt uppträdande och ett tydligt ledarskap väsentligt för att skapa trygghet. 
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Kunskap leder till skicklighet 
Informanterna påtalade hur viktig kompentensen var bland personalen som bistod med 
hjälp vid den svåra intubationen. Lång arbetslivserfarenhet medförde att 
undersköterskorna kunde inse allvaret i situationen och utförde relevanta handlingar. 
Informanterna uttryckte en önskan om att ha möjlighet att välja vilken personal som 
skulle medverka, då den samlade kompetensen och erfarenhet var att föredra vid en 
intubation. Det var även viktigt att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och för patienterna. 
En svår intubation fick inte ta överhand utan informanterna skulle fortsätta vara 
ansvarstagande för att lösa situationen. Det framkom i intervjuerna att det var av 
betydelse att undvika att tillfoga eller förvärra skada, genom att vara ödmjuk och inse 
sina begränsningar. Vid en förväntat svår intubation var det viktigt att ha respekt och se 
till att ha en hög beredskap redan från början.  
 

”… ibland är det bättre att känna efter en gång för mycket… ska 
jag stå med det här själv eller ska jag be narkosläkaren att han 
är på sal eller att han i alla fall verkligen är utanför dörren 
precis kanske….” (Informant 4) 

 
Hamnade informanterna i en situation där det var svårt att intubera och det förekom 
varningssignaler hos patienterna som inte uppmärksammats, kunde de ifrågasätta sig 
själva. De kände även ett ansvar för patienten och vek inte från dennes sida. I 
intervjuerna framkom det att när informanterna var nyutbildade och orutinerade uppstod 
det fler svåra intubationer, då de ansåg sig sakna lämplig beredskap. Ju mer erfarenhet 
de införskaffat av att intubera, desto skickligare blev de på att förutse en svår situation 
och de hade även mod till att göra flera upprepade försök innan de bad om hjälp. 
Erfarenheten gav dem även en vetskap om att svårintuberade patienter kan förekomma 
på alla arbetsplatser där en anestesisjuksköterska är verksam. Ganska ofta upplevde 
informanterna att undersköterskorna inte förstod, saknade kunskap eller inte insåg 
tillräckligt snabbt hur allvarlig den svåra intubationen kunde bli.  
 

”… jag kan väl tycka att…ehh…ibland att jag får en känsla av… 
personalen på sal inte riktigt ehh… är utbildade i det här…ehh 
jag får ju tala om vad jag behöver och vad som ska hämtas eller 
vad som…ja vad dom ska göra…” (Informant 2) 

 

Förhållanden och reaktioner har inflytande på situationen 
I intervjuerna framkom det att det finns olika anatomiska egenskaper i patientens 
luftväg som kan leda till en svår intubation. Detta kräver alternativa problemlösningar 
för att kunna reda ut situationen. Graden av svårighet vid intubation, spelade en 
avgörande roll för hur stressade informanterna blev. Det hade även inverkan på hur 
fokuserade informanterna blev, vilka krav de ställde på sig själva och hur stressade de 
upplevde sig vara. 
 

Anatomiska svårigheter kan föreligga 
Informanterna erfor svårigheter att intubera beroende på patienternas anatomiska 
förutsättningar och om det var en förväntat svår eller oförväntat svår intubation. De 



 12 

anatomiska förutsättningarna som beskrevs kunde vara att det fanns problem att 
lokalisera och visualisera trackea trots upprepade försök med laryngoskop. Inte heller 
genom att använda ledare i endotrackealtuben lyckades intubationen. 
 

”En svår intubation… är för mig när jag inte får ner tuben… 
när jag inte ser ordentligt och inte kan få ner den alltså med 
ledare eller få ner blint heller” (Informant 6) 
 

Stress påverkar koncentrationsnivån 
Vid en svår intubation skapades stresspåslag hos informanterna till följd av flera olika 
orsaker. En av orsakerna kunde vara när patientens ventilation började svikta. När detta 
inträffade var informanterna tvungna att lösa situationen, vilket skulle ske omedelbart 
och då fanns inte alltid tid för reflektion. Det framkom även i intervjuerna att 
informanterna upplevde att de fick ett adrenalinpåslag med ökad puls, detta var extra 
tydligt när de inte fick endotrackealtuben på plats. Detta medförde en smått kaotisk 
situation där kontrollen förlorades och de hade svårt att få fram vad de ville ha hjälp 
med, vilket gav frustration. I intervjuerna framkom det att patientens luftväg var 
viktigast och samtliga informanter prioriterade bort vad annan personal gjorde med 
patienten. Vid en svår intubation var det viktigt att vara närvarande och försöka handla 
rationellt. 
 

 ”… står man på trauma och man intuberar…ehh…då är 
det…då behöver man… då är det liksom tunnelseende med min 
narkosläkare och med min undersköterska…sen vad dom andra 
gör under tiden det tappar man bort utan det är dom tre det 
handlar om just i det momentet…” (Informant 3) 
 

Informanterna kände att hjälp från annan personal alltid fanns tillgänglig, men de 
upplevde situationen med en svår intubation som vansklig, när de stod ensamma med 
patienten. När en anestesiläkare inte klarade av att intubera och blev stressad upplevde 
informanterna det som olustigt och det resulterade i att de blev ännu mer stressade.  
 
Informanterna upplevde ändå en viss trygghet i den stress som uppstod vid en svår 
intubation, sedan videolaryngoskopet började användas som hjälpmedel. Detta har 
bidragit till att många svåra intubationer reds ut med framgång. De uppgav också att de 
blev påverkade i sin koncentrationsnivå när den svåra intubationen inträffade. Detta 
resultera i att det var svårt att bevara fokus, vilket kunde påverka deras 
handlingsförmåga. När en svår intubation uppstod blev flertalet informanter väldigt 
fokuserade enbart på luftvägen. Detta medförde att de kunde glömma bort andra 
väsentliga delar i arbetsmomentet och de kunde även bli fumliga. 
 

Situationen måste redas ut 
Informanterna kände ibland att de hade en förväntan på sig att lyckas på första eller 
andra försöket vid en svår intubation. Visste de sedan tidigare om att det förelåg 
problem vid intubationen, så ansåg flera av dem att den borde kunna redas ut. I 
intervjuerna framkom det att om det förelåg fara för patienternas liv ledde detta till att 
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situationen kunde bli oerhört påfrestande och informanterna kände en ökad press att 
finna en lösning för att lyckas intubera.   
 

”… kommer väldigt mycket känslor…ehh att vad vad ja hade 
jag kunnat ehh sett de här eller hade jag kunnat undvika det 
här….ehh vad gjorde jag som då…ehh som hade…ehh påverkar 
det här då kan man säga…ehh ja det då att man ifrågasätter sig 
själv…va vad gjorde ja…hade ja kunnat göra detta bättre…” 
(Informant 2) 
 

Andra sätt att behärska den svåra intubationen som informanterna beskrev var att 
tillkalla hjälp från undersköterska, anestesisjuksköterska eller anestesiläkare. Var 
undersköterskan ovan var det av vikt att instruera på ett tydligare sätt än med en van, för 
att den svåra intubationen skulle lyckas. Ibland inträffade det att den tillkallade 
anestesiläkaren inte heller lyckades intubera. Som anestesisjuksköterska är det viktigt 
att vara medveten om att detta kan inträffa och då finna andra möjliga utvägar. När 
informanterna lyckades intubera vid en svår intubation upplevde de en känsla av 
upprymdhet och uttryckte det som att få en ”kick”. 
 

” … o man kan ju få kickar av det kanske också…jag vet 
inte…det är väl därför man jobbar med narkos lite grann att 
man hela tiden har sina små kickar…det är ju jobbiga 
situationer…varje dag kan vara…och att lösa dom är ju…det 
ger ju kickar…” (Informant 5) 
 

I samtliga intervjuer framkom det att informanterna aldrig upplevt en svår intubation 
som omöjlig. Antingen så löstes situationen och patienten blev intuberad eller så vidtogs 
andra åtgärder, vilket kunde vara att patienten väcktes och en ny planering fick äga rum. 
Informanterna nämnde även olika strategier att hantera den svåra intubationen med. Att 
ha olika förslag eller idéer bestämda från början ökade förutsättningarna för att gå 
vidare i arbetsmomentet för att lyckas intubera.  
 

Omgivningen påverkar interaktionen i arbetslaget 
När informanterna ställdes inför en svår intubation var det viktigt att se till att 
omgivningen och arbetslaget var så avslappnat som möjligt. Personal och deras 
beteende spelade en avgörande roll för hur samarbetet fungerade. En svår intubation 
krävde att informanterna var raka och tydliga i sin kommunikation för att undvika 
missförstånd. 
 

Arbetsmiljön har inflytande på samarbetet 
Informanterna upplevde samarbetet över lag som väldigt bra med hela arbetslaget. 
Lugn, van och pålitlig personal gav en stabilitet som hade god inverkan på samarbetet. 
Informanterna fick snabbt hjälp vid en svår intubation genom att personalen hade en 
beredskap för vad som behövde göras. Detta kunde vara att vidta åtgärder som att 
tillkalla mer personal och hjälp genom att larma, samt att tillgodose behovet av att få in 
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relevanta hjälpmedel snarast. I intervjuerna framkom det att fanns rätt personer och 
hjälpmedel till hands vid en svår intubation så löstes situationen. 
 

”… de flesta vet vad de ska göra…å…ehh..bra möjligheter att få 
mer personal…och narkosläkare till salen så få hjälp…å alla vet 
vad luftvägsvagnarna står…med hjälpmedel som kan underlätta 
…å…det går fort att få dom på salen...” (Informant 1) 
 

Informanterna påpekade att olika omständigheter i miljön runt omkring dem hade 
betydelse, när svår intubation förelåg. Var personalen som arbetade lugn förmedlades 
även ett lugn till hela omgivningen. Däremot kunde intubationen upplevas väldigt 
stimmig beroende på yttre omständigheter som exempelvis ett traumafall eller en akut 
situation. Informanterna upplevde att personer som plötsligt rusade in i situationen 
framkallade ytterligare oreda och situationen blev ännu stökigare än den redan var. 

 
”… då springer de in i situationen också å så blir det väldigt 
yvigt kanske allting och då är det lätt att man…man förivrar 
alltihop…det blir lite uppspeedat sådär…” (Informant 3) 

 
Vid vissa tillfällen fungerade inte samarbetet optimalt. Detta kunde bero på att 
informanterna inte fick den support de kände att de behövde från anestesiläkaren, vilket 
kunde leda till besvikelse. Ganska ofta upplevdes frustration hos informanterna när 
övrig personal inte arbetade tillräckligt effektivt eller om personalen uppträdde 
olämpligt genom att skrika åt varandra. Ibland kände informanterna att de skulle behövt 
ett avbrott i arbetet efter att ha varit med om en svår intubation som upplevdes 
påfrestande. Detta önskemål var svårt att uppfylla med de pressade operationsprogram 
som förelåg.  
 

Kommunikationen är betydelsefull 
Informanterna framhöll vikten av att vara tydliga i sin kommunikation, speciellt om 
personalen inte var så erfaren. Genom att vara rak, tydlig och lugn i kommunikationen 
kunde informanterna vägleda sina kollegor så att arbetet blev uträttat. Om arbetslaget 
hade samtalat med varandra innan intubation, erhölls information angående varandras 
kompetens och erfarenhet. Denna dialog tydliggjorde för alla i arbetslaget vilken 
kunskap som fanns tillgänglig. Om en svår intubation uppstod var det viktigt att föra en 
dialog tillsammans med sin anestesiläkare om vem som bar det yttersta ansvaret. En 
bristande kommunikation kunde enligt informanterna uppstå vid tidsbrist, samt när 
personal plötsligt kastades in i situationen och inte hade varit med från början. Detta 
kunde skapa förvirring, där kommunikationen behövde vara extra tydlig.   
 

”… en som inte har varit här så länge… det är ju klart att där 
får man ju styra på ett annat vis och förklara noga…gå 
dit…hämta det…den står inne i det förberedelserummet eller 
intubationsvagnen som står där…ehh man får va 
tydlig….väldigt tydlig…men det är ju upp till mig att vara tydlig 
för att få arbetet utfört som jag vill ska göras…” (Informant 6) 
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Kommunikationen behövde heller inte alltid vara verbal, utan ibland var det tillräckligt 
att informanterna hade ögonkontakt med sin undersköterska för att de skulle veta vad 
som var väsentligt just då, vid den svåra intubationen.  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna påbörjade studien genom att göra en granskning av litteratur och aktuell 
forskning om fenomenet de valde att studera, vilket gav en teoretisk inblick i ämnet. En 
kvalitativ intervjustudie genomfördes då det ansågs mest lämpligt i förhållande till 
syftet med studien och giltigheten blev starkare. Giltighet handlar om den korrekthet, 
sanning och styrka som finns i ett påstående, där forskarens sätt att ifrågasätta, 
kontrollera och tolka resultatet påverkar giltigheten (Kvale & Brinkmann, 2009 ss. 264- 
266). 
 
Tillförlitligheten stärks, då vi noga beskriver tillvägagångssättet i studien vad gäller 
urval, datainsamling och analys. Analysarbetet redovisas i tabellform för att bli lättare 
att överskåda. I en studie där tillvägagångssättet noggrant beskrivs, kan andra forskare 
genomföra en liknande studie och ett liknande resultat skulle kunna erhållas vilket 
stärker tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 263, Krippendorff, 2013 s. 268).  
Under hela analysarbetet har författarna diskuterat och reflekterat varje steg gemensamt. 
Utifrån detta har koder och kategorier i analysen fördjupats, vilket har stärkt 
tillförlitligheten (Lundman & Graneheim, 2012 s. 198, Kvale & Brinkmann, 2009 s. 
291).  
 
Sex anestesisjuksköterskor intervjuades i ett avskilt rum på operationsavdelningarna och 
var då frikopplade från pågående verksamhet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 
antalet informanter som inkluderas beroende på studiens syfte. Antalet informanter kan 
också variera beroende på tid och resurser som finns till förfogande. I intervjustudier 
med kvalitativ ansats ingår vanligtvis mellan fem till tjugofem informanter. Ett större 
antal intervjuer kan medföra svårigheter att ingående tolka materialet (Kvale & 
Brinkmann, 2009 ss. 129-130). Utifrån detta bestämdes att sex informanter var 
tillräckligt för denna studie, med tanke på den tid som fanns till förfogande. Polit och 
Beck (2012) anser att studiens kvalitet kan påverkas negativt då antalet informanter är 
få och detta kan i sin tur ge en mindre mängd beskrivningar av fenomenet som studeras 
(Polit & Beck, 2012 ss. 521-522). Författarna är medvetna om att det låga antalet 
informanter kan vara en svaghet, men de anser att detta vägs upp av att informanterna 
hade en god kommunikationsförmåga som bidrog till berättelser med god kvalitet. Ett 
bekvämlighets- och ändamålsenligt urval tillämpades i studien för att få fram 
informanter. Ålder, kön, antalet år som yrkesverksamma och att de arbetade på två olika 
sjukhus gav en spridning i resultatet vilket kan styrka överförbarheten. Enligt Polit och 
Beck (2012) innebär överförbarhet i vilken mån resultatet kan överföras till andra 
grupper. Att beskriva urval och sammanhang i den aktuella studien, ger möjlighet för 
läsaren att bedöma om resultatet kan användas i andra sammanhang, d v s. kontexter 
(Polit & Beck, 2012 s. 585).  
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Innan intervjuerna genomfördes läste författarna på om tekniken i att intervjua för att på 
bästa sätt genomföra dem, då erfarenhet saknades. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
krävs det mycket träning för att bli en bra intervjuare. Intervjuarens kunskaper och 
färdigheter inom ämnet påverkar vilken kvalitet materialet får. De anser ändå att en 
oerfaren person som utför en intervju kan få fram information av stort värde (Kvale & 
Brinkmann, 2009 s. 98, ss. 183-184). Halvstrukturerade intervjuer tillämpades för att 
kunna anpassa frågorna beroende på vilka svar informanterna gav. Som hjälp för att få 
struktur och liknande innehåll i intervjuerna användes samma intervjuguide av båda 
författarna. Den innehöll fem frågor och sex följdfrågor, där en fråga ställdes åt gången. 
Beroende på vilket innehåll informanterna delgav valdes även att ställa följdfrågor för 
att få mer djupgående svar inom studiens område (Polit & Beck, 2012 s. 537). Dessa 
faktorer anser vi upprätthåller giltigheten i studien. Frågor ställdes som innehöll, hur 
och vad till informanterna vid intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är 
sådana frågor bra att använda sig av då de ger mer spontana beskrivningar av fenomenet 
som studeras (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 149). I och med att samma frågor ställdes 
gav informanterna liknande beskrivningar i intervjuerna, om sina erfarenheter vid svår 
intubation. Trots att intervjuerna inte varade så länge erhölls snarlika formuleringar från 
informanterna vilket vi anser stärker studiens giltighet.   
 
På det ena sjukhuset fick författaren ingen hjälp med att tillfråga personal att delta i 
studien. Detta resulterade i att författaren besökte operationsavdelningen och samtalade 
med vårdenhetschefen om vilka informanter som kunde vara aktuella. Vårdenhetschefen 
var osäker på om några anestesisjuksköterskor kunde avvaras på grund av tids- och 
personalbrist. Då valde författaren att gå runt på operationsavdelningen under pågående 
arbetspass och fråga anestesisjuksköterskor om de ville delta i studien och fick 
informanter till studien på detta sätt. Detta resulterade i att dessa tre intervjuer 
genomfördes med kort varsel. Informanterna var inte heller förberedda på att intervjuas 
och hade inte fått ta del av det informationsbrev som skickat ut via e-post till respektive 
vårdenhetschef. Alla informanter som deltog i studien gjorde detta frivilligt och kunde 
avbryta sitt deltagande när de ville, detta var extra viktigt att påpeka till de som blev 
tillfrågade samma dag som intervjun genomfördes. Båda författarna genomförde tre 
intervjuer under samma dag då arbetssituationen på respektive enhet inte tillät att avvara 
informanter mer än en dag. Det fanns heller ingen möjlighet att genomföra någon 
provintervju på grund av tidsbrist både för författarna och respektive enhet. Dessa 
faktorer kan vara en bidragande orsak till att giltigheten ifrågasätts i studien. Den ena 
författaren genomförde sina intervjuer en vecka innan den andra författaren och 
transkriberade en av intervjuerna dagen efter. Detta material fick den andre författaren 
ta del av vilket gav lärdom och en bättre förberedelse inför sina intervjuer. Samtliga 
intervjuer spelades in och transkriberades exakt i text av författarna vilket stärker 
giltigheten i resultatet. Kvale och Brinkmann (2009, s. 196) skriver om en forskare 
väljer att göra transkriberingen på egen hand säkras relevanta detaljer och materialet 
struktureras för vidare analys. Det första transkriberade materialet delgavs handledaren 
som ansåg att detta var relevant till studiens syfte. Trovärdighet handlar om att insamlat 
material är relevant och seriöst för studien och för dem som tar del av den (Polit & Beck 
2012 s. 599).   
 
Förförståelse beskrivs av Polit och Beck (2012, s. 179, 597) med begreppet reflexivitet 
som innebär att forskaren är självkritisk och uppmärksammar personliga värderingar 
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som kan ha en inverkan på datainsamling och analys. En av författarna har arbetat som 
intensivvårdssjuksköterska på intensivvårdsavdelning i 13 år och har varit med vid 
flertalet situationer där det varit svårt att upprätthålla en fri luftväg genom intubation. 
Detta har gett henne en förförståelse hur stressig en sådan situation kan vara och hur 
viktigt det är att situationen hanteras rätt. Den andra författaren har arbetat som 
sjuksköterska på kirurgisk vårdavdelning i 12 år och har endast erfarenhet av intubation 
från sina verksamhetsförlagda studier inom anestesiutbildningen. För att undvika att 
egna värderingar och tolkningar kan påverka studien har förförståelsen diskuterats 
emellan författarna. Detta har ökat medvetenheten hos författarna och de har försökt att 
hålla sig neutrala för att inte påverka resultatet. Enligt Lundman och Graneheim (2012, 
s 197) så kan förförståelsen utnyttjas för att få fram ny kunskap och en djupare 
innebörd. 
 

Författarna har använt sig av en innehållsanalys och för att erhålla ett resultat togs 
beslut, tillsammans med handledaren, om att använda Graneheims och Lundmans 
(2004) analysstege. Innehållsanalys är en forskningsteknik som används för att dra 
slutsatser ifrån texter som anses vara betydelsefulla, då dessa kan ge nya insikter och 
öka forskarens förståelse (Krippendorff, 2013 s. 24). Koderna har bearbetats ett flertal 
gånger och under handledning. Innehållet fördjupades därefter genom att författarna 
abstraherade samtliga meningsbärande enheter till nya kondenserade koder ännu en 
gång. Genom att flera personer tar del av analysen anser författarna att detta stärker 
trovärdigheten i studien. Under hela analysprocessens gång har författarna enligt 
Krippendorff (2013) flertalet gånger gått tillbaka till det transkriberade materialet vilket 
stödjer trovärdigheten i studien.  
 

Resultatdiskussion 
I studien framkom tre teman; risker minskas genom professionellt förhållningssätt; 
förhållanden och reaktioner har inflytande på situationen; omgivningen påverkar 
interaktionen i arbetslaget. Dessa bildade tillsammans ett övergripande tema; 
Anestesisjuksköterskan måste anpassa sig för att bevara kontrollen.  
Informanterna beskrev hur ett professionellt förhållningssätt minskar risker vid en svår 
intubation. Att vara ansvarstagande i sina handlingar och ha insikt till sina 
begränsningar, skapade en säkerhet för både patient och informant. Författarna i denna 
studie anser att en viktig del i anestesisjuksköterskans ansvar handlar om att göra en 
preoperativ bedömning. Informanterna uppgav att det var viktigt att bedöma patienten 
vad gäller luftvägen för att kunna planera intubationen och därmed höja säkerheten. 
Genom att vara noga förberedd ansåg informanterna att deras möjligheter att lyckas 
ökade vid en svår intubation. Enligt Lindwall och von Post (2008, s. 85) ingår 
bedömning av patientens luftväg i den preoperativa fasen. Information hämtas med 
hjälp av en dialog med patienten samt från journal, som sedan analyseras i förhållande 
till ordinerad anestesiform. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 190, 195) 
kännetecknas relationen mellan anestesisjuksköterskan och patienten av ett 
professionellt åtagande där patienten och dennes behov är i fokus. Det måste även 
finnas ett förtroende dem emellan för att patientens behov ska synliggöras. 
Informanterna ansåg att bra rutiner och riktlinjer var väsentligt för att ge dem trygghet 
vid den svåra intubationen. I en studie gjord av Knudsen et al. (2014) framkom det att 
riktlinjer kan vara ett stöd för anestesisjuksköterskan i hennes beslutsfattande. 
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Informanterna kände sig heller aldrig ensamma när en svår intubation uppstod. De 
upplevde att de hade uppbackning och stöd från kompetenta kollegor, som skapade ett 
avslappnat förhållningssätt. Alla informanter var överens om att förmågan att 
upprätthålla en god ventilation var avgörande för patienten. Detta gav dem mer tid ifall 
intubationen inte lyckades, vilket också ökade deras känsla av trygghet. Det var även 
viktigt att kalla på hjälp i god tid och känna ansvar för patienten och inte lämna den 
ensam. Detta bekräftas av Lindwall och von Post (2008, s. 49, 51) som beskriver hur 
anestesisjuksköterskan är den person som inte överger patienten, utan finns vid dennes 
sida. Att ta ansvar för patienten hör till anestesisjuksköterskans skyldighet i den 
professionella naturliga vården. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 193) handlar 
sjuksköterskan ansvar om samspelet mellan kompetens, kunskap, ställning och den 
öppenhet och följsamhet som bör föreligga för att mötet med patienten ska bli vårdande. 
Flera informanter uppgav att det var länge sedan de upplevt en svår intubation, detta 
inträffade mer ofta när de var nyutbildade och mer oerfarna. Detta stärks i en studie 
gjord av Kuduvalli et al. (2008) där resultatet visar att träning i att intubera förbättrar 
möjligheten att lyckas. Informanterna uttryckte även en önskan att kunna välja 
kompetent personal till arbetslaget, då de ibland hade en känsla av att viss personal inte 
hade tillräckligt med kunskaper eller erfarenheter. Perry (2005) beskriver att ju längre 
arbetslivserfarenhet, desto lättare är det att hantera stressiga situationer när de 
uppkommer.  
 
Informanterna ansåg att olika förhållanden och reaktioner hade inflytande på situationen 
där det gällde att finna en lösning. En svår intubation kunde uppstå när patientens 
anatomiska förutsättningar inte var optimala för intubation. I dessa fall kunde 
informanterna ibland inte finna ingången till trackea. I en studie gjord av Shiga et al. 
(2005) kan svårigheter att visualisera trackea bero på hur stort gap patienten har och om 
mallampati grad tre eller fyra föreligger. Informanterna beskrev att det alltid fanns olika 
alternativ till att finna lösningar vid den svåra intubationen. Detta kunde vara att ta hjälp 
av anestesiläkare, anestesisjuksköterskor och undersköterskor, men också att avbryta 
intubationsförsöken för att inte riskera patientens liv. Enligt Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 185) är det viktigt att granska all samlad kunskap och överväga sina 
handlingar i relation till situationen patienten är i. Detta resonemang passar även in på 
Lindwall och von Posts (2008, s. 94) beskrivning av specialvård i den perioperativa 
vårdprocessen. Den svåra intubationen framkallade även olika känslor hos 
informanterna. En del upplevde sig misslyckade när intubationen inte gick vägen, 
medan andra kände sig stolta och fick ett bättre självförtroende när de lyckades. 
Informanterna ansåg sig ofta mycket fokuserade i sitt arbete när en svår intubation 
inträffade vilket medförde att de inte hade överblick på övrig personal i arbetslaget. När 
kontrollen förlorades över intubationen eller av andra yttre faktorer, framkallade det 
stress. Detta överensstämmer med en studie gjord av Perry (2005) som beskriver att en 
svår intubation och relationer till kollegor påverkade anestesisjuksköterskans stress, de 
kunde även känna sig dåligt uppskattade (Perry 2005). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 
122-123) beskriver att när sjuksköterskan befinner sig i en situation och upplever 
otillräcklighet kan negativa känslor uppkomma. För att patienten ska få en god vård är 
det viktigt att dessa känslor bearbetas och hanteras. Vi anser att det är av vikt att vara 
ödmjuk inför en svår intubation och ha vetskap om att den inte alltid går att genomföra 
och detta ska inte ses som ett misslyckande som ger dåligt samvete.  
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Samtliga informanter uppgav att de kände en trygghet vid svår intubation då 
videolaryngoskopet var till stor hjälp. Informanterna påtalade hur förhållanden i 
omgivningen påverkade interaktionen i arbetslaget. Det framkom hur viktigt det var att 
de var medvetna om kommunikationens betydelse. Informanterna upplevde vid den 
svåra intubationen att det var angeläget att kommunicera tydligt för att övrig personal 
skulle veta vad de förväntades göra. St Pierre, Hofinger och Buerschaper (2008) 
beskriver att kommunikation har olika funktioner i ett team. Den ska underlätta 
relationer, bygga struktur inom teamet, se till att uppgifter blir utförda och möjliggöra 
utbyte av information (St Pierre et al. 2008 s. 152). För att kunna skapa en säker miljö 
vid en svår intubation anser Orkin och Weeks (2006) att det krävs en bra 
kommunikation. En del av informanterna beskrev även att det fanns en tyst 
kommunikation mellan personal i arbetslaget. Kommunikation handlar inte bara om 
ord, utan även om kroppshållning, ansiktsuttryck och ögonkontakt (Smith & Mischra 
2010, Dahlberg & Segesten 2010, s. 211). Författarna i den här studien anser att 
kommunikationen alltid kan förändras för att bli bättre.  
 
Informanterna beskrev även hur samarbetet med personalen påverkades vid en svår 
intubation. Samtliga informanter var överens om att, van personal som var effektiv och 
arbetade snabbt, var gynnsamt för samarbetet, vilket skapade en tillfredställelse och 
glädje hos informanterna. Detta stärks med en studie som Perry (2005) gjort, där ett bra 
samarbete hos anestesipersonalen minskade stressen och arbetet kändes mer givande 
och trivsamt. Ansåg informanterna däremot att samarbetet inte fungerade väl upplevde 
de besvikelse och osäkerhet. En studie gjord av Flin och Maran (2004) visar att brist på 
stöd och samarbete kunde påverka patientens säkerhet. Informanterna upplevde också 
att en svår intubation påverkade arbetsmiljön då den kunde bli ostrukturerad och rörig. 
Ibland önskade informanterna att det fanns möjlighet till reflektion efter en svår 
intubation, men med dagens alltmer pressade operationsprogram, tilläts det sällan eller 
aldrig. Detta stärks i en studie av Perry (2005) som beskriver att den ökade 
arbetsbelastningen och det pressade operationsprogrammet är en bidragande orsak till 
att anestesisjuksköterskan inte hinner ta paus. Vi anser att ett gott samarbete gynnar 
både patient, personal och arbetsmiljön.  

Slutsatser 
Denna studie stärker tidigare forskningresultat som författarna tagit del av gällande svår 
intubation. Däremot saknas det kvalitativ forskning om anestesisjuksköterskans 
erfarenheter när en svår intubation uppstår. Därför anser författarna att denna studie har 
ett värde i detta avseende. Anestesisjuksköterskans erfarenheter vid en svår intubation 
innefattar flera olika områden. Anestesisjuksköterskan måste anpassa sig för att bevara 
kontrollen genom att vara medveten om att faktorer hos patienten, sig själv och 
omgivningen kan ha inverkan på den svåra intubationen. Det är viktigt att vara 
observant på att alla patienter inte har de rätta anatomiska förutsättningarna för att 
intuberas. När dessa patienter påträffas är det av vikt att skaffa sig kontroll och ha 
vetskap om att situationen kan lösas på alternativa sätt. Den svåra intubationen 
medförde att samarbetet och kommunikationen i arbetslaget behövde vara väl 
fungerande. Genom anestesisjuksköterskans professionella förhållningssätt och 
tillsammans med verksamhetens goda riktlinjer och rutiner, skapas förutsättningar för 
en trygg och säker intubation. Därför anser författarna att det inte råder någon tvekan 
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om att sjukvården bör fortsätta sitt arbete med den preoperativa bedömningen, riktlinjer 
och hjälpmedel för att öka patientsäkerheten inför intubation. 
 

Kliniska implikationer 
Målet med den här studien var att få ökade kunskaper om anestesisjuksköterskans 
erfarenheter vid en svår intubation. Innan en patient intuberas är det viktigt att 
anestesisjuksköterskan använder flera olika tester i den preoperativa bedömningen.  
När en svår intubation uppstår har videolaryngoskopet en stor betydelse då detta 
hjälpmedel förändrar det svåra till att bli lättare. Detta är något att ta i beaktande då det 
idag finns ett fåtal videolaryngoskop på operationsavdelningarna. Erfarenhet och 
kompetens på rätt plats är av stor betydelse och det går att ifrågasätta de arbetsplatser 
där det är undersköterskor som assisterar vid intubation och anestesiläkare inte finns 
närvarande på sal.  
 

Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att studera hur tredimensionella simuleringsprogram skulle 
kunna utnyttjas för att ta fram skräddarsydda lösningar för svåra intubationer. Skulle ett 
sådant program bidra till att anestesisjuksköterskan blir bättre förberedd och ha en 
annan handlingsberedskap? Skulle det minska eller öka stressen hos 
anestesisjuksköterskan? Det vore även spännande att ta reda på om videolaryngoskopet 
skulle minska antalet svåra intubationer om de används istället för ett vanligt 
laryngoskop.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Figur 1. Flödesschema för hantering av svår luftväg 
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Kommentarer till figur 
*Överväg att väcka patienten. 
**Akut perkutan koniotomi på vuxna och ungdomar. 
**Akut trakeotomi på barn före puberteten. (SFAI 2011, ss. 7-8) 
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Bilaga 2 
 

 
 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
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. 
Syfte med examensarbetet är att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelse vid svår 
intubation av patient på operationssal. 
En av anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder består av att intubera och 
upprätthålla fri luftväg på patienterna som ska opereras akut eller elektivt. Författarna är 
intresserade av hur anestesisjuksköterskan upplever situationer som uppstår vid svår 
intubation. Upplever de situationen stressande, känner de sig trygga i sin yrkesroll, hur 
fungerar samarbetet med anestesiolog och övrig personal på operationssalen? Intubering 
av patienter sker dagligen på operationsavdelning och svåra intubationer förekommer. 
Författarna vill få kunskap om det som är bra och vad som kan förbättras. Forskning 
finns inom området svår intubation och hur den hanteras och upptäcks. Däremot finns 
det inte mycket forskat på anestesisjuksköterskans upplevelser i samband med svår 
intubation 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ då författarna vill beskriva upplevelsen hos 
anestesisjuksköterskan. Datainsamling kommer att ske genom intervjuer med öppna 
frågor på sjukhusen i Eksjö och Jönköping. 
Författarna kommer vardera intervjua tre anestesisjuksköterskor på respektive sjukhus 
det vill säga totalt sex deltagare. Författarna ser gärna en spridning av kön, ålder och 
arbetslivserfarenhet. Intervjuerna kommer ske i enskilt rum på operationsavdelningarna 
på Eksjö och Ryhov, där författaren intervjuar en deltagare åt gången. Deltagarna 
kommer få ta del av frågorna innan intervjun kommer äga rum för att vara förberedda 
och insatta i ämnet. Samtalet spelas in på band och kommer skrivas ut i sin helhet och 
kommer inte användas i annat syfte än till studien. Ingen obehörig har tillgång till 
datamaterialet.  
Tid/Plats: Intervjuerna planeras äga rum i slutet av vecka 15. 
Författarna vore tacksamma om verksamhetschefen kan hjälpa till att välja ut deltagare. 
Intervjuerna är frivilliga och de som deltar kan när som helst avbryta sitt deltagande 
utan förklaring. Materialet som inhämtas och publiceras kommer hanteras 
konfidentiellt.  
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Hälsningar 
__________________________ __________________________ 
Studentens namn: Ann-Christin Johansson       Studentens namn: Emma Sundlöf 
E-post: xxxxxx                      E-post: xxxxxxx 
Tfn: xxxxxxx            Tfn: xxxxx 
 



 26 

Handledare 
Annette Nygårdh Fil.dr, Leg. Sjuksköterska, Anestesisjuksköterska  
Hälsohögskola i Jönköping 
E-post: xxxxxxxxx 
Tfn:xxxxxxxx  
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att namn och namn genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
                     /       2014 
 
_______________________________ 
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 3 
 

 

 
                    
     Information och samtycke till deltagande från informanter             

 
Hej 
 
Vi heter Emma Sundlöf och Ann-Christin Johansson och studerar till 
anestesisjuksköterskor vid Högskolan i Borås. Under vecka 14- 23 kommer vi 
genomföra vår magisteruppsats inom ämnet vårdvetenskap. Studiens syfte är att 
beskriva anestesisjuksköterskans upplevelser vid svår intubation av patient på 
operationssal. 
 
En av anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder består av att intubera och 
upprätthålla fri luftväg på patienterna som ska opereras akut eller elektivt. Vi är 
intresserade av hur du upplever situationer som uppstår vid svår intubation för att få 
kunskap om det som är bra och vad som kan förbättras.   
 
Vi är intresserade av att få ta del av dina erfarenheter och upplevelser där svår 
intubation uppstått. Vi beräknar att intervjun tar ca 45 minuter. Vi kommer att banda 
intervjun och därefter skriva ut den i sin helhet. Alla uppgifter kommer att hanteras 
konfidentiellt och när studien är genomförd kommer bandet och utskriften förstöras.  
 
Självklart är deltagandet frivilligt och kan när som helst avbrytas.  
 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakt oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Emma Sundlöf 
Ann-Christin Johansson 
 
 
“Jag ger mitt medgivande att delta i denna studie” 
 
Ort/ datum: 
 
 
 
Underskrift: 
 
 



 28 

Bilaga 4 
 
Intervjufrågor: 
 
Vad innebär en svår intubation för dig? 
Hur upplever du en svår intubation? 
När du har upplevt en svår intubation, vad fungerade bra? 
När du har upplevt en svår intubation, vad fungerade mindre bra? 
Hur har du upplevt samarbetet med övrig personal på sal vid svår intubation? 
 
Följdfrågor: 
Kan du vara snäll och utveckla ditt svar? 
Hur påverkar situationen dig och på vilket sätt? 
Vad kände du? 
Vad menar du? 
Hur upplever du samarbetet med undersköterskan på sal vid svår intubation? 
Hur upplever du samarbetet med anestesiolog på sal vid svår intubation? 
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Bilaga 5 

 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Subtema Tema 

... det är att jag har 
svårt att få ner 
tuben… att jag inte 
kan se … 

Svårighet att få ner 
tub då jag inte kan 
se 

Försvårad 
insyn i 
trackea 

Anatomiska 
svårigheter kan 
föreligga 

Förhållanden 
och reaktioner 
har inflytande 
på situationen  

… måste ha bra 
rutiner och riktlinjer 
för vad man ska göra 
när dt blir svårt… för 
det är ju svårt väldigt 
sällan… man har inte 
den… dagliga 
beredskapen …  

Måste ha bra rutiner 
och riktlinjer då det 
händer sällan, den 
dagliga 
beredskapen saknas 

Bra rutiner 
och riktlinjer 
ger trygghet 

Planering skapar 
trygghet 

Risker minskas 
genom 
professionalitet 

Några tillfällen så 
där när det blivit 
väldigt… uppjagat… 
ingenting blir ju 
bättre av att man står 
och skriker åt 
varandra… så blir 
det ju inte bättre… 
alla är nog rätt 
stressade till slut i 
alla fall… 

Vid stress är det 
onödigt att skrika åt 
varandra 

Försöka 
undvika 
dåligt 
uppträdande 

Arbetsmiljön påverkar 
samarbetet  
 

Omgivningen 
påverkar 
interaktionen i 
arbetslaget 
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