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Sammanfattning    
 
Anestesisjuksköterskorna har traditionellt sett betraktats som företrädare för prehospital 
akutsjukvård utan att för den skull vara utbildade för detta vårdområde. 
Anestesisjuksköterskornas utbildning skall förbereda till ett brett kompetensområde som 
kan innebära ett vårdarbete såväl inom den hospitala som inom den prehospitala 
verksamheten. Det prehospitala vårdområdet är ett komplext område som kräver 
specifik kompetens. Anestesisjuksköterskornas specialistfunktion kan dock bli 
bristfällig i den prehospitala vården då den utövas mer eller mindre sporadiskt. Frågor 
som väcks är om det ens är möjligt att upprätthålla detta specifika kompetensområde om 
det går lång tid mellan de prehospitala uppdragen? Hur bra är anestesisjuksköterskor 
förberedda för den förändrade ambulanssjukvården med fokus på ett brett 
bedömningsansvar för prehospitalt verksamma sjuksköterskor. 
 
I denna studie beskrivs anestesisjuksköterskors uppfattningar av sin yrkesroll inom 
prehospital akutsjukvård. Metoden är kvalitativ och utgår från en fenomenografisk 
ansats. 21 anestesisjuksköterskor inom fem olika verksamhetsområden intervjuades. 
Anestesisjuksköterskorna var både verksamma i den hospitala och den prehospitala 
verksamheten. Inom den prehospitala verksamheten arbetar anestesisjuksköterskorna i 
akutbil och ambulanshelikopter. Ingen av informanterna var anställd i ordinarie 
ambulansverksamhet. Den fenomenografiska analysen utmynnade i sju 
beskrivningskategorier; Samverkande, Vårdandet, Bred kompetens, Anestesikompetens, 
Luftvägskompetens, Läkemedelskompetens och Livräddande. Beskrivningskategorierna 
presenterar resultatets variationer med 33 olika uppfattningar.  
 
 
 
Nyckelord: Anestesisjuksköterskor; Uppfattningar; Prehospital akutsjukvård; 
Ambulanspersonal; Fenomenografi; Sjukvårdsgrupp 
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INLEDNING 

Detta är en studie som avser att belysa anestesisjuksköterskors uppfattningar av 
prehospitalt vårdarbete. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av prehospital 
akutsjukvård är ett nästintill outforskat område. Mitt intresse har uppkommit mot 
bakgrund av att anestesisjuksköterskor traditionellt sett har betraktats som företrädare 
för prehospital akutsjukvård utan att för den skull vara utbildade för vårduppgiften. 
Dessutom har det huvudsakligen varit anestesiläkare som axlat det högsta medicinska 
ansvaret för prehospital akutsjukvård. Själv har jag både erfarenhet av 
ambulanssjukvård och hospital akutsjukvård samt utbildar mig nu till 
anestesisjuksköterska. 
 
Studien belyser problematiken med olika specialistområden inom akutsjukvård, det vill 
säga vad som ingår i det anestesiologiska kunskapsområdet och närmare bestämt vad 
som är specifikt för det prehospitala kunskapsområdet. Hälso- och sjukvård är en 
kunskapsorganisation där vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet är de viktigaste 
tillgångarna. Forskning skapar möjligheter för att komma vidare i en strävan efter bästa 
möjliga vård för patienten. Den bakomliggande frågan som finns i denna studie är vad 
som är bästa möjlig vård inom prehospital akutsjukvård ur anestesisjuksköteskors 
perspektiv.  
 

BAKGRUND 

Nedan beskrivs definitioner av begreppstermer som är relevanta för studien. 

Definitioner 

Anestesisjuksköterska alternativt narkossjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska 
med specialistutbildning inom anestesisjukvård omfattande 60 högskolepoäng. 
Anestesisjuksköterskor arbetar framförallt på anestesiavdelningar för att tillsammans 
med narkosläkare förbereda, genomföra och övervaka patienter som får olika typer av 
narkoser och bedövningar vid operativa ingrepp (Nationalencyklopedin, 2008). 
 
Anestesiologi kommer av grekiskan an (o- eller icke), aisthesis (känsel) och logos (lära). 
Anestesiologi är ett samlingsbegrepp för den medicinska specialitet och vetenskap som 
omfattar narkos och bedövning, intensivmedicin samt utredning och behandling av 
smärta (Halldin & Lindahl, 2005).  
 
Anestesilogisk vård delas in i sex specifika delkompetenser där det övergripande 
området är anestesiologisk omvårdnad. Andra delkompetensområdena är etik, forskning 
och utveckling, ledarskap, perioperativ vård och vårdpedagogik (Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening – SSF, 2008). 
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Sjukvårdsgrupp definieras av socialstyrelsen som en ”grupp bestående av hälso- och 
sjukvårdspersonal med särskild katastrofmedicinsk utbildning som är utrustad för att 
arbeta inom skadeområde” (SOSFS 2005:13, s. 7).   
 
Prehospital akutsjukvård definieras av socialstyrelsen som ”omedelbara medicinska 
insatser som görs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus” (SOSFS 2005:13, s. 
7). 

Anestesisjukvård 

Önskan om att kunna utföra ingrepp på patienter utan att patienten upplever smärta har 
funnits i urminnes tider. På 1800-talet var opium ett av de vanligaste smärtlindrande och 
bedövande läkemedel som användes. Ett av problemen var att finna en balans mellan 
terapeutisk dos med önskad effekt utan biverkning och dödlig dos. Alkohol har under 
många århundraden också använts som anestesimedel och det var inte ovanligt att 
kraftigt etylpåverkade patienter opererades (Hovind, 2006). 

Vägen mot en profession 

År 1847 genomfördes den första eternarkosen i Sverige och samma år gavs den första 
kloroformanestesin. De första åren av eternarkos var det den minst erfarna personen på 
operationssalen som var anestesören. Senare betraktades att anestesi var en risk för 
patienten och det efterfrågades någon som kunde utföra anestesin på ett säkert sätt 
(Hovind, 2006). 
 
På 1930-talet började operationssjuksköterskor överta narkosarbetet (Hovind, 2006). 
Inte förrän år 1940 blev anestesilogi erkänt som en egen specialitet, och först i slutet av 
1950-talet kom utbildningar i modern anestesiologi igång i Sverige (Halldin & Lindahl, 
2005). År 1950 betraktas som början på anestesisjuksköterskans professionella historia. 
Utbildningen var ca tre år och under utbildningstiden fick studenten i samråd med rektor 
välja specialistutbildning. Den som valde att specialisera sig till operationssjuksköterska 
fick även praktik inom anestesisjukvård. De nyutexaminerade 
operationssjuksköterskorna tillfrågades om de ville börja med anestesi eller 
operationssjukvård. De som valde anestesi lärdes ofta upp av kirurgen och 
anestesimedlet var framförallt eter. Då det var brist på anestesiologer fick 
sjuksköterskor ofta ansvara för anestesin. Efter ett års tjänstgöring kunde sjuksköterskan 
söka en fem månaders utbildning i Stockholm eller Göteborg. I utbildningen ingick så 
kallad narkoslära.  
 
Sjuksköterskeutbildningen förändrades år 1966. Utbildningen blev då fem terminer och 
efter ett års tjänstgöring som sjuksköterska var det möjligt att söka vidareutbildning till 
anestesisjuksköterska. År 1980 infördes en påbyggnadsutbildning för anestesisjukvård 
och intensivvård. Utbildningen var 40 poäng och gav behörighet både inom anestesi- 
och intensivvård.  Denna utbildning skulle bygga på vetenskaplig grund och studenterna 
skulle utveckla sin förmåga till kritisk granskning. Denna utbildning varade i fyra år för 
att sedan återgå till att gälla endast en specialitet och omfatta 40 poäng. Detta 
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genomfördes på grund av massiv kritik från anestesisjuksköterskor, läkare och lärare 
(Hovind, 2006).  

Perioperativ vård och självständig yrkesfunktion 

Perioperativ vård är ett högteknologiskt vårdområde och består av korta patientmöten 
med patienten där narkossjuksköterskor ofta ställs inför svåra moraliska och etiska 
frågor. Arbetet går ut på att tillgodose patientens behov av omvårdnad och behandling i 
samband med operationer, olika undersökningar samt vid akuta situationer på 
operationsavdelningen och i prehospitala akutsjukvård. Arbetet bygger på kunskap och 
erfarenhet i såväl anestesiologi och medicinsk teknik som det egna kompetensområdet 
omvårdnad. Det unika med anestesisjuksköterskors yrkesfunktion är att de hela tiden är 
vid patientens sida (Hovind, 2006). Utbildningarna till anestesisjuksköterska och 
operationssjuksköterska är unika för Sverige i och med att det ger 
anestesisjuksköterskorna och operationssjuksköterskorna kompetens att arbeta 
självständigt och med eget yrkesansvar (Lindwall & von Post, 2008). Det självständiga 
vårdarbetet skall utföras i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
(Hovind, 2006). I andra länder både i och utanför Europa utbildas anestesi- och 
operationssjuksköterskor till en mindre självständig yrkesfunktion och utan eget 
yrkesansvar, skriver Lindwall och von Post (2008). 

Kompetens 

År 2005 publicerade Socialstyrelsen ”kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska”. I den kompetensbeskrivningen saknades kompetensbeskrivning för 
specialistsjuksköterskor. I och med detta beslöt Riksföreningen för anestesi och 
intensivvård i samarbete med svensk sjuksköterskeförening att upprätta en 
kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot anestesisjukvård. 
I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor framgår det vilken kompetens som 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård förväntas leda till 
verksamhetsområde och yrkesfunktioner (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
& Svensk sjuksköterskeförening – SSF, 2008). 
 
Wallén och Sjöblom (1991) förklarar kompetens som inte bara de kunskaper och 
färdigheter som krävs för att utföra ett visst arbete. De menar att erfarenheter och ett väl 
utbyggt nätverk är också faktorer som har betydelse. Därutöver spelar individens 
värderingar och motivation en avgörande roll för arbetets kvalitet och förståelsen för 
den egna insatsen i relation till helheten. Svensk sjuksköterskeförening (2005) menar att 
rollen som sjuksköterska är inriktad på att utveckla och få fram individers eller gruppers 
inneboende kraft, vilja och förmåga. För att klara denna uppgift krävs att sjuksköterskan 
har bred kompetens och kan tillämpa olika strategier. Då sjuksköterskor ägnar sig åt 
vårdarbete menar SSF att det är en tillgång om sjuksköterskor har god kompetens inom 
omvårdnad för att kunna ge patienten ett professionellt stöd. För att sjuksköterskor skall 
lyckas i ett sådant vårdarbete krävs det en miljö med engagerat ledarskap, som tar 
ansvar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2005).  
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Kompetens kan även speglas ur ett utbildningsperspektiv som besvarar frågor om hur 
väl utbildningen förbereder de studerande för kommande funktion, påpekar Pilhammar 
(1998). Dessutom om det är en relevant bild av vårdpersonalens kompetens som 
förmedlas i den kurslitteratur som används.  

Delegering 

Delgering innebär att en person som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och är formellt 
kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna uppgift till en annan person 
inom hälso- och sjukvården som saknar den formella kompetensen. En delegering av en 
medicinsk uppgift får inte heller göras slentrianmässigt med hänsyn till kraven på vård 
av god kvalitet och hög säkerhet för patienterna. Varje delegeringsbeslut ställer mycket 
stora krav på gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet hos såväl den som 
delegerar och den som tar emot en delegering. En delegering får endast göras då det är 
förenligt med god och säker vård förskriver Socialstyrelsen (SOSFS, 1997:14).   

Formell och reell kompetens 

Med formell kompetens menas att en person i hälso- och sjukvården innehar en 
legitimation för yrket eller en godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen 
efter särskild examensbeskrivning (SOSFS, 1997:14). Fridh (1998) skriver att formell 
kompetens har förvärvats genom formell utbildning och som kan dokumenteras med 
betyg, intyg eller diplom. En formell utbildning kan både innehålla teori och praktik. 

Med reell kompetens menas att en person i hälso- och sjukvården saknar den formella 
kompetensen det vill säga legitimation för yrket eller en godkänd högskoleutbildning 
som leder till yrkesexamen. Personen som mottager en delegering skall genom 
erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning ha visat sig ha blivit 
reellt kompetent för den uppgift som skall delegeras (SOSFS, 1997:14). Fridh (1998) 
menar att faktisk kompetens kan likställas med reell kompetens och innebär att personer 
har förvärvat kunskaper och de färdigheter som krävs för att utföra arbetsuppgiften 
ifråga, utan att ha genomgått den rent formella fastställda yrkesutbildningen.  
 
Den person som tagit emot en delegering får inte delegera denna vidare till annan 
person inom hälso- och sjukvården då delegeringen är personlig (SOSFS, 1997:14). 

Kompetensområden för anestesisjuksköterskor 

Anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter är många samt av varierande karaktär. 
Vanligtvis är anestesisjuksköterskan anställd vid en anestesiavdelning men hon eller 
han kan också vara verksam vid pre- och postoperativa avdelningar, 
ambulanssjukvården, skade- och katastrofplatser, akutmottagningar, 
smärtbehandlingsavdelningar, utlandstjänstgöring i form av humanitära 
hjälporganisationer och FN-uppdrag (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 
Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  
 
Anestesisjuksköterskors huvudsakliga arbetsområden är anestesiologisk vård och detta 
förutsätter att anestesisjuksköterskan har bra kunskaper i såväl det vårdvetenskapliga 
som inom det medicinska området. Utöver dessa kunskapsområden krävs kunskaper 
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inom etik, medicinsk teknik, arbetsmiljö, vetenskapsteori, lagar- och förordningar, 
arbete vid stora olyckor samt katastrofer (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
& Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 
 
Att säkerställa fria luftvägar utgör ett kompetensområde för anestesisjuksköterskor 
(Hovind, 2006). Det kan betraktas som en speciellt viktig kunskap mot bakgrund av att 
andning och därmed adekvat oxygenering är en förutsättning för liv. När förmågan att 
andas försvinner eller minskas behövs oftast mekanisk ventilation. För säkerställandet 
av ventilationen är det nödvändigt att skapa konstgjord luftväg (Dybwik, 1997). Därför 
är det en rutinuppgift för narkossjuksköterskor att kunna etablera en fri luftväg och 
upprätthålla fria luftvägar hos patienter. Arbetsuppgifter som bedöms som 
betydelsefulla är att övervaka, assistera och vid behov ta över ventilationen av patienten. 
Detta på grund av att de läkemedel som anestesisjuksköterskan tillför patienten, tar bort 
patientens egen förmåga att kunna andas. Det är då av största vikt att 
anestesisjuksköterskor kan handha olika metoder för att skapa fri luftväg enligt Hovind 
(2006).  
 
Katz och Falk (2001) påvisar att 25 procent av patienterna som var intuberade 
prehospitalt hade fått endotrachealtuben felplacerad, detta var då utfört av paramedics. 
Hussain och Redmond (1994) framhåller att 59 av 152 patienter dog innan de kommit 
till sjukhus på grund av ofria luftvägar. Dock var inte de bakomliggande skadorna på 
dessa patienter av livsavgörande karaktär. Pousman (1998) skriver att personal som får 
en adekvat träning i intubation ofta lyckas mycket bra vid endotrachealintubation och att 
sedativa och muskelrelaxantia många gånger underlättar intubationen. Vidare skriver 
Pousman (1998) att vid användningen av läkemedel skall dock personal som utför 
intubationen också ha kunskap i och beredskap för att kirurgiskt kunna skapa fri luftväg. 
Halldin och Lindahl (2005) menar att de flesta patientfall är tekniskt okomplicerad vid 
tracheal intubation och misslyckande beror i allmänhet på bristande erfarenhet hos den 
som utför intubationen. Castrén (2008) argumenterar för att överlevnaden ökar för 
patienten genom användning av korrekta läkemedel och att personalen är utbildad för att 
kunna intubera. Vidare framgår det att överlevnaden inte ökade då intubationen utfördes 
utan läkemedel och att det var outbildad personal som utförde intubationen.  

Prehospital akutsjukvård 

Socialstyrelsen (2001) skriver att prehospital akutsjukvård jämställs ibland med 
ambulanssjukvård. Detta är dock inte helt riktigt menar socialstyrelsen (2001). 
Prehospital akutsjukvård är mer ett samlingsbegrepp som innefattar ambulanssjukvård 
och där andra akuta enheter till exempelvis sjukvårdsgrupper, ambulanshelikopter, 
akutbil och ambulansbåt inkluderas. Den prehospitala akutsjukvården spänner över ett 
stort och komplext kompetensområde. I begreppet prehospital akutsjukvård inkluderas 
även bedömningar av medicinsk karaktär, prioritering och rådgivning utfört av larm- 
och dirigeringscentralen, sjukvårdsrådgivning, akutmottagning och akuta insatser 
utförda av primärvården (Socialstyrelsen, 2001).  
 
Rötterna för det prehospitala vårdandet ligger i den militära sjukvården vilket innebär 
att det finns likheter av dess stuktur och begrepp inom ambulanssjukvården. Vårdandet 
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och kompetensen hos personalen inom den prehospitala verksamheten har skiljt sig från 
andra discipliner inom hälso- och sjukvården (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud 
& Fagerberg, 2003).  

Sjukvårdsgrupp 

Sjukvårdsgrupper skall enligt Socialstyrelsen finnas i varje landsting och bör 
organiseras via sjukhus. De personer som ingår i sjukvårdsgrupp skall ständigt vara 
beredda, för att kunna åka ut vid allvarlig händelse. Personalen som åker ut i 
sjukvårdsgrupp skall bestå av hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning för och 
erfarenhet av uppgifterna. Personalen bör ha med sig personlig utrusning och även vid 
behov tilläggsutrustning vid exempel kemiska olyckor (SOSFS, 2005:13). 

Regional sjukvårdsgrupp 

Västra Götalandsregionen har regionala sjukvårdsgrupper som kan arbeta över hela 
regionen. Den regionala sjukvårdsgruppen består vanligtvis av en läkare och en 
sjuksköterska. Utbildningsansvaret har Prehospitalt och Katastrof Medicinskt Centrum 
(PKMC). PKMC ser till att personalen som tillhör den regionala sjukvårdsgruppen får 
utbildning, träning och övning medan akutsjukhusen i regionen ansvarar för att det finns 
personal för bemanning av den regionala sjukvårdsgruppen. Den regionala 
sjukvårdsgruppen larmas ut av tjänsteman i beredskap (RTIB) enligt förutbestämda 
kriterier. Utlarmning av den regionala sjukvårdsgruppen utgår i första hand från sjukhus 
som inte är direkt berörda av händelsen och som inte är mottagande enhet av drabbade 
patienter (PKMC, 2006). Målet är att de akutsjukhus som kan skicka ut regional 
sjukvårdsgrupp ska ha en stab på 8 sjuksköterskor och 4 läkare som är utbildade och 
utrustade för denna uppgift (Carlsson, 2008). 

Lokal sjukvårdsgrupp 

Lokal sjukvårdsgrupp i Skaraborg benämns som prehospitalt akutlag (PHA), för att 
undvika förväxling med regional sjukvårdsgrupp. PHA är inte ett vedertaget namn och 
inte beslutat av Socialstyrelsen eller andra statliga myndigheter (Carlsson, 2008). När 
PHA larmas ut från Kärnsjukhuset Skövde består detta akutlag av två personer. Den 
optimala sammansättningen av personalkategorierna är en anestesiläkare tillsammans 
med en sjuksköterska från akutmottagningen samt en kirurgläkare med en 
anestesisjuksköterska (Carlsson, 2009). PHA kan larmas ut av larmoperatör, 
ambulanssjukvården, annan sjukvårdsgrupp, Regional tjänsteman i beredskap (RTIB), 
regional beredskapsläkare (RBL), ambulanshelikopter och räddningsledare. När larm 
och dirigeringscentralen larmar ut PHA finns det förutbestämda kriterier. Dessa kriterier 
är skadade som är fastklämda, allvarligt skadade barn, olycka med minst 5 skadade, då 
antalet tillgängliga ambulanser ej räcker till för de drabbade, där räddningsarbetet 
beräknas pågå under längre tid samt när PHA kan vara snabbare på plats än ambulans 
(Carlsson, 2007). Målsättningen med PHA är att identifiera och åtgärda cirka 10 procent 
som har livshotande skador och ordna med snabb transport till sjukhus (Carlsson, 2008).  
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Sjukvårdsgruppens uppgift på skadeplats 

När sjukvårdsgruppen anländer till skadeplats, exempel läkare och 
anestesisjuksköterska innebär det att de skall bistå ambulanspersonalen i sjukvårds- och 
prioriteringsarbetet. De skall även ge medicinsk behandling i samband med eventuell 
losstagning och/eller avfärd. Om sjukvårdsgruppen anländer sent till olycksplatsen skall 
deras arbete koncentreras till uppsamlingsplatsen. Arbetet med skadad patient är mest 
effektivt om det utförs parvis exempelvis läkare tillsammans med sjuksköterska 
(Lennquist, 2002). 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska på skadeplats 

Den sjuksköterska som kommer i den ambulans som anländer först till skadeplats blir 
medicinskt ansvarig på skadeplatsen. Detta innebär att denna sjuksköterska har för 
tillfället den formellt högsta medicinska kompetensen (Lennquist, 2002). Denna 
funktion kan dock lämnas över till en annan person som har högre medicinsk utbildning 
exempel läkare eller anestesisjuksköterska. Det finns inga regler för huruvida 
sjusköterskor sinsemellan eller läkare sinsemellan inom de olika medicinska 
specialiteterna ska rangordnas. Men detta måste vara klart definierat i katastrofplanen 
och får inte diskuteras under en pågående insats det vill säga det måste vara klart i 
förväg. Det kan exempelvis vara en anestesisjuksköterska som tar över det medicinska 
ansvaret från sjuksköterskan i ledningsambulansen eller enbart vara läkare som har den 
befogenheten (Rüter, Nilsson & Vikström, 2006).  
 
Att vara medicinskt ansvarig på skadeplats innebär; att som sjuksköterska ta på sig ett 
ansvar för att göra en medicinsk bedömning av de skadade. Ansvaret innebär också att 
göra medicinska inriktningsbeslut med klargörande av ambitionsnivå, ge medicinskt 
underlag till sjukvårdsledningen, prioritera, se till att behandling utförs, ta emot 
information om tillstånd förändras hos patienter, se till att patienterna transporteras 
säkert till rätt instans samt dokumentera (Rüter et al., 2006). 

Sjukvårdsledare på skadeplats 

Den formella ledaren på skadeplats benämns sjukvårdsledare. Ansvaret som 
sjukvårdsledaren har är säkerhets-, resurs-, samverkans- och kommunikationsansvar. 
Sjukvårdsledaren är den person som skall skapa förutsättningar för all annan 
sjukvårdspersonal att kunna arbeta effektivt. Rollen som sjukvårdsledare är oftast en 
ambulanssjukvårdare som anländer i första ambulans till skadeplatsen (Rüter et al., 
2006). 
  
Sjukvårdsledarens främsta uppgift på skadeplats är av logistisk karaktär. Denna 
arbetsuppgift kräver i första hand inga kvalificerade medicinska bedömningar (Rüter et 
al., 2006).  
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Förändrad ambulanssjukvård 

Bedömning och beslut om adekvat vårdnivå måste tas så tidigt som möjligt i 
vårdförloppet, påpekas av Wireklint Sundström (2005). Att transportera patienter till 
olika vårdinrättningar som vanligtvis varit målet med ambulanssjukvård är därmed inte 
längre en självklarhet. Syftet med förändringen är att undvika att patienten utsätts för 
onödigt vårdlidande (Wireklint Sundström, 2005). En studie av Ahl, Nyström och 
Jansson (2005) påvisade att patienter upplevde, att ambulanstransport in till sjukhus var 
ett sätt att slippa vara en börda för sina anhöriga. Ambulanstransport upplevdes även 
som snabbare och säkrare. En del menade på att de fick förtur/snabbare vård om de 
inkom till sjukhuset med ambulans än om de hade kommit in till sjukhuset på egen hand 
samt att de inte blev nekade vård i samma utsträckning. Att få behandling i hemmet av 
ambulanspersonalen innan transport in till sjukhuset upplevdes av vissa patienter som 
frustrerande. Vissa patienter upplevde däremot att få behandling i hemmet var bra då de 
ansåg att de torde få omedelbar uppmärksamhet vid ankomsten till sjukhuset.  
 
Däremot att få behandling på plats av prehospital personal innan färden in mot 
sjukhuset påbörjas upplevdes av en del patienter som mycket frustrerande då deras 
uppfattning var att ambulansen bara innebär en snabb transport i till sjukhuset. Å andra 
sidan upplevde vissa att behandling i hemmet var bra för att visa akutmottagningens 
personal hur sjuka de egentligen var. Om det krävs åtgärder redan i hemmet ansåg de att 
de borde få omedelbar uppmärksamhet även inne på sjukhuset (Ahl et al., 2005). 
 
Studier har visat att väntetiden för äldre patienter på akutmottagningar är oacceptabelt 
lång (Fogelberg, 2007). Fogelberg (2007) hävdar också att ett bättre samarbete mellan 
larmoperatörer, akutmottagning, hemtjänst och ambulansverksamheten skulle kunna 
bidra att patienterna kommer till rätt vårdnivå direkt. Ambulanspersonalens utmaning 
blir att på hämtplatsen prioritera och bedöma patienten vilken vårdnivå som är optimal 
för patienten. Detta kan innebära att patienten behandlas i hemmet eller transporteras till 
rätt vårdnivå. Då denna förändring leder till ökat bedömningsansvar inom den 
prehospitala vården krävs det förutom ökad kompetens även utökade möjligheter till att 
få beslutstöd av läkare, skriver Wireklint Sundström (2005). En studie av Sprivulis, Da 
Silva, Jacobs, Frazer och Jelinek (2006) fastslår att det finns ett samband mellan 
överfulla akutmottagningar och ökad dödlighet hos patienter. Fördröjda undersökningar, 
försenad läkemedelstillförsel och placerande av patienter på fel kliniktillhörighet 
relaterat till platsbrist är faktorer som kan påverka utgången för patienten. Genom att 
minska belastningen på akutmottagningen så att patienten ges snabb och säker vård, 
förbättrar deras möjligheter till hälsa. 

Patientansvar 

Vårdandet har funnits i urminnes tider och varje familj och samhälle har ett egenintresse 
av att främja hälsa genom att vårda sina svaga, sjuka, skadade och gamla. Vårdandet 
skedde främst inom familjen till mitten av 1800-talet och under det senaste århundradet 
har vårdandet blivit en stor del av samhället och en uppgift för professionella 
yrkesgrupper (Dahlberg et al., 2003).  
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Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, (2008)  fastslår att den prehospitala personalen 
däribland ambulanspersonal tar upp en viktig del i räddningsarbetet. Det handlar om den 
mänskliga närvaron för att hjälpa patienten att behålla medvetandet. Det kan röra sig om 
att samtala med patienten, ge information regelbundet vad som händer, eller bara vara 
nära patienten och hålla handen. I en studie av Poljak, Tveith och Ragneskog (2006) 
menande ambulanspersonalen att omvårdnadsarbetet var att se patienten som en helhet 
där kropp, själv och ande är ihop och detta bidrar till människans existens och 
välbefinnande. Ambulanspersonalen poängterade vikten av att upprätta en bra och trygg 
relation mellan vårdare och vårdtagare. Patienten upplevde att omvårdnadsåtgärder som 
lade en bra grund för omhändertagandet kunde vara att de fick känna sig delaktig i 
vårdandet, fysisk kontakt exempel hålla handen, ge ett gott bemötande, ägna tid åt 
patienten, ge bra information och ge en bra kommunikativ miljö. Andra 
omvårdnadsåtgärder som patienten ansåg som viktiga var att ambulanspersonalen 
visade ödmjukhet med professionellt bemötande och att de gav rak och ärlig 
information. Trygghet för patienten beskrevs som att ambulanspersonalen informerar 
och hjälper de anhöriga att förstå vad som händer.  
 
Vårdandet i den prehospitala verksamheten har sin grund i vårdvetenskap, men ibland 
krävs det ett starkt inslag av medicinsk kunskap, skriver Dahlberg et al., (2003). De 
sjuksköterskor som arbetar i den prehospitala vården måste kunna integrera den 
medicinska kunskapen med ett vårdande förhållningssätt. Den prehospitala 
akutsjukvården utgör ett komplext kunskapsfält där vårdarna förutom medicinsk och 
vårdvetenskaplig kunskap även måste tillämpa en rad andra kunskaper såsom 
informations- och kommunikationsteknik samt agronomi (Wireklint Sundström, 2005). 
Wireklint Sundström (2005) hävdar att ett kompetensområde som borde utvecklas i 
ambulanssjukvården är bedömning av patienten med avseende att kunna anpassa 
vårdnivån efter patientens behov. Målet är att kunna bedöma situationen och därefter 
besluta om vilken vårdåtgärd som bör prioriteras. Den erfarne vårdaren upplever sällan 
en konflikt mellan den vårdvetenskapliga och medicinska kunskapen gällande 
prioritering i akuta situationen (Dahlberg et al., 2003).  
 
Patientperspektivet är av största vikt att betona i den prehospitala akutsjukvården, 
eftersom den ofta kännetecknas av att patienten har ett behov av ett akut medicinskt 
omhändertagande. Det finns en risk att rätten till att bestämma över sin egen hälso- och 
vårdsituation försvinner med tanke på dominansen av det medicinska perspektivet och 
det betydande inslag som finns av teknologin. Inte att förglömma är de anhörigas rätt till 
ett gott bemötande behöver av samma skäl beaktas. Att en vårdare har ett 
patientperspektiv innebär att se patienten som den som är specialist på sin egen 
hälsosituation, det vill säga att patienten känner sig själv och sitt liv. Detta kräver att 
vårdaren har en öppenhet och följsamhet inför patientens kunskap, erfarenhet och ett 
perspektiv på den rådande hälsosituationen. Vårdaren måste finnas med och ha kontakt 
med patienten. Det är bra om vårdaren strävar efter att vara på samma nivå som 
patienten. Detta gäller både mänskligt och i vårdsituationen (Dahlberg et al., 2003). 
 
Ett exempel på patientperspektivet kan vara att på hämtplatsen ta hänsyn till de aktuella 
hemförhållanden som kan råda. En orolig patient kan känna sig mer avslappnad och 
trygg om vårdaren tittade över lägenheten innan de åker iväg. Patienten vet då att spisen 
och kaffebryggaren är avstängd samt balkongdörren är stängd etcetera. Vidare kan 



 10

vårdaren berätta under färden in till sjukhus var man befinner sig. Att tänka på är att det 
är alltid patientens behov som ligger till grund för vilka omvårdnadsåtgärder som skall 
utföras (Dahlberg et al., 2003). Poljak et al (2006) skriver att ambulanspersonalen tyckte 
att det var patientens egna subjektiva upplevelse som låg till grund för värdet på 
omvårdnaden. Melby (2005) påvisade att patienternas upplevelse av ambulansbåren inte 
var komfortabla men att ambulanspersonalen gjorde allt för att patienten skulle uppleva 
resan till sjukhuset så avslappnad och bra som möjligt. Vissa studenter menade att äldre 
patienter eventuellt skulle känna sig säkrare under transporten till sjukhuset om det 
fanns en ambulanssjuksköterska närvarande. 
 

PROBLEMFORMULERING 

Utbildningen till anestesisjuksköterska ska förbereda till ett brett kompetensområde som 
kan innebära ett vårdarbete inom olika verksamheter såsom operationsavdelning och 
akutmottagning samt i ambulans, akutbil och helikopter. En anestesisjuksköterska kan 
även vara i beredskap för arbete i sjukvårdsgrupp vid stora olyckor eller katastrofer. 
Därför är anestesisjuksköterskans specialistfunktion omfattande och komplex med en 
hospital liksom en prehospital funktion där det prehospitala området i sin tur både kan 
innebära ambulanssjukvård och katastrofsjukvård. Speciellt problematisk är den 
prehospitala kompetensen om den utövas mer eller mindre sporadiskt. Frågan är om det 
ens är möjligt att upprätthålla detta specifika kompetensområde om det går lång tid 
mellan de prehospitala uppdragen. En annan sida av kompetensfrågan är hur bra 
narkossjuksköterskor är förberedda för den förändrade ambulanssjukvården med fokus 
på ett brett bedömningsansvar för prehospitalt verksamma sjuksköterskor. Vidare är det 
troligt att anestesisjuksköterskors kompetens kommer till användning på olika sätt inom 
olika sjukvårdsområden och att den prehospitala kompetensen varierar mellan 
regionerna i Sverige. Det är därför särskilt intressant att få ta del av 
anestesisjuksköterskors uppfattningar av att arbeta inom olika delar av den prehospitala 
akutsjukvården.  
 
Forskningsfrågor: 
Hur ser anestesisjuksköterskor på sin prehospitala yrkesroll? 
Hur ser de på sitt kompetensområde inom prehospital akutsjukvård? 
Hur ser de på sin framtid inom prehospital akutsjukvård? 
 

SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva anestesisjuksköterskors uppfattningar av sin yrkesroll 
inom prehospital akutsjukvård. 
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METOD 

Kvalitativ metod med fenomenografisk ansats 

Eftersom studiens syfte är att beskriva uppfattningar av ett fenomen valdes kvalitativ 
metod med fenomenografisk ansats. Det studerade fenomenet är ” den prehospitala 
yrkesrollen, såsom den uppfattas av anestesisjuksköterskor”. 
 
Fenomenografi som kvalitativ ansats är framtagen av en grupp forskare som kallas 
INOM-gruppen vid institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet. Fenomenografi 
är en kvalitativ metod som innebär att forskaren vill undersöka och få veta mer om 
mänskliga fenomen så som uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, tankar, 
förväntningar, motiv och attityder. Främsta syftet med fenomenografi är att urskilja 
olika aspekter av fenomenet för att få just detta att framträda med större tydlighet. Det 
innebär att forskaren måste identifiera människors olika uppfattningar av ett fenomen i 
deras omvärld. Denna metod kan därför användas till att beskriva fenomen som inte kan 
mätas med kvantitativa metoder. I fenomenografi åtskiljs första och andra ordningens 
perspektiv. Första ordningens perspektiv fokuserar forskaren på själva företeelsen i sig, 
hur något är, det vill säga det som brukar benämnas som fakta. Forskaren kan observera 
detta utifrån. Med andra ordningens perspektiv lägger forskaren vikten vid att se på hur 
människor uppfattar företeelsen, hur något ter sig för någon. Tyngden läggs på hur 
människor uppfattar företeelsen i den levda världen som ofta företräder något som är 
underförstått vilket innebär att det inte tidigare har uttalats eller blivit reflekterat över 
(Paulsson, 2008).  
 
Forskaren strävar efter att få fram människans oreflekterade uppfattning av ett fenomen 
(Paulsson, 2008). Denna studie syftar till att synliggöra anestesisjuksköterskors 
uppfattningar av sin prehospitala yrkesroll utifrån andra ordningens perspektiv.  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för att ingå i studien var följande:  
  

- Specialistutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 40 poäng alternativt 60 
högskolepoäng. 

- Anställd inom hospital verksamhet på en operationsavdelning och vara i 
beredskap för sjukvårdsgrupp alternativt anställd inom prehospital verksamhet 
med arbete på akutbil/specialambulans eller helikopter.  

Informanter 

Informanterna är anställda inom hospital eller prehospital verksamhet. De har olika lång 
och varierande erfarenheter av vårdarbete prehospitalt. Valet av informanter gjordes 
strategiskt det vill säga att skillnader eftersträvades i kön, ålder, yrkesår som 
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anestesisjuksköterska och prehospitalt arbete samt geografisk spridning. Detta för att 
erhålla så stor variation av uppfattningar som möjligt (Paulsson, 2008).  
 
I studien ingår 21 anestesisjuksköterskor därav är 14 kvinnor och 7 är män. 
Åldersspridningen är 32 år – 62 år med en medelålder på 44,8 år. Erfarenhet som 
anestesisjuksköterska varierade mellan 1 år och 28 år och erfarenhet från prehospitalt 
vårdarbete varierade mellan 1 år och 28 år. Informanterna är verksamma i fyra städer 
det vill säga Stockholm, Göteborg, Uddevalla och Skövde. Se figur 1.  
 
Anestesisjuksköterskorna är verksamma både i den hospitala och den prehospitala 
verksamheten. Inom den prehospitala verksamheten arbetar anestesisjuksköterskorna 
inom verksamheterna akutbil och ambulanshelikopter. Ingen anestesisjuksköterska var 
anställd i ordinarie ambulansverksamhet.   
 
För att få kontakt med anestesisjuksköterskorna kontaktades enhetscheferna på fem 
olika verksamhetsområden inom den hospitala och prehospitala hälso- och sjukvården. 
Arbetsplatserna valdes på grund av den specialkompetens som anestesisjuksköterskorna 
förväntades ha för att kunna dela med sig av olika erfarenheter och därmed varierande 
uppfattningar av prehospitalt vårdarbete. Enhetscheferna informerades muntligt och 
skriftligt om studiens syfte, metodval samt datainsamlingsperiod. Enhetscheferna 
ombads också att tillfråga anestesisjuksköterskor som sedan kunde kontaktas. 
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Prehospital verksamhet

PHA Helikopter Akutbil Båt IVA-transp
Nr 1 K 32 år 6 år 3 år X X
Nr 2 K 62 år 23 år 21 år X X X
Nr 3 K 55 år 12 år 19 år X X
Nr 4 K 49 år 1 år 1 år X
Nr 5 M 43 år 8 år 14 år X X
Nr 6 K 43 år 8 år 8 år X
Nr 7 K 43 år 6 år 18 år X X
Nr 8 M 43 år 2 år 1 år X
Nr 9 K 50 år 22 år 28 år X X X
Nr 10 M 57 år 6 år 5 år X X
Nr 11 M 36 år 8 år 7 år X
Nr 12 M 39 år 5 år 19 år X
Nr 13 K 53 år 15 år 11 år X
Nr 14 M 38 år 7 år 14 år X
Nr 15 M 35 år 6 år 15 år X
Nr 16 K 36 år 7 år 7 år X
Nr 17 K 46 år 19 år 19 år X
Nr 18 K 48 år 21 år 10 år X X
Nr 19 K 42 år 8 år 12 år X
Nr 20 K 39 år 15 år 11 år X
Nr 21 K 53 år 28 år 16 år X  

 
Figur 1. Uppgifter om informanterna. 

Datainsamling 

Telefonkontakt togs med respektive verksamhetschef/enhetschef där författaren 
presenterade sig och sitt examensarbete. Därefter skickades ett informationsbrev ut via 
e-post till berörda chefer. Informanterna fick en inbjudan att delta i denna studie. 
Inbjudan till anestesisjuksköterskorna innehöll syftet med studien, att studien var på 
frivillig basis och rätten eller möjligheten till att avbryta sitt deltagande när som helst 
under studiens gång utan krav på förklaring. Vidare fick de information om att all data 
som samlades in skulle avidentifieras och genom detta kunde informationen inte 
härledas till person. Information gavs också om att intervjuerna skulle spelas in på band 
även de som intervjuades via telefon.  
 
I de 21 intervjuer som genomfördes ingick två pilotintervjuer som transkriberades 
ordagrant. Pilotintervjuerna lästes av handledare för att säkerställa kvaliteten på 
intervjutekniken. Efter samråd med handledaren visade det sig att dessa vara av god 
kvalité och innehållsrika vilket gjorde att de kunde inkluderas i studien.  
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Intervjuer 

Intervjuer kan registreras genom vanlig bandspelare, videobandspelare, anteckningar 
eller i minnet. Vanligaste sättet är att använda sig av en bandspelare. Då kan 
intervjuaren koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 1997). 
Studiens intervjuer genomfördes i personliga möten med informanterna och genom 
telefonintervjuer. Vid båda fallen genomfördes intervjuerna enligt överenskommelse 
med respektive anestesisjuksköterska.  
 
En intervjuguide användes i studien med halvöppna, delvis strukturerade frågor och 
frågor som inte var ledande. Detta för att få så mycket information som möjligt av 
informanterna. 
 
Inledningsvis berättade författaren hur intervjun skulle fortlöpa och att de hade rätt att 
avbryta sitt deltagande i studien när som helst utan krav på förklaring. Därefter sattes 
bandspelaren igång och författaren berättade åter om syftet och om rätten att avbryta 
studien. Intervjuerna transkriberas ordagrant. Innan intervjuerna påbörjades fick 
informanterna lämna ett muntligt samtycke. Då informanterna inte verkade känna eller 
visa tecken på obehag avbröts inte intervjuerna.  
 
Intervjuerna i personliga möten kunde ske i ett rum som var avskilt från övrig personal 
utan störande moment. Varje intervju varade i cirka 10-20 minuter.  
 
Telefonintervjuer genomfördes utan inslag av störande moment. Varje intervju varade i 
genomsnitt 10-20 minuter.  

Forskningsetiska ställningstaganden 

Vid all forskning måste hänsyn tas till deltagarnas integritet och värdighet så dessa inte 
kränks. Etiska övervägande har beaktats under hela forskningsprocessen. I 
Helsingforsdeklarationen behandlas olika etiska ställningstagande som forskare måste 
eftersträva, det vill säga information, samtycke och konfidentialitet (MRF-rapport 2, 
2000).  
 
Verksamhetscheferna har gett sitt samtycke till att studien fick genomföras på deras 
enhet. De fick både muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte. 
Informanterna fick noggrann, förståelig och grundläggande information både muntligt 
och skriftligt om studien och dess syfte. Deltagarna i studien fick information om att 
deltagandet var på frivillig basis och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst 
under studiens gång utan krav på förklaring. Alla respondenter i studien fick lämna sitt 
samtycke muntligt innan intervjuerna startade. Informanterna informerades om 
konfidentialitet och vad det innebär, det vill säga; att allt datamaterial är avidentifierat 
och förvaras på säkert sätt. Informanterna fick också information om att forskaren är 
erlagd med tystnadsplikt och handlingssekretess. På detta sätt kommer inte 
datamaterialet obehörig till del. (jfr MRF rapport 2, 2000).  
 
Intervjuerna spelades in på band för sedan transkriberas. Transkriberingen gjordes av 
författaren själv samt de intervjuer författaren ej hann transkribera själv fick författaren 
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hjälp av läkarsekreterare. Intervjuerna var avkodade och kunde inte härledas till person 
inte heller kännas igen genom rösten. Intervjutexterna har min handledare tagit del av 
för att kunna handleda på ett så optimalt sätt som möjligt.  
 
Dataanalys 

Fenomenografisk analys fokuserar på att finna variationer i datamaterialet och denna 
forskningsansats används bland annat inom vårdvetenskaplig forskning. Ett exempel på 
fenomenografisk analys är utskrivna intervjuer (Paulsson, 2008).  
 
Det första steget i dataanalysen var att läsa igenom de transkriberade intervjuerna flera 
gånger för att bekantas med materialet och få ett helhetsintryck. Det blev 21 intervjuer 
totalt som författaren läste sig in på och därefter gjordes en analys av datamaterialet.  
I enlighet med Larsson (1986) lästes intervjuerna ostört, vilket medförde att jag som 
författare kunde koncentrera mig helt på det skrivna materialet. På detta sätt bekantar 
forskaren sig med innehållet snabbare. 
 
Steg nummer två i dataanalysen var att författaren läste varje intervju mer djupgående 
för att där söka efter specifika utsagor som beskrev hur anestesisjuksköterskor uppfattar 
det prehospitala vårdarbetet. Dessa utsagor ströks först under med blyertspenna. Nästa 
steg i processen var att börja leta efter meningsbärande enheter för därefter hitta likheter 
och skillnader. På så vis började utsagorna att grupperas i olika uppfattningar utifrån 
utmärkande drag i utsagorna. Dessa drag i utsagorna var inte slutgiltiga utan dessa 
kunde förändras och omarbetas under analysens gång, detta i enlighet med Paulsson 
(2008). Utsagorna som utkristalliserades från intervjuerna färglades och klipptes in i 
olika dokument utefter uppfattningar, detta för att sedan sättas ihop igen under 
respektive beskrivningskategori. 
 
Inom den kvalitativa forskningen kan det vara svårt för forskaren att tolka innebörden 
av intervjuerna, då detta ej kan göras mekaniskt. För att öka trovärdigheten för studien 
kan man låta en oberoende person bedöma beskrivningskategorier samt uppfattningarna. 
Denna person bör vara en person som är väl förtrogen med analysmetoden och insatt i 
datamaterialet. (Larsson, 1986). I denna studie ökades trovärdigheten då min handledare 
har fått ta del av allt datamaterial och läst igenom materialet. Detta för att sedan kunna 
komma med synpunkter på både beskrivningskategorier och uppfattningarna.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i sju olika beskrivningskategorier med 33 skilda uppfattningar. 
Detta redovisas sammanfattningsvis i figur 2 nedan. Den beskrivande texten 
exemplifieras med hjälp av citat från intervjuerna.   
 
Beskrivningskategorier  Underrubriker 
 
SAMVERKANDE    
    Vårda efter förutbestämda regler 

Del av ett prehospitalt team 
Stödja och hjälpa 
ambulanspersonal 
Inordna sig under en ledning som 
fungerar 

    Ta över det medicinska ansvaret 
    Erbjuda sina tjänster 
    Komplettera varandra 
     
VÅRDANDE 

Fylla patientens luckor 
minnesluckor 
Förståelse för vad patienten varit 
med om 
Vara glädje för patienten 

    Kunna lugna patienten 
    Ta hand om hela patienten 
     
BRED KOMPETENS 
 Upprätthålla anestesikompetensen 
 Fungera på skadeplats 
 Inte behöva anestesikompetensen 
 Använda en klinisk blick 
 Mer erfarenhet än andra 
 Mer komptent än andra 
 Upprätthålla anestesikompetensen 
     
ANESTESIKOMPETENS 

Behöver ha anestesiologiska 
kunskaper 
Känna trygghet i sin yrkesroll 
Söva prehospitalt 
Utföra en anestesi i svår miljö 
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LUFTVÄGSKOMPETENS   

Hantera en svår luftväg 
    Etablera en fri luftväg 

Vara intubationshjälp 
Vara expert på luftvägen 

   
 
LÄKEMEDELSKOMPETENS 
    Hantera potenta läkemedel 
    Vara mer självständig än andra 
    Kunna ge högre doser 
    Smärtlindra fastklämda patienter 
 
LIVRÄDDANDE 
    Upprätthålla vitala funktioner 

Ge livräddande behandling 
     
 
 
Figur 2. Anestesisjuksköterskors uppfattningar av sin yrkesroll inom prehospital 
akutsjukvård 
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SAMVERKANDE 

Anestesisjuksköterskorna beskriver sin yrkesrollroll inom prehospital akutsjukvård som 
samverkande i förhållande till ambulanssjuksköterskor och helikopterläkare. Innehållet i 
beskrivningskategorin visar att de uppfattar sig som ett gemensamt arbetslag eller ett 
team i prehospital akutsjukvård. Vidare framkom en syn på detta samarbete som om att 
det finns ett färdigt koncept om hur det fungerar på en skadeplats och hur de olika 
vårdarna samarbetar. Anestesisjuksköterskorna uppfattar att de utgör en stöttande och 
hjälpande funktion till ambulanspersonalen. Dessutom ingår åtlydnad av den ledning 
som redan är upprättad liksom att i andra fall ta över det medicinska ansvaret. 
Anestesisjuksköterskorna poängterar dock att ett övertagande av det medicinska 
ansvaret ej går på automatik utan deras första avsikt är att erbjuda hjälp och stöttning till 
ambulansbesättningen på skadeplats. Anestesisjuksköterskorna upplever att de ibland 
får hjälp och stöttning från den befintliga ambulanspersonalen då det handhar en svårt 
sjuk patient. Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att det är bra med extra resurser 
vid större händelser. 

Vårda efter förutbestämda regler 

Anestesisjuksköterskornas inställning är att de samverkar med ambulanssjuksköterskor 
och vårdar efter förutbestämda regler, det vill säga … det är ju som sagt som ett färdigt 
koncept man åker… . Synen på prehospital samverkan är att alla känner till hur det skall 
fungera på en skadeplats. Att vårda utifrån färdiga rutiner uppfattas som viktigt och 
uttrycks så här: 

 
Den viktigaste uppgiften som vi har, som jag ser, det är att man 
kommer ut på en olycksplats eller prehospitalt så finns det ju i regel 
redan en rutin hur det fungerar på skadeplatsen. 

Del av ett prehospitalt team 

De anestesisjuksköterskor som åker ut i sjukvårdsgrupp uppfattar sig som att de är en 
del av ett arbetslag eller prehospitalt team. Anestesisjuksköterskorna uppfattar sig som 
en hjälpande hand i prehospitala situationer där de kan fylla en funktion i ett större 
sammanhang. En anestesisjuksköterska uttryckte uppfattningen om att utgöra en del av 
ett arbetslag på följande sätt: 
 

När man åker i sjukvårdsgrupp ser jag det mer som att man är en i ett 
arbetslag, där det är inte säkert att det är just jag som har de 
specifika arbetsuppgifterna som krävs för situationen, men där man 
förhoppningsvis kan fylla en liten del i alla fall. 

 
En anestesisjuksköterska uttrycker att ”jag är med som en i teamet, vi samarbetar vi 
utvecklar och vi utbildas i ett väldigt intressant område som jag gärna vill behålla”.  

Stödja och hjälpa ambulanspersonal 

De anestesisjuksköterskor som tjänstgör i den prehospitala akutsjukvården uppfattar att 
en viktig uppgift är att stödja och hjälpa befintlig ambulanspersonal. De beskriver att de 
bara åker på ambulanslarm när det är svårare olycksfall. Anestesisjuksköterskornas 
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inställning är att de är till hjälp i räddningsarbetet. En sådan uppfattning uttrycktes på 
följande sätt: 
 

Åker bara på larm och åker ut och är vad skall jag säga vid svårare 
olycksfall och hjälper till, helt enkelt stöttar den andre personalen…  
 

Denna uppfattning beskrivs även som att ”det är en mycket viktig del att stötta folk 
också, vara lite grann som bakjour”. 
 
Anestesisjuksköterskornas inställning är således, att de är en stöttningsenhet till den 
befintliga ambulanspersonalen. De som tjänstgör i akutbil beskriver att de åker fram till 
olycksplatsen för att hjälpa till. Efter behov kan de åka tillbaka till sjukhuset med den 
andra ambulansen. Då de inte behövs är de tillgängliga för att ta andra patienter. En 
anestesisjuksköterska uttryckte uppfattningen på följande sätt: 
 

Vi bara stöttar enheterna när vi behövs och så fort vi inte behövs är vi 
ju tillgängliga för andra enheter så därför tar vi inte några patienter.  
 

 
Dessutom framkom det att anestesisjuksköterskorna ofta kommer ut i ett senare skede 
och då är deras inställning att de skall kunna hjälpa till med räddningsarbetet. En 
anestesisjuksköterska uttryckte uppfattningen på följande sätt:” Vi kommer ju oftast ut i 
ett senare skede och då ska man ju kunna hjälpa till”. 

Inordna sig under en ledning som fungerar 

Anestesisjuksköterskorna beskriver att när de kommer ut i den prehospitala miljön 
kommer de oftast till en skadeplats där en ledningsorganisation har upprättats och 
fungerar väldigt väl. Anestesisjuksköterskornas syn på prehospitalt skadeplatsarbete är 
att deras viktigaste uppgift är att lyda den befintliga ledningen ”… oftast så har de en 
ledning och en organisation som fungerar jättebra”. Uppfattningen är att ”Det finns 
redan en ledningsfunktion ute på skadeplatsen …”  

Ta över det medicinska ansvaret 

Anestesisjuksköterskorna uppfattar att de är medicinskt ansvariga under 
ambulanshelikopterläkaren. Deras inställning är att de skall ta över det medicinska 
ansvaret om den befintliga ambulanspersonalen brister i medicinsk kompetens. Det 
uttrycks som en viktig och stor del av anestesisjuksköterskornas uppgift. En uppfattning 
är så här: 
 

Viktigaste funktionen att vi egentligen är medicinsk ansvarig under 
ambulanshelikopterläkaren då och vid större olyckor och sådant när 
vi dras med och ledningen där inte fungerar där den medicinska biten 
så skall vi ta över det, så det är en stor bit. 
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Anestesisjuksköterskornas inställning är att de kan ta över det medicinska ansvaret om 
ambulanspersonalen har bristande erfarenhet och inte fullt ut behärskar situationen. En 
anestesisjuksköterska beskriver sådana situationer på följande sätt:  
 

Vi kan ju göra det när du kommer till en plats och det av någon 
anledning fallerar att man tycker att det här… Det kan vara att det är 
en yngre besättning som inte har tillräcklig erfarenhet eller av någon 
anledning så känns det som att det är lite rörigt då kan vi gå in och ta 
ansvaret för det då. 

Erbjuda sina tjänster 

Anestesisjuksköterskorna poängterar att ett övertagande av det medicinska ansvaret inte 
sker med automatik utan först och främst är deras inställning att erbjuda sina resurser 
och tjänster när de anländer till skadeplats. En uppfattning av att erbjuda sina tjänster är 
så här: 
 

Men det är inget som sker med automatik utan… // vi fungerar mer 
som en resurs och erbjuder våra tjänster när vi kommer.  

 
Anestesisjuksköterskorna betonar vikten av att närma sig det prehospitala samarbetet 
med försiktighet. En anestesisjuksköterska uttrycker det som att, ”det handlar inte om 
att vi skall komma ut och ta över något medicinskt ansvar hur som helst …”. 

Komplettera varandra 

Anestesisjuksköterskorna uppfattar också att de kan få stöttning från 
ambulanspersonalen. En anestesisjuksköterska uttryckte det som att ”vi kommer ut och 
är ett komplement till de andra”. En annan beskriver sin uppfattning som ”… och så 
och så stöttar de oss ibland också”. 
 
Anestesisjuksköterskornas uttrycker en inställning om att det inte alltid är så lätt att bara 
vara två stycken för att vårda en patient. En anestesisjuksköterska beskriver det som, 
”hur man omhändertar folk så är det inte alltid så lätt att bara vara en 
ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterska med patienten”.  
 
Anestesisjuksköterskorna uppfattar också att det behövs extra resurser vid större 
olyckshändelse eller i situationer med väldigt sjuka patienter. En sådan uppfattning är 
följande: 
 

Vad man lätt glömmer tycker jag att det är att man är flera händer 
när man är ute och jobbar och att man kan behöva två ambulanser.  
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VÅRDANDE 

I den andra kategorin beskriver anestesisjuksköterskorna sin syn på yrkesrollen inom 
prehospital akutsjukvård som vårdandet. Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att 
patienter uppskattar när anestesisjuksköterskor gör uppföljande besök på vårdavdelning. 
Deras inställning är att de kan dela med sig av de eventuella minnesluckor som 
patienten kan lida av. Anestesisjuksköterskorna beskriver att det ger en förståelse för 
vad som händer ute på olycksplasten när de är med prehospitalt och arbetar. Om de kan 
glädja eller lugna en patient på vägen in till sjukhuset uppfattas det som harmoni i 
yrkesprofessionen. Anestesisjuksköterskornas inställning till vårdandet är att de har en 
helhetssyn av patienten. Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att de ger ett gott 
omhändertagande av patienten där man ser både till de kroppsliga skadorna som de 
själsliga.  

Fylla patientens minnesluckor 

Anestesisjuksköterskorna beskriver att de efter utfört uppdrag kan göra uppföljande 
besök hos sina patienter på vårdavdelningarna. Anestesisjuksköterskorna uppfattar att 
detta möte är betydelsefullt för patienten. Patienterna kan ha många funderingar på vad 
som hände ute på olycksplatsen. Det är anestesisjuksköterskornas inställning att de kan 
hjälpa till och fylla i dessa luckor. En uppfattning av att fylla patientens minnesluckor 
uttrycks på följande sätt: 
 

Att jag har kunnat gå tillbaka och säga hej att det var jag som var 
med och tog hand om dig. Det har varit jätte uppskattat och jag tror 
verkligen att man skall tänka på det. För de har haft mycket frågor; 
”vad var det som hände nu” och ”hur gjorde jag då”// ”vad hände 
med mitt barn?” eller ”vad hände med min fru?. 

Förståelse för vad patienten varit med om 

Anestesisjuksköterskorna uppfattar att de har en viktig uppgift genom att åka ut i den 
prehospitala verksamheten, för att de får en annan förståelse för vad patienten har varit 
med om. En anestesisjuksköterska uttryckte att, ”så där ser jag som en jätteviktig roll 
för mig som anestesisjuksköterska ute på olycksplatsen”. En annan 
anestesisjuksköterska beskriver sin uppfattning på följande sätt: 
 

Jag tycker att det är viktigt att vi åker ut för att eftersom att vi ändå är 
ofta den som tar emot patienten först på sjukhuset så är det jättebra 
att veta vad som händer där ute. 

Vara till glädje för patienten 

Anestesisjuksköterskorna uttryckte att om de kan glädja en patient på vägen in till 
sjukhuset uppfattas detta som betydelsefullt för deras yrkesroll. Det beskrivs som: 
 

Det kan vara som en livsavgörande situation och då tror ju jag att 
hamnar man i den och man ser att kan glädja patienten fram till 
sjukhuset så tror jag att det betyder oerhört mycket för ens hela… sin 
alltså det här professionella. 
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Kunna lugna patienten 

Anestesisjuksköterskorna uppfattar även andra situationer som betydelsefulla för 
patienten. Att kunna lunga en orolig patient är en sådan situation. En 
anestesisjuksköterska utryckte att ”patienten är bara orolig och man kan lugna så kan 
jag känna att det betyder också väldigt mycket”. 

Ta hand om hela patienten 

Anestesisjuksköterskorna lyfter fram omhändertagandet av patienten ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv och beskriver det som ”ett bra omhändertagande helt 
enkelt”. Deras syn på den prehospitala yrkesrollen är att de inte skall ställa diagnoser 
utan de uppfattar det som att deras uppgift är att snabbt identifiera vilken vårdnivå och 
resurser patienten behöver. Inställningen är att ta hand om patienten på bästa sätt. 
Uppfattningen beskrivs som en helhetssyn i vårdandet på följande sätt: 
 

Min roll där ute är ju till att vara med, delaktig, rädda och vårda 
människorna. Det är viktigt att ha koll på hela patienten.  
 

En anestesisjuksköterska beskriver sin uppfattning av att ta hand om hela patienten som 
att ”… det är allt från att kunna vårda och // kliniskt se hur patienten mår… . 
Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att de tar hand om patienten på ett bra sätt då 
de ser till hela patientens behov. Det uttrycks också som att ”snabbt och effektivt kunna 
ta hand om patienten”.  

BRED KOMPTENS 

Anestesisjuksköterskorna beskriver sin yrkesroll inom prehospital akutsjukvård som en 
bred kompetens. Dels framhålls vikten av en anknytning till sjukhus där de kan få utöva 
sina anestesiologiska kunskaper på daglig basis, detta för att kunna upprätthålla sin 
kompetens för att kunna söva prehospitalt. Dels är anestesisjuksköterskornas inställning 
att de måste gå utbildningar för att hålla kompetensen uppe när det gäller 
räddningsarbetet på skadeplats. De beskriver att de inte kan få för mycket utbildning 
utan det gäller att ständigt och jämt hålla sig ajour. Anestesisjuksköterskorna uppfattar 
att de måste växeltjänstgöra för att inte tappa det anestesiologiska då de kan bli rädda 
för att använda dessa kunskaper i den prehospitala området. Samtidigt uppfattar de att 
andra specialistutbildade sjuksköterskor inte har samma möjligheter till en 
rotationstjänst som anestesisjuksköterskorna. Att växeltjänstgöra gör att de bibehåller 
sin anestesikompetens. Synen på den framtida prehospitala yrkesrollen är att 
anestesisjuksköterskor behöver ha två specialistutbildningar i form av anestesi- och 
ambulans. Deras syn på den prehospitala yrkesrollen är att de anestesiologiska 
kunskaperna inte alltid kommer till användning. Deras inställning är att arbetet inom de 
hospitala och prehospital verksamheterna har gjort att de har tränat upp sin kliniska 
blick, som gör att de inte nödvändigtvis behöver prata med patienten för att kunna 
bedöma patientens tillstånd. Anestesisjuksköterskornas inställning är att deras tidigare 
erfarenhet som de har med sig från andra verksamheter är mer användbart än själva 
anestesikompetensen i sig. De beskriver också att deras utbildning gör dem 
överkompetenta för den prehospitala verksamheten då patienter oftast använder 
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ambulanssjukvården som färdtjänst in till vårdinrättning. De framhåller vikten av en 
bred kompetens för att jobba inom akutsjukvård och den prehospitala verksamheten.  

Upprätthålla anestesikompetensen 

Anestesisjuksköterskorna lägger vikten på växeltjänstgöring. De hävdar att det inte 
finns samma möjligheter för ambulanssjuksköterskor att växeltjänstgöra in i den 
hospitala verksamheten. Att ha en växeltjänstgöring mellan operation och prehospitala 
verksamheten gör att anestesisjuksköterskorna bibehåller sin kompetens. 
Anestesisjuksköterskorna beskriver att de inte använder sina anestesiologiska kunskaper 
på daglig basis i ambulanssjukvården. En anestesisjuksköterska beskrev sin uppfattning 
på följande sätt; 
 

Det är min personliga övertygelse att det är väldigt bra // att ha en 
rotation som man kan upprätthålla sin kompetens för det är ju inte 
alltid så att man gör det varje dag i ambulanssjukvården // så är det ju 
inte alltid inom ambulanssjukvården. 

 
En annan anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning på följande sätt: 
 

Jag tror inte man kan utbilda sig som narkossyrra och sätta sig och 
köra ambulans sedan resten av sin karriär och tro att man är en duktig 
narkossyster, för så funkar det inte riktigt. Man måste ha någon slags 
rotation för att det skall bli riktigt optimalt när man kommer ut. 

 
Anestesisjuksköterskorna beskriver sin uppfattning som att det borde vara ett krav på att 
upprätthålla sin anestesikompetens då kraven blir större ute i ambulanssjukvården. En 
uppfattning är så här: 
 
 

Jag tycker också att det krävs att man är inne i huset och söver så 
man har det ”up to date” för det ställs högre och högre krav. 

 
Anestesisjuksköterskorna framhåller vikten av att vara i den hospitala verksamheten för 
att upprätthålla kompetensen. Detta för att inte förlora anestesiologiska kunskaperna då 
man kan bli rädd att använda dessa när de väl behövs. En anestesisjuksköterskas 
uppfattning; 
 

Så är jag inne och söver halvtid och gjort de sista 5 åren och då 
behåller man den kompetensen vid liv på det viset annars skulle man 
bara åka ambulans heltid så tycker jag att man tappar 
anestesikompetensen och då kan man ofta blir man rädd att använda 
det när det behövs.  

Fungera på skadeplats 

Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att man måste gå utbildningar för att hålla 
kunskapen uppdaterad när det gäller räddningstjänstens arbete. En anestesisjuksköterska 
uttryckte sin uppfattning; ”det allting annat runt omkring med losstagningar och etc. 
som man inte har så mycket kompetens inom men som man kan lära sig genom att gå 
kurser”. 
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Anestesisjuksköterskorna som åker i prehospitalt akutlag poängterar vikten av att delta i 
övningar för att upprätthålla sin kompetens ute på skadeplats. En anestesisjuksköterskas 
uppfattning; 
 

Om man jobbar som narkossyrra och är utsatt för att åka ut och jobba 
i sjukvårdsgrupp etc. så tycker jag man måste se till att vara med på 
sådana övningar. 

 
En annan anestesisjuksköterska uttrycker sin uppfattning av sådana övningar på 
följande sätt; ”känns ju bra delta i dessa stora övningar dels att öva med 
räddningstjänsten och polis och ambulans och även det prehospitala laget som åker ut 
då”. 
 
Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att de aldrig kan få för mycket utbildning utan 
det handlar om att man måste hålla sig uppdaterad. En anestesisjuksköterskas 
uppfattning; ”Kan ju aldrig bli tillräcklig får jag säga utan det är ju mycket fråga om 
uppdatera sig”. 

Inte behöva anestesikompetensen 

Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att de har goda kunskaper inom anestesi men 
att den specifika anestesikompetensen inte alltid behövs. Vilken kompetens som 
kommer till användning beror på patienten och vilka behov patienten har. En 
anestesisjuksköterska beskriver sin uppfattning på följande sätt; 
 

Det är många gånger man inte behöver använda sina 
anestesikunskaper med andra ord så har man väldigt god erfarenhet 
av det och det beror på patienten som man har framför sig. 

Använda en klinisk blick 

Anestesisjuksköterskorna beskriver att de har arbetat väldigt länge och de har fått den 
erfarenheten som krävs för att se på avstånd om patienten är dålig. Deras uppfattning är 
att de har ett tränat öga på att bedöma patienter utan ens behöva samtala. En 
anestesisjuksköterska uttryckte sig på följande sätt: 
 

Jag har jobbat så länge och det är ju så att man ser på avstånd att 
folk är dåliga och så där att man har fått en ruskigt bra klinisk blick 
och se och bedöma folk innan man ens har börjat prata med dem. 
 

Anestesisjuksköterskornas inställning är att tidigare erfarenheter är mer användbart än 
själva anestesikunskaperna, som en anestesisjuksköterska uttryckte så här: 
 

Jag har mer användning av min erfarenhet min breda erfarenhet allt 
vad det innebär bakåt har jag mer användning av än liksom använda 
mina anestesiologiska kunskaper såsom intubera osv. 
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Mer kompetent än andra 

Anestesisjuksköterskorna uppfattar att de har hög kompetens som beror på tidigare 
erfarenheter. Inställningen är att det är erfarenheten i sig som är viktigast och kanske 
inte direkt de anestesiologiska kunskaperna. Anestesisjuksköterskorna menade på att de 
har så stor erfarenhet jämfört med nyutexaminerade som läser sin vidareutbildning 
direkt utan klinisk erfarenhet. En anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning på 
följande sätt; 

Man har ju ganska mycket erfarenhet jämfört med många unga som 
kommer ut och som går sin vidareutbildning direkt. 

 
En annan anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning så här: 
  

Det finns prehospitala systrar ute så har de inte den erfarenheten som 
jag har. Nej så jag menar att de inte har samma erfarenhet att ta hand 
om luftvägar, söva, smärtstilla och så. 

 
 
Anestesisjuksköterskorna poängterar vikten av att man har väldigt bred kompetens när 
man arbetar inom akutsjukvården och åker ut i prehospitalt akutlag. En 
anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning på följande sätt: 
 

Som narkossköterska så har du en väldigt bred kompetens och det 
tycker jag att man skall ha både när man jobbar på en akutmottagning 
och åker ut i sjukvårdsgrupp, det är jätteviktigt.  

 
Anestesisjuksköterskorna beskriver att de har stor erfarenhet att falla tillbaka på vilket 
gör att de känner sig trygga när de är ute i den prehospitala miljön och arbetar. Deras 
inställning är att de inte vet hur det känns för oerfarna att arbeta prehospitalt när de inte 
har byggt upp den erfarenheten. En anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning; 
 

Jag har att falla tillbaka på och erfarenheten och då känns det ändå 
rätt tryggt att åka ut men jag vet inte hur det känns om man är 
oerfaren och får göra detta väldigt sällan och inte ha hunnit bygga 
upp den erfarenheten. 

 

Vara en spetsfunktion 

En annan anestesisjuksköterska uppfattar att ambulanssjuksköterskorna inte kan ta hand 
om en svårt sjuk patient utan i det läget krävs det en spetsfunktion som 
anestesisjuksköterskorna innehar. En anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning 
som; 
 

Min roll som spetsfunktion och där tycker jag det krävs att man är 
anestesisjuksköterska för man skall kunna ta hand om en svårt sjuk 
patient…// och det kan man inte som ambulanssjuksköterska. 
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Vara överkompetent 

En annan anestesisjuksköterska beskrev att de ofta är överkompetenta för att vara i 
ambulanssjukvården då patienterna oftast bara vill ha en transport in till en 
vårdinrättning. Uppfattningen beskrevs av en anestesisjuksköterska på följande sätt: 
 

Nu är jag lite grov men i många fall så är vi överkompetenta… så kan 
det kännas alltså. För patienterna behöver inte mer än en transport 
in. 

 

ANESTESIKOMPETENS 

Anestesisjuksköterskorna beskriver sin yrkesroll inom prehospital akutsjukvård som 
anestesikompetens. För att kunna ge en anestesi på skadeplats upplever 
anestesisjuksköterskorna att det krävs många utförda anestesier inne på sjukhus för att 
våga göra detta i den prehospitala vården då det många gånger är en besvärlig miljö att 
arbeta i. De hävdar att anestesiutbildningen ger dem en trygghet ute på skadeplats. 
Anestesisjuksköterskorna menade att det har oftast full kontroll då det gäller att handha 
en svårt sjuk patient. De kan inte nog poängtera vikten av att kunna söva prehospitalt 
och att de gör detta självständigt med eget yrkesansvar. De framhåller att söva någon 
prehospitalt är inget de gör frekvent men de känner sig inte otrygga när de väl skall gör 
det. 

Behöver ha anestesiologiska kunskaper 

Anestesisjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt att ha anestesiologiska kunskaper 
vid förflyttning eller vid transport av en svårt sjuk patient. En a uttryckte det som;  
 

Tror att det i många fall, i vissa fall i alla fall, är svårt att handha 
vissa patienter just utan den kompetensen vad gäller just 
förflyttningar och transporter och så där.  

Känna trygghet i sin yrkesroll 

Anestesisjuksköterskorna poängterade vikten av att det krävs många anestesier bakom 
sig för att våga söva patienter prehospitalt när det väl behövs. En anestesisjuksköterskas 
uppfattning uttrycktes på följande sätt; 
 

Söva patienter prehospitalt när det behövs å det krävs ju att man har 
en hel del anestesi bakom sig för att man skall kunna våga göra det 
prehospitalt. 

 
Anestesisjuksköterskorna påtalade att de har sövt länge och de känner sig trygga när de 
är ute i det prehospitala vårdarbetet. Det krävs att man har mycket i bagaget med sig för 
att berätta för någon annan att de tänker fel. En anestesisjuksköterska uppfattning; 
 

Jag har sövt länge och sövt även när jag jobbar prehospitalt… Att jag 
känner mig inte otrygg ute jag känner att jag har mycket i ryggen det 
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gör att man får en trygghet när man kommer fram och det krävs ju 
också för att man skall kunna säga till någon annan att du tänker fel. 

 
En anestesisjuksköterska beskrev att man har anestesin när man ute prehospitalt, för 
det är en trygghet”. 
 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att de oftast har kontroll på situationen när de 
handhar en svårt sjuk patient och att ingen annan kan tillföra något som inte de kan göra 
för patienten. En anestesisjuksköterska beskriver sin uppfattning så här; 
 

Jag känner att jag har helt rätt i så gott som alla fall kontroll på läget 
när man har svårt sjuka patienter… jag känner att jag kan göra det 
jag det jag kan tillföra kan inte någon annan heller tillföra heller för 
den här speciella patienten. 

Söva prehospitalt 

Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att en av deras viktigaste uppgift är att de kan 
söva prehospitalt då det behövs. En uppfattning är så här: 
 

Det är ju framförallt då ju att kunna söva på plats när det behövs. 
 
Anestesisjuksköterskorna beskriver att de har rätten att självständigt kunna söva och 
väcka patienter prehospitalt. De upplever inget märkvärdigt att göra detta då det tillhör 
deras yrkesprofession. En anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning på följande 
sätt; 

Vi skall försvara anestesisjuksköterskor att vi faktiskt har den 
kunskapen och rätten att självständigt söva och väcka patienter det är 
inget konstigt det tillhör ju vår yrkesroll. 

 
Men anestesisjuksköterskornas uppfattning är att de inte söver frekvent ute i det 
prehospitala. En anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning; ”för det e ju inte så 
ofta dem patienterna att man träffar på dem patienterna så man behöver söva någon på 
gatan” 

Utföra en anestesi i svår miljö 

Anestesisjuksköterskorna upplever att det inte alltid är en lätt vårdmiljö att arbeta i. En 
uppfattning som anestesisjuksköterskorna har är att det ofta är tricksigt, krångligt och 
svårt att söva prehospitalt. En anestesisjuksköterska beskrev sin uppfattning så här; 
 

Tricksigt och besvärligt och svårt vilket det alltid är ute på en 
olycksplats, det finns nästan inget tillfälle när det är enkelt. Där ute är 
allting besvärligt och svårt. 

 
En del anestesisjuksköterskor beskriver det som en besvärlig miljö då de behöver söva 
en patient i den prehospitala miljön. En anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning;  

 
”Besvärlig miljö och man har kanske en patient som inte andas bra, 
den skall intuberas och man måste ge en massa läkemedel och sådana 
saker, det är inte lätt.” 
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LUFTVÄGSKOMPETENS 

Anestesisjuksköterskor hävdar att kunna ta hand om en svår luftväg är något som kräver 
mycket träning och denna träning saknar andra sjuksköterskor som saknar 
anestesiutbildningen. Anestesisjuksköterskorna uttryckte att deras utmärkande drag för 
deras utbildning och kunskap är att kunna etablera en fri luftväg. 
Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att det svåra inte ligger i att intubera en 
patient, utan svårigheten menar de ligger i att väcka patienten. För att bedriva 
prehospital sjukvård krävs spetskomptents i form av anestesiologisk utbildning då de är 
experter på att kunna etablera fria luftvägar.  

Hantera en svår luftväg 

Anestesisjuksköterskorna uppfattning är att de prehospitala sjuksköterskorna är väldigt 
duktiga men att de har för lite träning för att kunna ta hand om den svåra luftvägen i alla 
lägen. Att klara av en svår luftväg krävs det mycket träning. En uppfattning tog sitt 
uttryck så här: 
 

Prehospitala sköterskorna är ju oerhört duktiga med, men det krävs 
ganska mycket träning med luftvägen för att man skall vara säker på 
den och klara den i alla lägen. 

 
Anestesisjuksköterskorna beskriver att de är väldigt duktiga på att ta hand om svårt 
skadade patienterna som kan ha en svår luftväg. En anestesisjuksköterska uttryckte sin 
uppfattning ”just den här biten att ta hand om svårt skadad med hotande luftväg och 
sådana saker så tycker jag som narkossyrra att man är väldigt duktig på” 
 
Anestesisjuksköterskorna uppfattning är att stöttning av och ta hand om luftvägarna är 
en viktig sak. För stöttning och ta hand om luftvägarna uttrycktes så här; 
 

Ta hand om luftvägen… det känns lite grann som en viktig sak 

Etablera en fri luftväg 

Anestesisjuksköterskorna upplever att det som utmärker deras kunskaper är att de kan 
säkra luftvägen genom att kunna intubera vid försämring av patienten. En uppfattning är 
så här: 

Det som verkligen är just utmärkande, som gör att jag i egenskap av 
just anestesisköterska åker på en del fall, är ju just det att kunna säkra 
den fria luftvägen i form av att intubera vid eventuella försämringar, 
eller se till att redan befintlig sådan andningsväg finns. 

 
Anestesisjuksköterskorna uppfattning är att under transporter av en redan sövd patient 
är det självfallet att en anestesi alternativt en intensivvårdssköterska som åker. Men 
gäller transporten att patienten möjligen kan försämras och behöver intuberas är det 
självklart att en anestesisjuksköterska är den som skall åka. En anestesisjuksköterska 
uttryckte sin uppfattning på följande sätt; 
 

Är det transporter mellan sjukhus och som sagt en sövd patient, faller 
det sig naturligt att det är en anestesi- eller IVA-sjuksköterska som 
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åker, men är det en intubationsberedskap faller det sig än mer 
naturligt att det är just en anestesisköterska. 

 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att studenter fokuserar på fel sak då de tror att bara 
för man etablerar den fria luftvägen genom att intubera så blir allt bra. De framhåller 
vikten av att det svåra ligger i att väcka patienten och inte söva den. En 
anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning så här; 
 

Att stoppa ner tub det är inte det svåraste det tycker man när man 
läser att bara jag får ner den jäkla tuben så blir allting bra. Det är 
svårare att väcka patienten än söva den oftast så är det *skrattar* 

 
Att hjälpa till och kunna det med fri luftväg ser anestesisjuksköterskorna som en 
självklarhet och det tog sitt utryck; Att hjälpa till och kunna det här med fri luftväg, det 
är det viktigaste. 

Vara en intubationshjälp  

När anestesisjuksköterskorna åker på transporter eller förflyttning av sjuka patienter 
uppfattar de sig som en intubationsberedskap om patienten skulle behövas sövas under 
transporten eller som ren övervakning av redan sövd patient. En anestesisjuksköterska 
uttryckte så här för att vara till hjälp för intubationshjälp; 
 

Transporter av sjuka patienter, är det just många gånger som 
intubationsberedskap eller som att man sitter med som övervakning av 
en redan intuberad och sederad eller sövd patient. 

Vara en expert på luftvägen 

Anestesisjuksköterskorna uppfattning om att bedriva prehospital vård är att det är 
viktigt att se till anestesisjuksköterskorna expertis då de är duktiga på andningsbiten. 
Som en av anestesisjuksköterskorna uttryckte sin uppfattning: 
 

När man skall ha sådan här prehospital akutsjukvård så är det väldigt 
viktigt just med anestesi på grund av som jag sade förut andningen 
och andningsbiten. 

 
Som en annan av anestesisjuksköterskorna uttryckte sin uppfattning: ”Jag menar att jag 
är ju bäst på andningsvägar” 
 

LÄKEMEDELSKOMPETENS 

Anestesisjuksköterskorna upplever att de har en mer självständig yrkesroll med fler 
delegeringar. Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att de har en större vana att 
hantera potenta läkemedel och att de inte är rädda för att ge en högre dos med 
smärtlindring. Anestesisjuksköterskorna fokuserar mycket på smärtlindringskvalitén på 
skadeplats framförallt till fastklämda patienter.   
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Hantera potenta läkemedel 

Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att de inte är främmande för att hantera 
potenta läkemedel. Inställningen är att det finns en stor variation på vanan att hantera 
potenta läkemedel i jämförelse med ambulanssjuksköterskor. En anestesisjuksköterska 
uttryckte sin uppfattning på följande sätt: 

Sen har vi ju en annan vana att hantera potenta läkemedel och 
anestesiläkemedel på ett annat sätt som det är ju väldigt olika än de 
som är prehosp utbildade eller har andra vidareutbildningar 
specialistutbildningar det är väldigt varierande hur van man är att 
hantera potenta läkemedel. 

En anestesisjuksköterska uttryckte att sjuksköterskor som saknar anestesiutbildningen 
har inte den erfarenheten med att hantera anestesiläkemedel. De tog sitt uttryck i 
följande citat; ”det här med narkosmediciner så som övriga sjuksköterskor inte är så 
bevandrade med”. 

Vara mer självständig än andra 

Anestesisjuksköterskorna uttryckte att det finns en skillnad mellan 
anestesisjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor gällande delegationer och 
yrkessjälvständighet. Anestesisjuksköterskorna uppfattar att de har fler och andra 
delegeringar än ambulanssjuksköterskor och att de arbetar mer självständigt. En 
anestesisjuksköterska uttryckte sin uppfattning på följande sätt: 
 

Vi har ju andra delegationer vi har mer delegationer och mer 
självständighet än vad ambulanssjuksköterskor har. 

Kunna ge högre doser 

Anestesisjuksköterskornas upplevelser är att de vågar och kan ge höger doser av 
analgetika så patienterna verkligen känner smärtfrihet. De beskriver att de inte är rädda 
för komplikationer som kan uppstå då de kan ta hand om dessa. En 
anestesisjuksköterska beskriver sin uppfattning på följande sätt; 

Våga ge lite större doser kanske smärtlindring och till patienterna 
faktiskt är smärtlindrade och man behöver inte vara så rädd 
bieffekterna för vi kan ta hand om luftvägen. 

Smärtlindra fastklämda patienter 

Anestesisjuksköterskor som arbetar i den prehospitala miljön upplever att deras uppgift 
är att lägga all fokus framförallt på smärtlindringskvalitén när det gäller fastklämda 
patienter. En anestesisjuksköterska beskriver sin uppfattning så här; 

 
Det ju smärtlindring som narkossköterska som vi riktar in oss på och 
det är ju oftast fastklämda patienter. 
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LIVRÄDDANDE 

Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att deras viktigaste uppdrag i det prehospitala 
arbetet är att säkra och upprätthålla andningen och cirkulationen på patienterna. De 
beskrev att förutom att säkra de vitala funktionerna hos patienten har de en förmåga att 
ge ett gott omhändertagande av patienten.  

Upprätthålla vitala funktioner 

Anestesisjuksköterskorna beskriver att deras mål är att skapa en adekvat andning och 
cirkulation. De anser att detta är den viktigaste rollen de har ute i den prehospitala 
arbetet för det är den spetskompetens som anestesisjuksköterskor innehar. En 
anestesisjuksköterska beskriver sin uppfattning på följande sätt; 
 

Det är ju att säkra andning och cirkulation det är ju det som är mitt 
mål, det är ju det vi är utbildade till. // Det är ju vår viktigaste roll om 
man säger så. 

 
En anestesisjuksköterska uttryckte att det var ABC som var den primära uppgiften ute 
på skadeplats. De tog sitt uttryck i följande citat ”det är alltså ABC alltså fria luftvägar 
som jag behöver hjälpa till med mest när jag kommer ut”.  

Ge livräddande behandling 

Anestesisjuksköterskor som arbetar i den prehospitala vården upplever att deras 
viktigaste uppgift är att ge livräddande behandling och underhålla behandlingen tills de 
når sjukhuset. Detta inkluderar även förflyttningar av nedsövda patienter mellan 
sjukhus. En anestesisjuksköterskas uppfattning är så här: 
 

Den viktigaste uppgiften ja det är ju att man skall kunna ge 
livräddande behandling och underhålla den behandlingen tills 
patienten kommer till sjukhus eller vid förflyttningar mellan sjukhus 
med medvetslösa nedsövda patienter och även barn då ju förstås.  

 
Anestesisjuksköterskorna upplever att de är vana från sitt arbete på operation att ta hand 
om alla typer av patienter och att andningen och cirkulationen blir de experter på. En 
annan anestesisjuksköterska beskriver sin uppfattning så här; 
 

Vi är vana i det naturliga jobbet att ta hand om både småbarn och 
vuxna, det här med andning och cirkulation blir vi experter på. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Metoddiskussionen utgår från Paulsson (2008)  och begreppen tillämplighet, 
trovärdighet, överrensstämmelse och noggrannhet.  

Fenomenografiska ansatsen 

Då författaren ville studera anestesisjuksköterskors uppfattningar var valet av ansats 
enkel. Det skulle vara en kvalitativ metod. Då författaren redan gjort en uppsats med 
hermeneutiks ansats fanns önskan om att använda den metoden en gång till. Diskussion 
togs med min handledare om valet av ansats. Handledare rekommenderade läsning om 
den fenomenografiska ansatsen innan jag tog mitt beslut. Efter att ha studerat den 
fenomenografiska ansatsen väcktes ett intresse för metoden. Vidare diskussioner fördes 
med min handledare och författaren beslutade sig för att välja en ny kvalitativ metod, 
alltså fenomenografin. Detta beslut grundade sig mycket på syftet som var att beskriva 
uppfattningar och variationer av ett fenomen. Hermeneutik däremot, innebär tolkning av 
en text och det är detsamma som att fråga texten vad den säger om det verkliga livet. 
Den hermeneutiska tolkningen används för att vinna en giltig och gemensam förståelse 
av en texts mening (Kvale, 1997), vilket inte var syftet i föreliggande uppsats.  

Informanter 

Valet av informanter gjordes av strategiska skäl och grundade sig i en önskan om att få 
så stor variation av uppfattningar som möjligt. Författaren eftersträvade att få skillnader 
i bland annat kön, ålder och geografisk spridning (jfr Paulsson, 2008). De förutbestämda 
inklusionskriterierna visade sig vara för snäva och gjorde indirekt att författaren blev 
väldigt begränsad, av vilka anestesisjuksköterskor som kunde intervjuas. 
Inklusionskriterierna ändrades och kraven för att delta i studien ”sänktes” och 
därigenom fick författaren fler anestesisjuksköterskor som kunde delta . På så vis fick 
författaren en större variation och fler uppfattningar av anestesisjuksköterskor 
uppfattningar av sin prehospitala yrkesroll . Informanterna valdes ut ifrån olika platser, 
allt ifrån mindre städer till storstäder, för att få så stor spridning som möjligt. Många 
urval baseras på att informanten ska ha ett visst antal yrkesår och erfarenhet inom yrket. 
Författaren satte ingen sådan gräns för att få så stor variation som möjligt och på så vis 
menar jag att trovärdigheten i resultatet ökar. Ingen informant som blev inbjuden till 
studien tackade nej, utan författaren upplevde att de var både intresserade och 
motiverade att få delta i studien. Detta gjorde att de under intervjun ville dela med sig 
av sina erfarenheter/uppfattningar av fenomenet. Detta torde öka sannolikheten att 
materialet beskriver så många uppfattningar som möjligt.  
 
Informanterna valdes ut av verksamhetschef och/eller enhetschef för den tillfrågade 
verksamheten. Detta ledde till att jag inte hade någon personlig kännedom om vilka de 
tillfrågade var. Därigenom blev det lättare att genomföra intervjuerna. Det som kan 
påverka resultatet negativt är att vissa anestesisjuksköterskor hade två 
specialistutbildningar, det vill säga antingen inom intensivvård eller ambulanssjukvård. 
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De gör att de får en större förförståelse och man vet inte om de pratar i egenskap som 
anestesisjuksköterska eller exempel ambulanssjuksköterska. Dock kan inte svar eller 
specifika skillnader i uppfattningar härledas till informant med två 
specialistutbildningar. Uppfattningar förfaller vara starkt förankrade i informanternas 
personlighet.  

Datainsamling 

I en fenomenografisk intervjustudie är det viktigt att intervjuerna är tillräckligt många 
för att uppnå en mättnad i datamaterialet och de olika uppfattningar som framträder 
(Paulsson, 2008). Författaren valde intervju som datainsamlingsmetod för att 
anestesisjuksköterskorna skulle få en möjlighet att beskriva sina erfarenheter och 
uppfattningar med egna ord. Intervjuantalet var bestämt i förväg, det vill säga 15-17, då 
författaren bedömde att detta skulle vara rimligt för att få tillräckligt datamaterial. Efter 
17 intervjuer gjordes en preanalys av datamaterialet. Det visade sig i preanalysen att 
intervjuerna inte hade varit tillräckligt långa för att få en mättnad i datamaterialet. Efter 
preanalysen bestämde författaren sig för att göra ytterligare fyra intervjuer från en annan 
stad. Detta för att fånga fler variationer av fenomenet och därmed öka möjligheterna till 
att uppnå en mättnad i datamaterialet. Att göra ännu fler intervjuer kunde säkert gett 
större spännvid i uppfattningarna, men med ett allt för stort datamaterial finns det en 
risk för att analysen blir ytlig (Paulsson, 2008). Med tanke på att jag är ensamförfattare 
och är oerfaren hade det varit svårt att ha ett större datamaterial att analysera. Det 
material som författaren fick av dessa intervjuer var mer än tillräckligt. En aspekt att ha 
i åtanke är tidsramen för undersökningen och hur denna ram kan påverka resultatet 
negativt. Författaren hade inte direkt tidspress vilket gör att resultatet inte torde bli 
påverkat negativt. Bedömningen som gjordes av intervjuerna var att intervjuernas 
kvalité generellt sett var bra och informationsrika. De första intervjuerna som gjordes 
markerades som pilotintervjuer. Efter samråd med min handledare visade det sig att 
dessa vara av god kvalité och innehållsrika vilket gjorde att de kunde inkluderas i 
studien. Allteftersom författaren intervjuade fler gick intervjuerna lättare att genomföra.  
 
Trost (2005) menar att det finns en risk med att vara två intervjuare då informanten kan 
uppleva det som maktutövning, vilket måste undvikas. Då författaren genomförde alla 
intervjuer själv stärks trovärdigheten i materialet och risken för maktutövning 
eliminerats. Paulsson (2008) menar att i kvalitativa studier grundar sig pålitligheten på 
hur trovärdig datainsamlingen varit.  
 
Intervjuerna varade mellan 10-20 minuter. Detta är lite i underkant i jämförelse med 
metodböckernas rekommendationer (jfr Paulsson, 2008). Detta kan ses som en risk för 
att det inte skulle bli en mättnad i materialet. För att kompensera denna risk ökades 
intervjuantalet. 
 
Innan intervjun startade samtalade informanten och författaren om alldagliga saker så 
kallat ”uppvärmningsprat”. Detta för att skapa en tillitsfull interaktion mellan 
intervjuare och informant (jfr Paulsson, 2008). För att få så mycket information som 
möjligt användes en intervjuguide med halvöppna, delvis strukturerade frågor och 
frågor som inte var ledande, det vill säga följdfrågor som, ”kan du förklara mer” och 
”hur menar du när du säger…?”. I början av intervjuerna var det en viss skillnad på 
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intervjuerna. Vissa var väldigt verbala och samtalade utan problem och vissa var mer 
reserverade. Detta var då viktigt för mig som författare att ge mer stöd och uppmuntran 
åt dessa personer, för att de skulle delge sina uppfattningar . Min oerfarenhet som 
intervjuare gjorde att det finns en risk för materialförlust i dessa situationer. Men efter 
hand som jag fick råd av handledaren känner jag att risken minimerades. Att göra 
telefonintervjuer upplevde jag som lättare och informanterna var mer öppna. Det kändes 
som att de glömde av att samtalet spelades in. Det visade sig också att 
telefonintervjuerna varade igenomsnitt längre. Sammanfattningsvis upplevde författaren 
det mer avslappnat att genomföra intervjuer per telefon. 
 
En annan aspekt att ha i åtanke kring trovärdigheten är att författarens förförståelse 
försvårade möjligheterna till distansering från personliga uppfattningar och värderingar, 
speciellt i början av datainsamlingen. Bakgrunden och en förklaring är att författaren 
själv arbetar inom den prehospitala vården. Med detta i åtanken kan det vara svårt att 
vara objektiv och låta informanten dela med sig av sina erfarenheter. Paulsson (2008) 
menar att detta kan vara en nackdel om informanten inte tillåts att berätta tillräckligt 
mycket. För att undvika att trovärdigheten sänks hade jag läst in mig på vad Paulsson 
(2008) skriver, det vill säga att forskaren ska försöka närma sig forskningsområdet så 
förutsättningslöst som möjligt med bevarad undran.  
 
Efter varje intervju transkriberades materialet, vilket till stor del utfördes av författaren 
själv. En del intervjuer hann författaren inte skriva, vilket då gjordes av 
läkarsekreterare. Paulsson (2008) menar att detta kan innebära en risk för att det blir en 
feltolkning av texten . För att minska risken för feltolkning satt författaren och lyssnade 
igenom intervjuerna som läkarsekreteraren gjort samtidigt som texten kontrollerades (jfr 
Paulsson, 2008).  

Dataanalys 

Paulsson (2008) menar att noggrannheten säkerställs i analysen genom att materialet har 
samlats in och tolkats konsekvent och omsorgsfullt. Analysen av datamaterialet 
påbörjades genom att författaren läste igenom alla intervjuer i sin helhet och detta utan 
avbrott. Detta gjordes för att jag skulle få en helhetsbild av all insamlad data (jfr 
Larsson, 1986). Efter att författaren fått en helhetsbild började genomläsningen av varje 
intervju mer djupgående, för att sedan dela intervjuerna i meningsbärande enheter. Som 
ny forskare upplevde författaren detta som svårt att plocka isär intervjutexterna. Under 
denna process fanns min handledare med som ett bollplank. Efter ett tag gick det lättare 
att hitta gemensamma nämnare och skillnader i texterna. Detta torde öka kvalitén på 
analysen. En nackdel är att ha jag varit ensam i analysarbetet. Författaren har 
kontinuerligt diskuterat med handledaren. Trots detta känner författaren att det hade 
varit mer givande att kunna diskutera med en kollega/studiekamrat som varit delaktig i 
studien.  
 
Beskrivningskategoriernas uppfattningar har varit flytande under analysens gång och 
har flyttas både en och två gånger. Trovärdigheten i detta arbete bör stärkas genom den 
täta mail-kontakt och fysiska träffar jag haft med min handledare . Handledare har god 
erfarenhet av intervjustudier och är väl förtrogen med analysmetoden. Larsson (1986) 
menar att en oberoende bedömning kan göras för att undersöka analysens rimlighet. 
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Denna person bör vara oberoende och pliktmedveten eftersom ett gott resultat 
förutsätter att bedömaren kämpar för att sätta sig in i materialet.  
 
I resultatet finns citat, som stärker beskrivningskategoriernas innehåll. Detta kan hjälpa 
läsare att fånga innehållet i den gestaltning som gjorts av en uppfattning (jfr Larsson, 
1986).  
 
Avslutningsvis vill författaren lyfta farm den energi som krävs för att genomföra en 
intervjustudie. Det har inte varit lätt att genomföra denna studie på egen hand. Vägen 
har både varit hård, guppig och rak. Det har både varit tidskrävande men framförallt 
krävt ett stort tålamod och engagemang. Men samtidigt, under tiden som arbetet växt 
fram har det varit ett otroligt givande arbete. När resultatet väl blev klart infann sig en 
stor lättnadskänsla och även stolthet över arbetet.  

Resultatdiskussion 

Det som framkommer i denna studie är olika aspekter eller variationer av uppfattningar 
som på olika sätt är specifika för anestesisjuksköterskor inom den prehospitala vården. 
Det är anestesisjuksköterskors syn på sin prehospitala roll som inte tidigare har 
beskrivits, därför kan resultatet betraktas som unikt. I diskussionen som följer fokuseras 
tre områden som genomgående framträder i resultatet, det vill säga en vårdande relation 
till patienten, en kollegial relation inom prehospital akutsjukvård samt 
yrkessjälvständighet.  

Relation till patienten 

Att anestesisjuksköterskor har en relation till patienten kan tyckas vara självklart och 
gälla för alla vårdare. Däremot kan förutsättningarna för att uppnå en vårdande relation 
diskuteras. En sådan aspekt gäller att förmedla trygghet till en människa, som har 
hamnat i en slags livskris. En grundförutsättning för att vårdandet ska kunna skapa en 
tilltro till vårdaren och ge en upplevelse av trygghet är dock att det finns någon rimlig 
kontinuitet i vårdrelationen (jfr Dahlberg et al., 2003). Frågan som måste ställas i detta 
sammanhang är hur anestesisjuksköterskor ska kunna uppnå ett kontinuerligt vårdande. 
Det innebär att kunna skapa en god relation till patienten redan från början, som sedan 
kan fortsätta hela vägen in till sjukhuset. Det ligger i uppdragets natur att 
anestesisjuksköterskor utgör en extra resurs till ambulanssjukvårdens ordinära 
bemanning. Alltså är det inte rimligt att relationen kan prioriteras, än mindre en 
vårdande relation med öppenhet och följsamhet till den drabbade människan (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström, 2008). Föreliggande resultat synliggör än dock, att det finns en 
strävan till att hjälpa patienten att minnas vad som har hänt och att 
anestesisjuksköterskorna därmed vill stödja patientens hälsoprocesser. Det är troligt att 
anta att en sådan vårdande ambition till och med kan leda till frustrationer för vårdaren, 
eftersom att den vanligaste situationen för anestesisjuksköterskor är korta och 
begränsade ”inhopp”. Vidare kan uppdraget ur ett patientperspektiv upplevas som ett 
omhändertagande utan en början och utan ett slut. Anestesisjuksköterskorna måste ha i 
åtanke att försöka skapa en god vårdrelation redan från första stund och förbereda avslut 
i god tid för att patienten skall uppleva det som en god vårdrelation där de kan uppleva 
omhändertagandet med en början och ett slut. (jfr Dahlberg et al., 2003). 
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Wireklint Sundström (2005) framhåller att ambulanssjukvården är under stark 
utveckling som successivt innebär ett ökat bedömningsansvar inom det prehospitala 
vårdområdet. Ett ökat bedömningsansvar kan bidra till att patienten snabbt kommer till 
rätt vårdnivå och därigenom minskas patientens väntetid. Genom att minska tiden då 
människor oroligt väntar på vård och behandling minskas också vårdlidandet (jfr 
Sprivulis et al., 2006). Mot bakgrund av detta kan en komplexitet för 
anestesisjuksköterskornas yrkesroll skönjas, eftersom de mindre ofta vårdar icke akuta 
patienter. Med andra ord deltar inte anestesisjuksköterskor i den pågående utvecklingen 
utan bedömer och vårdar vanligtvis patienter med livshotande tillstånd. Men å andra 
sidan – med omfattande erfarenhet av akuta situationer - borde anestesisjuksköterskor 
bli experter på att möta människor i svåra situationer, många gånger förenat med 
existentiella frågeställningar. Sådana situationer kräver, såsom Wireklint Sundström 
(2005) och Nyström (2003) beskriver, en god balans mellan den vårdvetenskapliga och 
den medicinska kunskapen. Att båda dessa två kunskapsområden måste synkroniseras 
med varandra kan inte nog poängteras. I initialskedet av omhändertagandet av en svårt 
sjuk patient ligger tonvikten - oftast och utan kompromiss - på den medicinska 
kunskapen, men den kan ändå tillämpas med ett vårdande förhållningssätt.  I 
föreliggande resultat beskrivs ett vårdande förhållningssätt som en helhetssyn på 
patienten. Det sammanfaller med Elmqvist (2008) som beskriver det som närvaro i 
mötet med den svårt skadade eller allvarligt sjuka patienten. Vidare menar Elmqvist 
(2008) att närvaron kan gälla samtal där vårdaren försöker förstå patientens berättelse 
eller kan det vara någon form av beröring. Poljak et al (2006) påvisar betydelsen av att 
vårda den skadade människan utifrån subjektiv kropp, för att patienten ska finna en inre 
ro i kaotiska situationer. 

En kollegial relation inom prehospital akutsjukvård  

På en olycks- och skadeplats är det oftast olika discipliner inblandade där det krävs ett 
omfattande samarbete mellan de olika personalkategorierna. I första hand är det 
räddningstjänsten, polisen och vårdpersonal i samverkan. Föreliggande resultat 
synliggör att anestesisjuksköterskor kan sägas ha funnit ”sin roll” och därigenom skapat 
ett gott samarbete med övriga personalkategorier. Det kan inte nog poängteras att 
informanterna är mycket erfarna anestesisjuksköterskor. Faktum är att 
anestesiutbildningen inte förbereder för det prehospitala vårdarbetet och därmed kan det 
vara svårt för en nyfärdig anestesisjuksköterska att hitta sin prehospitala yrkesroll. Ändå 
har anestesisjuksköterskor traditionellt sett varit företrädare för den prehospitala vården. 
I drygt tio år har specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård utbildats. Följaktligen 
är de utbildade för prehospital akutsjukvård och utgör den rätta kompetensen för detta 
vårdarbete (jfr: Wireklint Sundström, 2005). Det kan då tyckas vara självklart att det är 
specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård som innehar den högsta medicinska 
kompetens. Wireklint Sundström (2005) menar att det är ambulanssjuksköterskorna 
som har den formellt högsta kompetensen i prehospital vårdmiljö, både för omvårdnad 
och medicinsk behandling. I praxis kan det dock lösas på olika sätt, eftersom det är 
verksamhetschefen som tar beslut i denna fråga (jfr SOSFS, 2005:12). I den verksamhet 
som denna studie är genomförd är det i dagsläget anestesisjuksköterskor som innehar 
den högsta medicinska kompetensen.  
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Troligtvis kvarstår mycket dialog om kompetensbeskrivning och allmänna yrkesfrågor 
mellan Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2009) och Föreningen för ledning av 
svensk ambulanssjukvård. Frågan är hur lång tid det ska ta för ambulanssjuksköterskor 
att generellt sett bli en autonom profession, som odiskutabelt innehar den högsta 
medicinska och omvårdnadskompetensen inom prehospital vårdverksamhet. När 
ambulanssjuksköterskeprofessionen har nått den utvecklingsnivån kan 
anestesisjuksköterskor vara ytterligare en resurs i vård och behandling av patienter med 
sviktande andning och cirkulation, speciellt i de fall som det finns behov av anestesi på 
skadeplats. Det vill säga att prehospitalt vårdarbete är ytterst krävande och komplext. 
Därför behövs det olika kompetenser, men var och en med sitt kompetensområde. För 
att möjliggöra ett sådant samarbete krävs det respekt för varandras kompetensområden. 
Resultatet i föreliggande studie påvisar att anestesisjuksköterskor uppfattar att det har 
respekt för ambulanssjuksköterskors kompetensområde. Dessutom är det grundläggande 
att möta en människa i behov av hjälp, med andra ord att möta en människans livsvärld 
utan uppdelning i kroppsdelar (jfr Dahlberg et al., 2008).    
 
Att anestesisjuksköterskor är en ovärderlig extra resurs på olycks- och skadeplatser kan 
inte nog betonas. Uppgiften kräver ibland alla de resurser som finns inom 
Räddningstjänst och hälso- och sjukvård. Alla behövs, framförallt i situationer med 
svårt sjuka patienter som har sviktande andning och cirkulation och som eventuellt är i 
behov av anestesi. Tidigare studier har påvisat dödsfall på grund av problem i samband 
med prehospitala intubationer, bland annat har inte vårdaren haft anestesikompetens (jfr 
Katz & Falk, 2001). Det framkom att anestesisjuksköterskorna har mer vana att använda 
sig av större doser läkemedel och har kunskaper om anestesiläkemedel, vilket torde vara 
självklart. Då är det viktigt att den som använder dessa läkemedel också vid behov kan 
skapa en fri luftväg (jfr Pousman, 1998). För att bibehålla sin anestesikompetens krävs 
det alltså otvivelaktigt träning och åter träning. Anestesisjuksköterskorna i föreliggande 
studie har den inställningen, att det krävs en rotationstjänstgöring för att bibehålla 
anestesikompetensen. Vilket också bör betraktas som odiskutabelt eftersom frekvensen 
av intubationstillfällen i den prehospitala vården är att betrakta som låg. Castrén (2008) 
befäster att intubation inte sker på daglig basis. Därför är det extra viktigt med 
rotationstjänstgöring för att vara ”up to date” och kunna genomföra prehospitala 
intubationer.  
 
Föreliggande resultat aktualiserar behovet av en ny diskussion där spetskompetens inom 
prehospital akutsjukvård omdefinieras till att gälla dagens behov av bred 
bedömningskompetens. Speciellt viktigt är detta för att anestesisjuksköterskor ska 
kunna fortsätta att vara ett stöd för ambulanssjuksköterskor och utgöra en extra resurs 
som resultatet påvisar, att de uppfattar sig vara. Eller med andra ord det behövs ett 
klarläggande beträffande vilka kompetenser som efterfrågas, dels ur patientens och dels 
ur verksamhetens synvinkel. 

Yrkessjälvständighet 

För att värdera resultatet på ett relevant sätt är det synnerligen viktigt understryka att 
informanterna är erfarna anestesisjuksköterskor. Därför kan ingen som helst 
generalisering göras med den stora yrkesgruppen utbildade anestesisjuksköterskor.  
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I Sverige utbildas anestesisjuksköteskor till att vara självständiga i sin yrkesfunktion 
och därmed inneha eget yrkesansvar (jfr Lindwall & von Post, 2008). Denna 
självständighet borde vara speciellt behövlig i den prehospitala vårdmiljön där 
anestesisjuksköterskorna är helt utlämnade utan ”backup”, till exempel från andra 
anestesisjuksköterskor eller anestesiloger. Den kontakt anestesisjuksköterskorna kan få 
med en anestesiolog är telefonkontakt som är ansluten till den prehospitala 
verksamheten.  Dessutom finns det anestesisjuksköterskor som arbetar inom 
ambulanshelikopterverksamheten där anestesiologer är anställda och medföljer på 
uppdrag. I de akuta situationerna där patienterna är svårt skadade skall 
anestesisjuksköterskan fatta ett självständigt beslut om att utföra eller ge en patient 
anestesi, detta tycks inte anestesisjuksköterskorna i föreliggande studie ha svårt att ta 
beslut om. Inte heller verkar de känna sig stressade över att ta ett sådant beslut. 
Anestesisjuksköterskorna kan troligtvis känna en inre stress men inget som de visar utåt 
så patienterna känner av det (jfr Wireklint Sundström, 2005). Det kan bero på att 
mycket erfarna anestesisjuksköterskorna har den träning och vana som krävs för att 
skapa fria luftvägar och användandet av potenta läkemedel (jfr Pousman, 1998). 
Anestesisjuksköterskornas delegeringar tros vara mer generösa än 
ambulanssjuksköterskornas vilket kan förstås mot bakgrund av 
anestesisjuksköterskornas yrkesfunktion .  
 
Anestesisjuksköterskorna förlitar sig på tidigare erfarenhet och träning både i den 
hospitala och prehospitala miljön. Därmed kan de ta beslut om att ge anestesi till en 
patient i den prehospitala miljön. Det är rimligt att anta att det ibland kan vara svårt att 
utföra en anestesi med tanke på den vårdmiljö som kan vara rådande. Trots att 
anestesisjuksköterskor har ett eget yrkesansvar och är självständiga till sin 
yrkesfunktion, måste någon från den befintliga ambulansbesättningen kunna backa upp 
anestesisjuksköterskorna och assistera vid exempel intubation. Genom att 
sjuksköterskorna i ambulansen assisterar anestesisjuksköterskorna utvecklas samarbetet 
och de får därmed en större förståelse för varandras yrkesfunktion (jfr von Post, Frid, 
Kelvered, Madsen, 2005). Detta kan ses som en dialog som inte bara sker i samband 
med assistering utan kan finnas i alla typer av situationer som den prehospitala 
personalen kan hamna i.   

Slutsats 

Anestesisjuksköterskorna framhäver sin prehospitala yrkesroll med bestämdhet vilket 
uppvisar en ogenerad och tydlig yrkesstolthet. Patientansvaret kan skönjas som en del av 
yrkesrollen. 

Kliniska implikationer 

• Anestesisjuksköterskor har en vårduppgift att fylla inom prehospital akutsjukvård 
– i omhändertagandet av svårt skadade patienter som är i behov av anestesi. 

• Anestesisjuksköterskor saknar vårduppgift inom den ordinarie 
ambulansverksamheten. 

• Samverkan mellan anestesisjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor utgör en 
grundförutsättning för olycks- och skadeplatsarbete.  
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