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Sammanfattning    

 
Bakgrund: I anestesisjuksköterskans ansvar ingår att extubera patienten på ett säkert 
sätt. I anestesisjuksköterskans arbete fodras ett tvärprofessionellt omhändertagande av 
patienten inom ett team. Det är ett varierande arbetstempo i en komplex och 
högteknologisk miljö. Extuberingsprocessen kan medföra många komplikationer som 
kan ge obehag för patienten som har varit sövd i generell anestesi med endotrachealtub. 
Extubation ställer därmed höga krav på anestesisjuksköterskan som skall ha 
fördjupande medicinska och omvårdnadskunskaper vid omhändertagandet av patient. 
Det saknas forskning kring extubationsprocessen ur en anestesisjuksköterskas 
perspektiv även om det är ett riskfyllt moment. Syfte: Syftet var att beskriva 
anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av svårigheter i samband med 
extubation av patient. Metod: Studien innefattade semistrukturerade intervjuer med nio 
anestesisjuksköterskor från två sjukhus i Västra Götalandsregionen i Sverige. 
Datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet visade betydande trygghet i att ha utbildning, erfarenhet och 
kunskap om extubationsprocessen då arbetssättet bygger på erfarenhet. Förmåga att 
förhålla sig till utmaningar bygger på att anestesisjuksköterskorna upplever en stor 
respekt för extubationsprocessen eftersom det kan innefatta många risker. Trygghet av 
att se patientens individuella behov var en betydande faktor för ett komplikationsfritt 
omhändertagande av patienter. För att främja ett systematiskt och patientsäkert sätt 



kring patienten, beskrev anestesisjuksköterskorna vikten av utbildning inom 
extubationsprocessen. Diskussion: I diskussionen jämförs det aktuella resultatet med 
tidigare forskning. Vidare diskuteras kunskapsbristen och forskning kring fenomenet. 
Slutsats: Anestesisjuksköterskornas arbete kring extubationsprocessen kräver god 
kunskap och erfarenhet inom anestesisjukvård. Förmåga till kommunikation och 
teamarbete är viktiga faktorer för en lyckad extubation.  
 

Nyckelord: General anesthesia, extubation, experience, Registrered Nurse Anesthetist, 
teamwork, endotracheal tube, simulation training  
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INLEDNING 

 
Årligen genomgår cirka 230 miljoner patienter anestesivård för större kirurgiska 
ingrepp världen över. Av dem drabbas sju miljoner människor av allvarliga 
komplikationer och en miljon människor dör i samband med anestesi (Mellin-Olsen, 
Sullivan, Balogh, Drobnik, Knape, Petrini & Vimlati, 2007). I Sverige genomgår cirka 
795 000 patienter kirurgiska ingrepp varje år (Socialstyrelsen, 2017).  I samband med 
dessa operationer används någon form av anestesi, generell eller regional. Det är det 
kirurgiska ingreppet, operatörens önskemål, anestesiläkarens ordinationer, patientens 
önskemål och hälsotillstånd som avgör valet av anestesiform (Valeberg, 2014 s. 347). 
Under vår kliniska verksamhetsförlagda utbildning på anestesisjuksköterskeprogrammet 
noterades att anestesisjuksköterskans fokus ligger på att söva, övervaka och se till att 
patienten mår bra både fysiskt och psykiskt under anestesin. Väckningen efter generell 
anestesi där patientens hörsel och smärtimpulser är förstärkta, är en mycket känslig fas 
som det inte talas lika mycket om. Vår uppfattning är att extubation tycks vara en 
arbetsuppgift som anestesisjuksköterskor inte är lika förberedda inför när de kommer ut 
i arbetslivet. Extubering vid väckning är dessutom förenad med fler komplikationer än 
vid intubering.  
 
 
BAKGRUND 

 

Anestesisjuksköterskans vårdande roll  
Synen på människan är betydande för att som vårdare kunna se och förstå människor 
(Lindwall & von Post, 2008). Edlund, Lindwall, von Post och Lindström, (2013) skriver 
att omvårdnadens värdegrund innehåller ett etiskt ansvar att bevara människors 
värdegrund. När patienten lämnar ut sig till vården riskerar de att förlora sin värdighet, 
då kontrollen över kroppen är satt ur spel. Patienten överlämnar sig till vården på ett 
alldeles unikt sätt i en situation som kräver anestesi och ett stort fokus riktas på 
kroppen. Det blir då viktigt att se till att patientens kropp inte kränks eller skymfas även 
under extubationsprocessen då patienten är satt i ett medvetslöst tillstånd i generell 
anestesi. Enligt Lindwall och von Post (2008) kan kroppens värdighet ha kränkts genom 
att vara sjuk. Då är det ännu viktigare att se på kroppen som är en boning för själen och 
anden som förblir skyddad för att bevara patientens värdighet. Viljan att inte såra 
kroppen då själen och anden skall återta den efter uppvaknandet är ett grundläggande 
mål för både anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor (Lindwall & von 
Post, 2008).  
 
Relationen blir en förutsättning för att vården ska kunna se hela människan och bekräfta 
patienten som en människa (Elmqvist, Fridlund & Ekeberg 2008). Patienter kan känna 
oro över att genomgå anestesi då det krävs tillit till anestesisjuksköterskan. Tillit 
beskrivs av Dinç och Gastmans (2012) bland annat att patienten som överlämnar sig till 
anestesisjuksköterskan i det här fallet, ger ett förtroende att ta hand om något (kroppen) 
medan patienten själv inte är närvarande. Det är en risk, men också en vilja att riskera 
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värdigheten och patienten måste kunna lita på den goda viljan hos andra i en sådan 
vårdsituation. Det krävs därför att en tillitsfull relation skapas i det preoperativa mötet. 
Dinç och Gastmans (2012) menar att tillit är nödvändig för att lindra patientens oro och 
då är ärlighet och förmåga att dela känslor viktigt. Genom att ha modet att vara nära, 
svarar vårdaren på patientens uttalade eller outtalade rop på hjälp. Vårdaren ser till 
patientens bästa om det finns förståelse för patienten och situationen. Mötet med 
vårdaren är betydande, då det kan ge patienten kraft och energi att uthärda den kris som 
det innebär för patienten att lämna ut sig till vården (Elmqvist Brunt, Fridlund & 
Ekeberg, 2010). Det kan härledas till viljan att göra gott ur ett etiskt perspektiv där 
vårdhandlingar har som mål att skydda patienten och bevara den enskildes värdighet. 
Det är mål för både anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor samt deras 
ansvar (Lindwall & von Post, 2008).  

 
Anestesisjuksköterskans ansvar 
För att få en förståelse över anestesisjuksköterskans komplexa arbetssituation är det 
viktigt att förstå sammanhanget i vårdande som innefattar kliniskt arbete, 
kommunikation vikten av teamarbete, och ständigt lärande. Tillsammans med svensk 
sjuksköterskeförening skriver riksföreningen för anestesi och intensivvård i sin 
kompetensbeskrivning att anestesisjuksköterskan har ett självständigt ansvar för den 
anestesiologiska omvårdnaden till patienten. Det huvudsakliga syftet är att bistå med 
sedering och analgesi (Riksföreningen för anestesi och intensivvård 2012; Svensk 
sjuksköterskeförening). I enlighet med kompetensbeskrivningen skall 
anestesisjuksköterskan utgå från den enskilde patientens resurser och behov. 
Anestesisjuksköterskan ska även inge lugn, trygghet och förtroende till patienten om att 
hen erhåller professionell omvårdnad. På ordination av anestesiolog skall enligt 
American Society of Anesthesiologists (ASA) sjuksköterskan planera och självständigt 
genomföra generell anestesi av patienter som bedöms utifrån ett 
riskbedömningsinstrument av patientens fysiologiska status. Tillsammans med 
anestesiolog ska anestesisjuksköterskan planera och genomföra generell anestesi av 
patienter som klassificeras från ASA I-IV vid planerade och akuta ingrepp. Det ingår 
även att planera, övervaka och självständigt ge sedering vid undersökningar, 
behandlingar, regionala och lokala anestesier på ordination av anestesiolog.  
  
En av anestesisjuksköterskan viktigaste uppgifter i det dagliga arbetet är 
kommunikation. Genom tydlig kommunikation skall anestesisjuksköterskan kunna leda, 
fördela och samordna vårdarbetet. Det är av stor vikt att hen kan prioritera och ta snabba 
beslut vid kritiska tillstånd. Det första mötet med patienten fokuserar på att få patienten 
att känna sig sedd, välkommen och hörd (Lindwall & von Post, 2008). Sundqvist och 
Carlsson (2014) beskriver i en studie att anestesisjuksköterskan är patientens advokat, 
som skall föra patientens talan när denne inte kan själv. För att eftersträva vad som 
uppfyller god kvalitet på anestesiologisk omvårdnad behöver vården betraktas ur både 
patientens och anestesisjuksköterskans perspektiv (Larsson, 2014 s. 201). Studier 
beskriver att god kommunikation och ett välfungerande teamarbete mellan de olika 
professionerna, leder till färre misstag, komplikationer och ökad säkerhet för patienten 
(Johnson & Kimsey, 2012). 
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Teamarbete 

Teamet runt patienten under ett kirurgiskt ingrepp på operationsavdelning består av 
anestesisjuksköterska, anestesiolog, operationssjuksköterska, opererande läkare, 
eventuell kirurgassistent samt undersköterska. Teamet fungerar bäst om förståelse för 
varandras olika arbetsuppgifter, kompetens och ansvar finns (Quick, 2011). För att 
uppnå ett professionellt välfungerande teamarbete är det en förutsättning att det finns en 
ömsesidig respekt för varandra och varandras kompetenser. Grunden i teamet är att ha 
ett gemensamt mål och att sträva efter de bästa förutsättningarna för god vård med hög 
säkerhet (Johnson & Kimsey, 2012). Quick (2011) beskriver att medlemmarna i teamet 
skall arbeta tvärprofessionellt och lära av varandra i operationsmiljön. Teamet är också 
viktigt i oförutsedda situationer och McCaughey och Traynor (2010) anser att 
simulering är en lämplig utbildningsform i lärandeprocessen eftersom teamet deltar i 
realistiska, dynamiska och komplexa vårdsituationer. För att uppnå en patientsäker vård 
är nyckelfaktorn att olika professioner med olika kompetenser kompletterar varandra. 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är det en av kärnkompetenserna för en 
anestesisjuksköterska. 
 
 

Anestesiformer, komplikationer och risker med anestesi 
 
Anestesi uppnås genom antingen generell eller regional anestesi. Skillnaden är att 
genom generell anestesi försätts patienten i ett medvetslöst tillstånd och vid regional 
anestesi har patienten någon form av analgesi som hindrar smärtimpulser och ger en god 
fungerande bedövning samt eventuell sedering (Enlund, 2015; Hovind, 2011). 
  
Det kan tillstöta flertal komplikationer i samband med både generell och regional 
anestesi. Anestesiläkemedel påverkar patientens cirkulation, respiration, reglering av 
kroppstemperatur samt patientens medvetande. Reflexer från autonoma nervsystemet 
som svettning, hyperventilation och puls-och blodtrycksstegring som kan visa sig 
beroende på anestesidjup och smärtupplevelse. Det är därför av stor vikt att 
kontinuerligt övervaka patientens vitalparametrar under hela ingreppet för att tidigt 
upptäcka förändringar och kunna sätta in rätt åtgärder i tid. Det är också viktigt att 
anestesisjuksköterskan har kompetens och kunskap om den tekniska utrustningen som 
används samt värden som skall kunna tolkas och åtgärdas (Hovind, 2011). 
  
Det finns många faktorer som påverkar riskerna, som till exempel det kirurgiska 
ingreppet, patientens ålder och sjukdomstillstånd hos patienten. Den främsta orsaken till 
mortalitet under och efter anestesin är kardiovaskulära och cirkulatoriska faktorer. Det 
är av största vikt för både patienten och anestesisjuksköterskan, att arbeta för säker 
anestesi genom att minska de anestesiologiska och kirurgiska riskfaktorerna som kan 
leda till skada för patienten (Cherian, Merry & Wilson, 2007). 
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Extubation  
Extubation innebär det moment då patienten blir av med den slang (endotracheal tub) i 
halsen som säkrat luftvägarna under anestesin. Vid väckning krävs det att all eventuell 
muskelrelaxantia har brutits ner, att patienten har en egen andning med tillfredsställande 
frekvens och volym samt att luftvägarna är rena från saliv och övrigt sekret. Det är 
också viktigt att miljön runt patienten är så lugn, stressfri och tyst som möjligt (Espe & 
Hovind, 2013). Anestesisjuksköterskan och anestesiläkaren har ett gemensamt mål att 
patienten skall få ett lugnt och smärtfritt uppvaknande med syfte att undvika retning i 
luftvägarna och bibehålla en syrgastransport till lungorna (Dawkins, 2011). 
  
Kliniska tecken på att muskelrelaxantia har brutits ner är förhållandevis osäkra och 
därför mäts detta ofta med Train Of Four (TOF) som är ett hjälpmedel. Den fungerar 
som en nervstimulator. Saliv och sekret avlägsnas med sug och inväntar att patienten 
har spontanandning. Under väckning kommer patienten att befinna sig i exitationsfasen 
som känns igen på att patienten hostar, är irriterad i svalget, befinner sig i lätt anestesi 
samt att patienten är väldigt känslig i denna fas för alla typer av stimuli. Slangen som 
säkrat patientens luftväg är viktig att inte dra ut under exitationsfasen, eftersom den 
fasen är den känsligaste för utvecklandet av laryngospasm (Espe & Hovind, 2013).  
Det kan finnas en vinning i när patienten är djupt sederad med egen andning att i så fall 
stödja andningen med hjälp av svalgtub eller näskantarell eftersom uppvaknandet då 
kan ske lugnt och harmoniskt (Espe & Hovind, 2013). Faktorer som är associerade med 
svullnad i luftvägen och kan leda till obstruktion och respiratorisk insufficiens efter 
extubation är periopertaivt kroppsläge såsom bukläge, trendelenburgläge, allergisk 
reaktion och stora mängder vätsketillförsel (SFAI, 2018). 
  
Det finns flertal komplikationer som är vanliga vid väckning vilka beskrivs av Knudsen 
(2018) som takykardi, hypertension, förhöjt intrakraniellt och intraokulärt tryck. Asai, 
Koga och Vaughan (1998) beskriver i sin studie att respiratoriska komplikationer i form 
av laryngospasm, bronkospasm, luftvägsobstruktion och apné är vanligare i extubation 
än vid intuberingen. Luftvägen kan bedömas som svår eller lätt vilket är viktigt att 
bedöma inför en eventuell re-intubation som innebär att tuben måste sättas tillbaka om 
patienten inte har en säker luftväg. Enligt Knudsen (2018) sker 23% av de allvarliga 
luftvägshändelserna vid extubation i samband med väckning av patienten som innebär 
en stor risk för patienten. SFAI (2018) presenterar siffror där upp till 30% av alla 
allvarliga luftvägshänderser sker vid extubation. De vanligaste komplikationerna vid 
extubation är laryngospasm och hypoxi. Hypoxi uppstår när patienten förlorar 
syrgasmättnad i blodet som vid oförmåga att ventilerar lungorna och kan i 
förlängningen orsaka syrebrist i hjärnan (SFAI, 2018). Enligt Popat, Mitchell, Dravid, 
Patel, Swampillai och Higgs (2012) läggs inte tillräcklig vikt vid detta riskfyllda 
moment under utbildningen för anestesisjuksköterskor. Ämnet är heller inte i så stor 
grad beforskat. Stor vikt läggs vid utbildning och forskning på intubering trots det i en 
större studie har påvisat att komplikationer är vanligare vid extubationsprocessen än 
under intuberingen. 
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Laryngospasm 

Laryngospasm innebär att ofrivilliga reflexer som finns till för att skydda luftvägarna 
gör att muskler i larynx kontraheras och orsakar helt eller delvis obstruktion av 
luftvägarna. Det kan i sin tur leda till hypoxi, lungödem och arytmier på hjärtat. 
Reflexen kan utlösas av manipulation av luftvägarna som vid sugning, stimuli från 
vatten, blod eller kräkning samt stimulering av nerver vid lätt anestesi. Därför bör 
extubering ske när patienten är helt vaken och andas själv eller under djup anestesi för 
att minimera riskerna. Handlingsplaner finns för att snabbt häva en laryngospasm där 
patienten antingen väcks eller försätts i djupare anestesi. Patienten kan också erhålla 
muskelavslappnande läkemedel och alla yttre stimuli som ljud ska reduceras (Heiner & 
Gabot, 2014). Patienten måste efter en laryngospasm stanna kvar på sjukhus för att 
övervakas och eventuellt hållas nedsövd tills det anses säkert att åter försöka väcka och 
extubera patienten. Även om det är ett allvarligt tillstånd går det oftast bra, men det är 
vanligare inom barnanestesi (Elisha & Percy, 2014). 
 

Extubation av barn  
Barn drabbas oftare av laryngospasm på grund av en rad olika anledningar (Pieper, van 
Koeverden, Ellison, Flick, Sprung & Marienau, 2007). De främsta är att det inom 
pediatrisk vård används andra metoder som är specifika inom barnanestesi. Barn kan 
lättare utveckla laryngospasm om de blivit utsatta för passiv rökning, har en pågående 
övre luftvägsinfektion eller problem med reflux från magsäcken. Risken ökar också på 
grund av att inom barnanestesi sövs patienterna oftare med inhalationsmedel.  Barns 
luftvägar skiljer sig från vuxnas genom att dem är mindre i diameter, har stort huvud 
och stor tunga. Barn har dessutom kort haka, lång epiglottis och lång gom. Barnets 
luftväg är mjuk och har en cirkulärt larynxlumen som innebär att luftvägen är trång. På 
grund av barnets anatomi krävs det ytterst lite manipulation av luftvägen för att det ska 
leda till skador. Till skillnad från vuxna har barn mindre syrgasreserv eftersom de har 
låg funktionell residual lungkapacitet och högre syrgasförbrukning. Det leder till att 
barnet snabbt förlorar sin syresättning vid manipulering av barns luftvägar som gör att 
obstruktion av luftvägen och apné kan uppkomma (Elisha & Percy, 2014). 
 
 

Tidigare forskning 
Det finns få studier gjorda ur anestesisjuksköterskans perspektiv och endast en studie 
(Rönnberg, Nilsson, Hellzén & Melin-Johansson, 2019) hittades som publicerades 
nyligen. Den har samma syfte som i föreliggande studie men genomfördes med 
fokusgruppintervjuer. Resultatet visade att anestesisjuksköterskan känner sig utlämnade 
och ensamma vid extuberingen samt att det saknas respekt från andra i teamet vid denna 
känsliga fas. Vid intubering visades respekt från kollegorna i teamet och ljudnivån 
sänktes, men inte vid extubering. Forskarna fann också att anestesisjuksköterskan 
utförde extubering genom teoretisk kunskap, klinisk erfarenhet och personlig intuition. 
De använder magkänslan för att veta exakt när det är läge att dra endotrachealtuben, 
vilket är svårt att införskaffa sig som ny anestesisjuksköterska och kan leda till 
osäkerhet (Rönnberg, et. al, 2019).  
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PROBLEMFORMULERING 

För patienter som går igenom anestesi i samband med kirurgi är väckningsfasen ett av 
momenten de genomgår. Ansvaret för väckning och extubation ingår i 
anestesisjuksköterskans roll. Det är dock ett krävande moment som förutsätter att 
anestesisjuksköterskan är säker i sitt handlande. Komplikationer och faktorer som kan 
ge ett obehag för patienten vid väckning med endotrachealtub i generell anestesi är 
många. Det är speciellt viktigt att belysa extubationsfasen ur ett omvårdnadsperspektiv 
eftersom det är anestesisjuksköterskan som genomför dessa uppgifter. I en 
effektiviserad verksamhet som bygger på rationellt teamarbete finns inte alltid utrymme 
att ställa frågor eller få det stöd som en nyutbildad anestesisjuksköterska kan behöva. 
Det är därför viktigt att belysa hur anestesisjuksköterskor upplever väckningsprocessen 
och extubation.  
 
 
SYFTE 

Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 
svårigheter i samband med extubation av patient. 
 

METOD 

Ansats 
 
För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ metod och datainsamling i form av 
semistruturerade intervjuer med induktiv ansats. Induktiv ansats är att föredra för att 
fånga upplevda erfarenheter, när kunskap om fenomenet som studeras är ofullständig 
(Elo & Kyngäs, 2008).  
 

Deltagare 
De nio deltagarna som intervjuats är både män och kvinnor i åldrarna 34 år till 58 år och 
har arbetat mellan två och trettiosju år som anestesisjuksköterskor. För exakt 
information om deltagarna, var god läs tabell I. Informationsbrev med information (se 
bilaga Ia och Ib) om studiens syfte skickades ut till tre olika operationsverksamheter på 
två olika sjukhus inom Västra Götaland och blev godkända av verksamhetscheferna. 
Verksamhetscheferna hjälpte till att tillfråga samtliga anestesisjuksköterskor på 
avdelningarna om deltagande. De valde sedan ut deltagare som upplevt svårigheter och 
utmaningar med extubation och deltagare med så stor variation som möjligt med tanke 
på antal års erfarenhet, kön och ålder. Kriterier för deltagande i studien var att 
deltagarna skulle arbetat i minst ett år som specialistutbildade anestesisjuksköterskor. 
Intresset var stort för att delta i studien och några intervjupersoner fick exkluderas på 
grund av att analysmaterialet inte skulle bli för omfattande med tanke på den tid som 
var avsatt till examensarbetet. Medvetenhet finns att de som valdes bort kunde ha 
bidragit med ytterligare nyanser till resultatet. Det är viktigt att tala om i vilken situation 
deltagarna befinner sig i och generell fakta som ålder och kön om deltagarna som valts 
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ut eftersom det kan ha betydelse för syftet i studien (Lundman & Granheim 2017, s. 
221). 
 
Tabell I. Översikt över deltagare. 
Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kön K K K K M K K M M 
Ålder 53 49 54 35 34 58 47 34 37 
Antal års 
erfarenhet 

21 15 18 7 2 37 14 3 6 

 
 

Datainsamling 
Via kvalitativa forskningsintervjuer har data samlats in och informanternas tankar och 
upplevelser tolkats och analyserats. Verksamhetscheferna och deltagarna fick muntlig 
och skriftlig information om magisteruppsatsen samt deras rättigheter i enlighet med 
dataskyddsförordningsens samtycke. I datainsamlingen användes semistrukturerade 
intervjuer som enligt Polit och Beck (2012, s.537) är den datainsamlingsmetod som ger 
intervjupersonerna möjlighet att prata fritt om levda upplevelser och erfarenheter, där 
intervjuaren ställde öppna följdfrågor om erfarna upplevelser kring 
extubationsprocessen för att uppmuntra till mer djupgående berättelser. Frågorna i 
intervjuguiden framkom genom att författarna diskuterat vilka frågor som behövs för att 
lyfta fenomenet och försäkra oss om att alla vinkar av fenomenet kom fram (Polit & 
Beck, 2012 s. 537). En av författarna har förförståelse som instruktör i simulering och 
därför lyfts frågan om hur deltagarna ställer sig till simulering av extubation mer 
specifikt (Bilaga II). Författarna inledde intervjun mer generellt för att sedan gå mer 
specifikt på de frågor som skulle besvaras för att ge möjlighet till rika beskrivningar 
utifrån intervjupersonens sida för att fånga upplevelsen av fenomenet (Polit & Beck, 
2012 s. 537). Författarna valde att intervjua deltagarna var för sig och intervjuerna ägde 
rum på deltagarnas arbetsplats i enskilt rum. Intervjuerna pågick i cirka 20-40 minuter 
och spelades in digitalt via röstmemon på en telefon. Författarna gav varje deltagarna 
utrymme i form av tystnad för att ge dem möjlighet till reflektion. Alla frågor ställdes 
inte utan berördes under samtalet vilket författarna såg över under slutet av intervjun så 
att alla frågor berörts (Polit & Beck, 2012 s. 537). Avslutningsvis gavs möjlighet för 
deltagarna att ge ytterligare beskrivningar om upplevda erfarenheter och känslor kring 
ämnet för att deltagarna skulle få känna att de hade fått utrycka det de ville. Intervjuerna 
transkriberades av författarna var och en för sig för att slutligen analyseras tillsammans.   
 
 

Dataanalys 
Dataanalysen utgick ifrån Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av kvalitativ 
innehållsanalys. Innehållsanalysen innefattar både induktiv och deduktiv ansats, men 
valet var att göra den induktiv då det var upplevelser och erfarenheter som skulle 
studeras. Transkriberad data lästes igenom flera gånger av båda författarna för att skapa 
en helhetsbild av materialet. Sedan analyserades all text av båda författarna 
tillsammans. Innehåll som svarade på syftet, det vill säga anestesisjuksköterskors 
upplevelser och erfarenhet av svårigheter i extubationsprocessen identifierades. 
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Meningsenheter plockades ut och skrevs ned på post-it lappar och genom diskussion 
framkom koder där meningsenheterna placerades. Koderna flyttades sedan fram och 
tillbaka beroende på i vilket kategori de hörde hemma. De koder som var lika bildade 
tre kategorier som slutligen blev 11 subkategorier som utformades av författarna. 
Innehållet i koderna och kategorier diskuterades och analyserade av båda författarna för 
att vi gemensamt skulle komma fram till slutliga kategorier och subkategorier. 
Presentation av på hur analysprocessen gått till se (Tabell II).  
 
 
Tabell II, Exempel ur analysprocessen 
Textmaterial Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

”Alltså extubation 
tycker jag bygger 
väldigt mycket på en 
känsla”, ”När man väl 
har sövt en patient och 
fått en fri luftväg så får 
man ju en känsla för 
väckningen tycker 
jag”,”Det är snarare en 
känsla att extubera och 
den känslan kan skilja 
sig från gång till gång”.  

Att extubera 
handlar om en 
känsla. 

Känsla Att ha förmåga att 
känna in 

Trygghet av att se 
patientens individuella 
behov 

’’ Det har förändrats 
och jag vet inte vad det 
beror på, nu är det inte 
längre lika självklart att 
det blir helt tyst på 
salen ’’ 
’’ Många gånger tror 
jag att vi i olika 
yrkesgrupper inte har en 
förståelse för varandras 
yrken ’’ 

Saknar 
förståelse och 
kunskap om 
varandras 
professioner.  

Svårigheter 
/utmaningar 
i arbetet 

Att eftersträva en tyst 
och lugn miljö 

Förmåga att förhålla sig 
till utmaningar 
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Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, 
genomförande och att resultatet på ett ansvarsfullt sätt kan appliceras för att utveckla 
vården. Det är viktigt inom forskningsetik att skydda intervjupersonerna från skada och 
kräkning i samband med att de medverkar i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Det 
bygger på lagen om etikprövning av forskning som avser människor och syftet är att 
skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 
Forskning får enbart utföras om deltagarna har samtyckt till den forskning som avser 
hen. Samtycket gäller enbart om deltagarna dessförinnan fått information om studiens 
syfte (SFS 2003:460). Enligt SFS 2003:46o behövs ingen etisk prövning i nämnd för 
högskolestudier. Studien bygger på de etiska riktlinjerna om informationskrav, 
samtycke och konfidentialitet. Forskningsetikens syfte är att skydda och försvara den 
enskildes grundläggande rättigheter och värde vid deltagande av en studie. Innebörden 
av informationskravet bygger på att forskaren ska ge tydligt, både skriftlig och muntlig 
information till deltagarna. Samtycke innebär att studien enbart får utföras efter att 
informerat samtycke har hämtats från deltagarna. Konfidentialitet innebär krav på 
deltagarnas integritet (Helsingforsdeklarationen, 2013). Intervjupersonerna i 
magisteruppsatsen är anonyma och allt som kan härledas till enskild individ har 
exkluderats ur materialet och på så sätt anonymiserades materialet. Deltagarna har givits 
information om att de när som helst under studiens gång har möjlighet att kunna avstå 
från deltagande (Helsingforsdeklarationen, 2013). Materialet som använts under 
studiens gång har förvarats så enbart författarna har haft tillgång och de inspelade 
intervjuerna förstörs när examensarbetet är godkänt. Dataskyddsförordningen beskriver 
deltagarens samtycke och rättigheter som innebär att enskild person har rätt att ta del av 
de uppgifter som behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Enskild 
person har också rätt att få behandling av uppgifter begränsad (Datainspektionen, 2016). 
En speciell relation skapas mellan författare och intervjuperson särskilt i kvalitativa 
studier därför är det av stor vikt att respektera varje individs rätt till skyddad integritet 
(Polit & Beck, 2012, s. 62).  
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RESULTAT 

 
Examensarbetets resultat grundar sig på genomförda intervjuer som redovisas utifrån 
kategorierna Trygghet i att ha utbildning, erfarenhet och kunskap, Förmåga att förhålla 
sig till utmaningar och Trygghet av att se patientens individuella behov med tillhörande 
subkategorier (Tabell III). Kategorierna bildades utifrån studiens problemformulering 
och syfte. Kategorierna och subkategorier exemplifieras med citat som styrker det som 
informanterna själva valde att beskriva. 
 
 
Tabell III översikt över kategorier och subkategorier 

Subkategori Kategori 
Att känna brist på kunskap 
Att erfara kunskap 
Att simulera bidrar till kunskap 

Trygghet i att ha utbildning, erfarenhet och 
kunskap 

Att känna ansvar som patientens talesman 
Att eftersträva en tyst och lugn miljö 
Att befinna sig i stressiga situationer  
Att extubera barn är speciellt 

Förmåga att förhålla sig till utmaningar 

Att ha en egen plan för sitt vårdande 
Att känna trygghet att arbeta i teamet 
Att utvecklas genom att samla erfarenhet 
Att ha förmåga att känna in 

Trygghet av att se patientens individuella 
behov 

 
 
 

Trygghet i att ha utbildning, erfarenhet och kunskap 
I resultatet framkom det tydligt att det är viktigt att ha kunskap och kunna inhämta ny 
kunskap för att bli trygg i sin roll i samband med extubation.  
 

Att känna brist på kunskap  
 
Samtliga anestesisjuksköterskor upplevde att det finns brist på både teoretisk och 
praktisk utbildning i samband med specialistutbildningen inom anestesisjukvård. De 
talade även om att fokus låg på intubering. När de började arbeta kliniskt som 
anestesisjuksköterskor upplevde de att det var extubering som var det svåra momentet. 
Några nämnde att teoretisk utbildning inte kan ersätta känslan som erhållits genom 
erfarenhet vid extubering. De saknade diskussioner om olika moment inom 
extubationsprocessen för att vara mer förberedda. Anestesisjuksköterskorna saknade 
även utbildning kring olika anestesimetoder och hur de fungerar kliniskt i samband med 
extubationsprocessen. Samtidigt upplevde de inte att extubation var något som kunde 
läras teoretiskt, då det krävs den där speciella “känslan” som fås genom klinisk 
erfarenhet. De talade om att det lär du dig med tiden och vi alla arbetar individuellt och 
har olika metoder. En intervjuperson uttryckte det såhär:  
 

’’ Det finns ingen vetenskaplig grund till varför jag gör som jag gör’’ 
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Att erfara kunskap 
 
Anestesisjuksköterskorna reflekterade över hur de själva införskaffat sig den erfarenhet 
och kunskap som krävs vid extubering. De upptäckte som nyutbildade i det kliniska 
arbetet att alla gör olika och att de fick lära sig att extubera på sitt egna sätt eftersom att 
det är en känsla. En av intervjupersonerna beskrev olikheterna såhär: 
 

’’ Sen blir det som att måla en tavla eller laga en god sås,  
du får smaka dig fram’’ 

 
De upplevde att extubation är en svår process att lära sig som nyutbildad 
anestesisjuksköterska och att de aldrig blir fullärda. De upptäckte att det är viktigt att 
vara delaktig i alla moment under anestesin. Det är viktigt att våga ifrågasätta 
anestesiläkare och andra kollegor för att lära sig hur andra tänker vid de olika momenten 
när det gäller både extubering och att vara uppmärksam på kliniska tecken och 
läkemedelseffekter. Det var betydelsefullt att få möjlighet att lära sig de olika 
anestesimetoderna som finns och våga ge förslag på annan anestesimetod. De hade 
också erfarit genom att höra hur andra tänker och på det viset lärt sig av andras 
erfarenheter. Som nyutbildade upptäckte de snabbt att de inhämtade kunskap genom att 
utföra många extuberingar och av misstagen som gjorts lärde de sig att tänka 
annorlunda till nästa extubering. De kallade det ’’learning by doing’’. En intervjuperson 
berättade: 
 

’’ Jag stod många gånger vid huvudändan och frågade 
narkosläkaren: ska jag dra den nu? Ska jag dra den nu? ’’ 

 
De hade lärt sig som nyutbildade att inte begränsa sig utan att det var viktigt att våga 
vårda de mer komplicerade patienterna för att samla erfarenhet. Med sjukare patienter 
kommer fler risker och det var viktigt att veta hur de förebyggs. Intervjupersonerna 
poängterade att kunskap om excitationsfasen, de olika operationsingreppen och att få tid 
för uppföljning var viktigt. Några anestesisjuksköterskor upplevde det viktigt i 
lärandesyfte att följa upp sina patienter på postoperativ avdelning, för att veta om 
anestesimetoden varit väl fungerande. En av anestesisjuksköterskorna berättade att hen 
fick reflektera över extubationen, när det på sjukhuset hade implementerats en policy 
för att notera bedömningen av extubation i journalen. På det viset inhämtades både 
erfarenhet och kunskap.  
 
Några av anestesisjuksköterskorna önskade att de hade lagt mer tid på att läsa litteratur 
om ämnet under tiden som de arbetade kliniskt. De önskade även att det fanns 
föreläsningar i verksamheten då de oftast enbart erhöll utbildning när verksamheten 
tillämpade en ny anestesimetod eller när nya läkemedel implementerades. 
Intervjupersonerna framhöll att erfarenhet och kunskap inhämtas genom att vara med 
om olika situationer, att observera hur andra kollegor arbetar och att diskutera med 
erfarna kollegor.  
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Att simulera bidrar till kunskap  

 
Några av intervjupersonerna beskrev simulering som ett lärorikt sätt att träna komplexa 
situationer och olika metoder på, då de ansåg sitt yrkesansvar som komplext. En av 
intervjupersonerna beskrev simulering på följande sätt: 
 

’’ Det finns möjlighet att just kunna träna på alla komplexa situationer som man är 
väldigt stressad för i en lugn miljö med någon som inte far illa’’ 

 
Det framkom i intervjuerna att alla inte arbetar med simulering men samtliga ansåg att 
det är ett bra sätt att öva och lära sig på. De anestesisjuksköterskorna som hade 
erfarenhet av simulering upplevde att det är ett bra sätt att öva och träna på oförutsedda 
situationer. De berättade att de simulerade bland annat svår luftväg några gånger per år 
men att de trodde att det kunde vara svårt att simulera just extubationsprocessen. Några 
av intervjupersonerna hade önskat att det funnits möjlighet att träna på olika 
komplikationer relaterat till extubationen för att skapa en handlingsplan. Det ansågs 
lärorikt att tolka vitalparametrar och kliniska tecken för att på så sätt minska risken för 
komplikationer. Alla intervjuade anestesisjuksköterskor ansåg att det kan vara en vinst 
med simuleringsträning.  
 

’’ Jag hade gärna velat se ett resultat på om det skulle fungera att simulera 
extubationsprocessen, då mycket svårigheter och stressade känslor  

föreligger just vid den processen ’’ 
 
Anestesisjuksköterskorna med erfarenhet av simulering berättade att de i samband med 
träning vid de olika momenten och situationerna, stärkte teamarbetet och 
kommunikationen förbättrades genom att alla talade samma språk. Simuleringstillfället 
avslutades alltid med en reflektion som de upplevde som mycket lärorikt.  
 

Förmåga att förhålla sig till utmaningar  
I resultatet beskrevs svårigheter i arbetet specifikt vid extubation. Det framkom 
svårigheter att ha ansvaret för patienten. De beskrev också särskilda utmaningar vid 
momentet och att barn ansågs som en särskild svår del i arbetet.   
 
 
Att känna ansvar som patientens talesman 

  
Anestesisjuksköterskorna upplevde stor stimulans i arbetet då det innebar mycket 
ansvar. De upplevde att arbetet och dess utmaningar ibland gav ett adrenalinpåslag och 
samtliga beskrev sitt arbete som ett av de roligaste. Några beskrev sig som patientens 
advokat eftersom de kände att de har ett stort ansvar att prioritera patienten och dess 
säkerhet i första hand. En av intervjupersonerna beskrev det så här: 
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’’ Om du drar tuben så kanske patienten börjar andas men det är just det här; kanske 
börjar andas. Man vill gärna vara säker när man skall extubera ’’ 

 
Intervjupersonerna upplevde att de hade ett ansvar att bedöma, förebygga risker och 
komplikationer om något gick fel.  De ansåg att omvårdnad av patienten är ett stort 
ansvarsområde och att de arbetade utifrån att minska risk för komplikationer som hosta, 
kräkning och aspiration. De upplevde ett ansvar att utföra en noggrann bedömning av 
luftvägen och utforma en noggrann plan som skulle kunna leda till färre komplikationer 
som kan medföra förlängd vårdtid och ett lidande för patienten. Intervjupersonerna 
kände ett ansvar att föreslå en anestesimetod som var skonsam för patienten. Deras 
ansvar var även att tillämpa rätt utrustning och hjälpmedel i samband med extubation. 
De upplevde att deras ansvar var att se till att det blev tyst på salen under väckningen 
för att minska stress hos patienten i samband med extubation. De menade att vårdmiljön 
var viktig för säkerheten och att patienten fick vakna upp i en lugn, tyst och trygg miljö. 
En av intervjupersonerna talade om känslan av ansvar även gentemot sina kollegor när 
det gällde att inte släppa ut onödiga gaser i operationsmiljön. Det var en avvägning 
gentemot patienten vars välbefinnande prioriterades först.  
 
Att eftersträva en tyst och lugn miljö 

 
Intervjupersonerna beskrev på olika sätt extubationen som en större utmaning än vad de 
förväntat sig när de var nyutbildande till skillnad från intubation som beskrevs som ett 
mer okomplicerat och rutinmässigt moment. Anestesisjuksköterskorna upplevde 
frustration i sitt arbete med brist på instruktioner kring extubation. De ansåg att det 
fanns många olika individuella sätt att utföra en extubation på. En intervjuperson 
beskrev olikheterna i arbetet såhär: 

 
’’ Av tjugo narkossjuksköterskor finns det tjugo olika sätt att göra saker på’’ 

 
Samtliga intervjupersoner upplevde att de hade stor respekt för extubationsmomentet 
eftersom det innebär många risker och utmaningar. Några av intervjupersonerna beskrev 
att det var viktigt att inte stressa vid extubationsmomentet, men det var lika viktigt att 
behålla lugnet i andra stressade situationer. Stress minskade vid metodiskt arbete med 
beredskap och planering. Intervjupersonerna beskrev att stress ökade risken för 
komplikationer, då uppstod känslan av att förlora kontrollen. En stor frustration fanns 
hos några av deltagarna att det är en stökig miljö i operationssalen med mycket ljud och 
oväsen. De beskrev att teammedlemmarna har fokus på sina egna arbetsuppgifter när 
operationen var slutförd. Intervjupersonerna upplevde att det fanns brist på respekt och 
att de ofta får upprepa att det ska vara tyst på salen. En av intervjupersonerna beskrev 
det såhär:  
 

’’ För flera år sedan var det jättestor respekt på salen 
för ’’vi väcker nu’’ och då blev det helt tyst ’’ 

 
Det hände att de blev ensamma kvar på salen, när arbetet med patienten fortfarande 
pågick. Det ledde till negativ stress hos anestesisjuksköterskan som kände stort ansvar 
för patientens säkerhet. En intervjuperson berättade att hen upplevde en större respekt 
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för tystnad på salen för några år sedan, men att det ändrats på senare dagar.  Hen 
berättade att det kunde bero på att det saknades kunskap och förståelse för varandras 
arbetsuppgifter. Några av intervjupersonerna ansåg att det kan finnas vinst i att ”gå över 
på varandras sidor” för att få ökad förståelse för varandras yrken. Några förmodade att 
det fanns respekt för varandras områden och ansvar men att det ibland fanns brist på 
förståelse för varandras arbetsuppgifter.  
 

Att befinna sig i stressiga situationer  
  
Intervjupersonerna beskrev att det ingår i arbetet att göra en korrekt bedömning av 
luftvägen. De beskrev att det är en större utmaning att extubera patienter som är 
överviktiga, rökare, rödhåriga och patienter som har skägg. Det fanns olika utmaningar 
beroende på vilken anestesimetod som används eftersom excitationsfasen kan variera.  
Extubationsprocessen upplevdes som en svår och stressande del i arbetet eftersom det är 
varierande och ett moment som kräver klinisk erfarenhet. Dock beskrev dem att deras 
arbete var stimulerande och gav ett adrenalinpåslag. 
 
En av intervjupersonerna uttryckte att det fanns ett val att extubera eller inte beroende 
på patients tillstånd. Det är först när extubationen är utförd som problemen uppstår och 
det är då kontrollen går förlorad. Intervjupersonerna beskrev att det fanns alternativ att 
extubera i ett tidigt eller sent skede. Intervjupersonerna med kortare arbetslivserfarenhet 
upplevde att de erfarna kollegorna vågade extubera i ett tidigare skede. 
Intervjupersonerna med längre arbetslivserfarenhet upplevde att det fanns en vinst med 
att extubera i ett tidigt skede eftersom det var skonsammare och bidrog till ett lugnare 
uppvaknande för patienten. Det var en stressfaktor att hantera en svår luftväg eftersom 
det fanns färre valmöjligheter som bidrog till välbefinnande för patienten. En av 
intervjupersonerna beskrev situationer som utmanande när patienter slutade andas efter 
extubering trots att spontanandning fanns innan endotrachealtuben avvecklades. 
Intervjupersonen beskrev det såhär: 
 

’’ Man kan dra tuben för tidigt eller så kan man dra tuben för sent, i fel tid’’ 
  
Laryngospasm är en vanligt förekommande komplikation. Intervjupersonerna upplevde 
att laryngospasm var vanligt, men att det är en förhållandevis lindrig komplikation. 
Dock upplevde intervjupersonerna en svår utmaning att hantera laryngospasm hos barn.  
Intervjupersonerna talade om hosta som en besvärlig komplikation eftersom många 
patienter är känsliga för höga tryck både intracerebralt och intraokulärt. Hosta kunde 
även orsaka ökad slemproduktion som bidrog till aspiration.  
 

Att extubera barn är speciellt 
 
Det framkom tydligt i resultatet att arbetet med barn skilde sig betydligt från arbetet 
med vuxna. Intervjupersonerna beskrev känslan som speciell och skrämmande. De 
beskrev även att det krävs teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet om barn för att öka 
tryggheten i arbetet. En av intervjupersonerna beskrev sin känsla såhär: 
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“Det var total skräck, jag var superstressad ” 
 
Intervjupersonerna upplevde att det krävdes större beredskap eftersom tiden är minimal 
vid komplikationer därför hade de läkemedel som Propofol® och Celocurin® i 
beredskap. De upplevde en större rädsla och respekt för arbetet med barn eftersom barn 
har färre reserver och löper större risk för allvarliga komplikationer. En av 
intervjupersonerna beskrev det så här: 
 

“Jag har fortfarande väldigt stor respekt inför barn, 
 jag tycker det är lite jobbigare” 

 
Flera av intervjupersonerna upplevde det tryggare att extubera barn i ett tidigt skede när 
de är djupt sederade eftersom det förhindrar risk för laryngospasm som kan leda till 
desaturering. De beskrev att färgen på barn i det akuta skedet var skrämmande och gav 
ett kraftigt stresspåslag. Några upplevde stark rädsla av att barn kan drabbas av 
hjärtstillestånd på grund av hypoxi.  
 
 

Trygghet av att se patientens individuella behov  
Resultatet beskriver intervjupersonernas beredskap vid extubation och teamets 
betydelse för upplevelse av trygghet. Deltagarna beskrev även hur 
anestesisjuksköterskans erfarenhet har betydelse för att se varje enskild patients behov 
och ge en trygghet för anestesisjuksköterskan.  
 

Att ha en egen plan för sitt vårdande  
 
Intervjupersonerna beskrev att det saknas riktlinjer kring extubationsprocessen som 
förklarar hur extubering utförs. De beskrev att extubering är en process som handlar om 
planering och praktiskt erfarenhet. En av anestesisjuksköterskorna beskrev det så här:  
 

”Vi drar tuben liksom men det är ändå en process” 
 

Några av intervjupersonerna hade utvecklat en personlig luftvägsalgoritm att följa vid 
extubation. En luftvägsalgoritm vid extubation var önskvärt hos några av dem. De 
poängterade vikten av att ha en välplanerad anestesi tillsammans med anestesiläkaren 
och att det var viktigt att göra en noggrann bedömning. För att bedöma luftvägen 
användes bedömningsinstrument. En av intervjupersonerna beskrev betydelsen såhär: 
 

” Det gäller att prata ihop sig med sin narkosläkare och att ha en gemensam plan ” 
 
En av intervjupersonerna beskrev att det är viktigt att ha ren miljö med mycket utrymme 
om något oväntat skulle ske. Det var även viktigt med tydlig kommunikation 
tillsammans med anestesiläkaren och att utarbeta en gemensam plan. Många av 
intervjupersonerna beskrev att det var viktigt att ha utformat en gemensam 
handlingsberedskap för att de skulle känna trygghet i stressade situationer. En av 
intervjupersonerna beskrev det såhär:  



 16 

 
” Att alltid ha en plan i ditt huvud och du ska gärna uttalat dina planer till 

narkosläkaren ” 
 

Några av intervjupersonerna poängterade att det fanns generella riktlinjer, riktlinjer för 
de olika ingreppen samt läkemedlen. Intervjupersonerna värdesatte riktlinjerna från 
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. De ansåg riktlinjerna som ett bra stöd 
för att skapa en beredskap kring de olika momenten, anestesimetoderna och 
komplikationerna.  
 

Att känna trygghet i teamet  
 
Operationsteamet bestod av olika specialiteter och professioner där samtligas kunskaper 
och erfarenheter värdesattes. Anestesisjuksköterskorna upplevde trygghet att arbeta 
tillsammans med anestesiläkaren. De beskrev att anestesiläkaren inte alltid har 
möjlighet att närvara på salen på grund av andra situationer, men alltid fanns tillgänglig. 
Intervjupersonerna beskrev att de fann stöd från sina kollegor när det behövdes. En 
intervjuperson beskrev det såhär: 
 

”Det är ett yrke som du får otroligt mycket stöd i, du måste bara våga säga till” 
 
Intervjupersonerna beskrev en känsla av trygghet att ha kollegor att rådfråga och be om 
hjälp. Samtliga poängterade att extubation skall ske på ett säkert sätt med stöd från 
varandra. De beskrev att det är en styrka att ta hjälp av varandra eftersom alla har olika 
erfarenhet och sätt att utföra extubation på. En av intervjupersonerna beskrev sin känsla 
såhär: 
 

”Vad skönt att jag inte stod där själv, men det gör man ju aldrig heller” 
 

De beskrev att en tydlig kommunikation var viktig för att bedriva patientsäker vård.  
Intervjupersonerna beskrev att det även var viktigt att ha förståelse för varandras arbete 
och att visa respekt för varandra vid de olika momenten. Intervjupersonerna betonade 
vikten av att ha det tyst och stilla på salen vid extubationsmomentet. De upplevde att det 
ibland kunde blir stökigt och en hög ljudvolym. Några av intervjupersonerna beskrev att 
det är viktigt att alla i teamet talar samma språk samt att förtroende för varandras 
kunskap i de olika professionerna. De kände en trygghet om kollegorna på salen hade 
anestesiologisk kunskap och kunde bidra med hjälp om det behövdes. En av 
intervjupersonerna beskrev det såhär:  
 

” Om jag ber om ett laryngoskop så vill jag att den personen skall veta vad det är” 
 
Intervjupersonerna kände en otrygghet när det var hög ruljangs på ST-läkare som bidrog 
till minskad kontinuitet. Det var svårt att få kontinuitet när läkarna kom från olika 
sjukhus som använde andra anestesimetoder än de var vana vid. De upplevde att de 
tillsammans med anestesiläkaren kunde komma överens om en anestesimetod som både 
kändes tryggt och skonsamt för patienten. 
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Att utvecklas genom att samla erfarenhet  

 
Intervjupersonerna beskrev att de lärt sig extubera genom praktisk erfarenhet och att 
utföra momentet upprepade gånger. De beskrev även vikten av att ha självinsikt och att 
våga lita på sin egen bedömning. En av intervjupersonerna beskrev det såhär:  
 
’’Jag känner mig ofta väldigt trygg med om jag kan se och om jag kan känna att det här 

kommer att gå bra” 
 
Intervjupersonerna beskrev att de har skapat en känsla av kontroll och en helhetsbild 
över situationen genom erfarenhet. Det var något som de saknade när de var 
nyutbildade, men genom erfarenhet blev de tryggare i sin roll. De berättade att det var 
viktigt att lära sig de olika anestesimetoderna för att skapa en trygghet. 
Intervjupersonerna beskrev trygghet när de kunde lita på sin känsla och den känslan fick 
de genom erfarenhet. En av anestesisjuksköterskorna beskrev det genom dessa ord:  

 
”Alltså extubation tycker jag bygger väldigt mycket på en känsla” 

 
Intervjupersonerna beskrev arbteslivserfarenheten som avgörande för att veta exakt när 
extubationen skall ske och att valet när också var individuellt.  
 

Att ha förmåga att känna in  
 
Intervjupersonerna upplevde att extubationsprocessen var en känsla som skapades när 
de fick möjlighet att ansvara för en patient under hela den perioperativa processen.  
De beskrev en trygghet att lära känna sin patient under anestesin genom att de bland 
annat såg hur patienter reagerat vid intubation. De upplevde även att intubation speglade 
hur extubationsprocessen kunde utvecklas. Intervjupersonerna kände otrygghet att 
överta patienter under delar av anestesin när kollegor exempelvis behövde bli avlösta 
för rast. De fick då inte samma känsla vid extubationen som de fick när de ansvarade för 
patienter under hela anestesin. En av intervjupersonerna beskrev känslan såhär:  

   
”Att man som narkossköterska får ha en patient under en hel  

anestesi för då får man den här känslan för att hitta rätt ögonblick” 
 

Intervjupersonerna beskrev en tillfredställelse att ansvara för en patient och skapa ett 
lugnt uppvaknande samt en kontinuitet för patienten. De poängterande även vikten av 
att ge patienter tid och att ha tålamod under extubationen. Några av intervjupersonerna 
beskrev att känslan för extubation kunde skilja sig beroende på patient. En av 
intervjupersonerna beskrev att erfarenhet ger möjlighet att förfina sin teknik och på det 
viset öka komforten för patienterna. Intervjupersonen beskrev det såhär:  
  

”Jag tror att man hela tiden breddar sitt fält där man ser att man kan göra saker” 
 

Några av intervjupersonerna poängterade vikten av att våga fråga patienten om det 
fanns några särskilda önskemål eller farhågor inför anestesin för att lindra eventuell oro 
hos patienten.  
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Diskussion 

Examensarbetets resultat beskriver anestesisjuksköterskors upplevelser av 
extubationsprocessen vad de har för erfarenheter samt vilka svårigheter och utmaningar 
de står inför. 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visade avsaknad av riktlinjer kring extubationsprocessen och några 
intervjupersoner önskade att det hade funnits en algoritm att följa vid 
extubationsprocessen, på samma sätt som det finns vid intubering. Några hade utvecklat 
egna algoritmer genom erfarenhet och med hjälp av de riktlinjer som publicerats på 
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Asai, Koga och Vaughan (1998) 
studie är publicerad för tjugoett år sedan och då gjordes jämförelser på intubations-och 
extubationsprocessens kunskapsområden och redan då saknades riktlinjer. Fokus riktas 
på intubation och anestesisjuksköterskorna beskrev att kunskap om extubation inhämtas 
genom observation av erfarna kollegor och anestesiläkarna samt genom egen erfarenhet 
av att utföra extubationsmomentet. Därför anser vi att det saknas kunskap kring 
extubationsprocessen och att riktlinjer hade stärkt den nyutexaminerade 
anestesisjuksköterskan då fokus riktas mot intubation under utbildningen även om det 
svåra är att extubera. Känslan och intuitionen för när endotrachealtuben skall dras 
beskrevs som viktig och något som fås genom erfarenhet. Det kan möjligen vara så att 
riktlinjer enbart kan verka stödjande för att fokus inte skall riktas bort från patienten.  
 
Resultatet i examensarbetets anses kunna vara överförbart även inom intensivvård och 
övriga postoperativa avdelningar som tillhandahåller ventilatorbehandling där 
extubation av patient utförs. Rutiner finns således för extubation på postoperativ 
avdelning och intensivvård, men frågan kvarstår om dessa skulle vara applicerbara inom 
anestesi operation där målet oftast är att patienten senare under dagen skall gå hem och 
inte vårdas länge med ventilatorbehandling då andra risker föreligger.  
 
Ingen av anestesisjuksköterskorna som intervjuades nämnde betydelse av mentorskap 
för nyutbildade vilket var förvånande. De upplevde att stödet fanns när det behövdes i 
form av erfarna kollegor och anestesisläkare. Tracy (2017) menar att mentorskap 
främjar själv förmåga och självförtroendet hos nyutexaminerade anestesisjuksköterskor 
för att de skall kunna växa i sin roll. Carlsson (2014) beskriver att det i början av 
karriären kan vara svårt att föra patientens talan då fokus ligger på att inte göra misstag, 
men att med erfarenhet blir anestesisjuksköterskor starkare i sin roll och vågar stå upp 
för patienter. Därför skulle mentorskap kunna bidra med reflektion i frågor om 
patientens välbefinnande. Det anser vi kan stärka tryggheten hos den nyutexaminerade 
anestesisjuksköterskan. Studier har visat att mentorskap har en positiv inverkan då det 
ger både trygghet och tillfredsställelse för nyutexaminerade anestesisjuksköterskor 
(Tracy, 2017).  
 
Anestesisjuksköterskans profession förutsätter fördjupning och ständigt utvecklande av 
den självständiga yrkesutövningen när det gället både teoretiska och praktiska 
kunskaper inom den anestesiologiska omvårdnaden (Svensk Sjuksköterskeförening, 
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2012). Resultatet visade att anestesisjuksköterskor med erfarenhet av simulering 
upplevde att detta stärkte tryggheten, ökade beredskap av oförutsedda situationer samt 
bidrog till att alla i teamet talade samma språk. Framförallt var det viktigt med en tydlig 
kommunikation när det var hög omsättning på läkare som gör sin specialisttjänstgöring. 
Effektiv kommunikation skapar förtroende för varandra och simulering har visat i 
tidigare forskning vilar på en vetenskaplig grund i enlighet med anestesisjuksköterskans 
kompetensutveckling (Svensksjuksköterskeförening, 2017). Om vårdarna har en 
reflekterande hållning utifrån teori, verklig och simulerad erfarenhet resulterar det i ett 
mer utvecklande och kritiskt tänkande som leder till en bättre och säkrare vård (Sanford, 
2010; SFAI, 2007). Teamet simulerar händelser enlig ACRM:s punkter och det har visat 
sig bidra till en stor förbättring av teamprestationer (WHO, 2009; Bracco, De Tonetti, 
Masini, Passarelli, Geretto & Celleno, 2018). Lärandeprocessen inom siumelering ses 
som en förbättring av kunskap genom kontinuerlig träning, där reflektion är en 
betydande del av lärandeprocessen (Murphy, Hartigan, Walshe, Flynn & O´brien, 
2011). Boet, Bould, Fung, Qosa, Perrier, Tavares, och Tricco (2014) menar att 
kommunikationen som tränas under simulering förbättras och att kunskaperna som fås 
under simulering appliceras på arbetsplatsen. Mellin-Olsen et al. (2017) beskriver i sin 
studie att den betydande faktorn för patientsäkerheten bygger på teamarbete och en 
trygghet hos anestesisjuksköterskan är att hjälp finns att tillgå när behovet finns.  
Möjlighet att simulera extubationsprocessen borde enligt vår finnas i någon form då det 
skulle främja kvalitetssäkringsarbete i den kliniska verksamheten. Vi anser även att 
ytterligare forskning inom området kan öka säkerheten vid extubationsprocessen och 
kan även bidra med ökad kunskap och trygghet för anestesisjuksköterskor.   
 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att ha beredskap och en plan för sitt 
arbete. Sundqvist och Carlsson (2014) beskriver anestesisjuksköterskans roll som 
patientens advokat vilket innebär att ansvara för planering och främja en säker anestesi. 
Intervjupersonerna kände ett ansvar för att kunna utföra en säker extubation. De 
framhöll att ett gott samarbete med de olika professionerna var viktigt för att öka 
patientsäkerheten. Svensk Sjuksköterskeförening (2012) menar att 
anestesisjuksköterskan har både ett medicinskt och anestesiologisk omvårdnadsansvar. 
Omvårdnadsansvaret innebar att anestesisjuksköterskorna arbetade utifrån att minska 
risken för komplikationer. Sundqvist och Carlsson (2014) menar att 
omvårdnadsåtgärder skall ha ett tydligt syfte och mål. Vi anser därför att det är viktigt 
att problematisera och belysa extubation ur ett omvårdnadsperspektiv för att kunna 
utveckla vården.  
 
Vårt resultat visade att deltagarna kände frustration att behöva upprepa sig när det skall 
vara tyst i operationssalen. Det framgick även i Rönnbergs et al. studie (2019) att 
anestesisjuksköterskorna upplevde brist på respekt vid extuberingsprocessen. Att vara 
patientens advokat och vara patientens telesman, men inte respekteras av andra 
professioner i teamet var frustrerande (Sundqvist & Carlsson, 2014). Intervjupersonerna 
beskrev att det kan bero på bristande kunskap och förståelse för varandras 
arbetsuppgifter och att det kan finnas en fördel att lära sig om varandras yrken för att 
främja förståelse för varandras arbetsuppgifter. Teamet fungerar bäst om det finns 
förståelse för varandras arbetsuppgifter, kompetens och ansvar. För att främja 
teamarbetet är det en förutsättning att det finns en ömsesidig respekt för varandras 
kompetenser (Quick, 2011). Vi anser i enlighet med Gaba (2010) och Fernandez, Boos, 
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Ringer, Eich och Russo (2015) att simulering kan ha en gynnsam effekt för att träna på 
kommunikationen inom teamet, vilket leder till en säkrare miljö med minskade negativa 
händelser samt ökad patientsäkerhet.  
 
Det aktuella resultatet visade att anestesisjuksköterskorna upplevde utmaningar vid 
extubationsprocessen som ledde till stresspåslag. Det var ett moment som de aldrig blev 
fullärda i. Rönnberg et al. (2019) styrker i sin studie att erfarenhet skapar trygghet hos 
anestesisjuksköterskan vid extubationsprocessen. Det framgår även i vårt resultat att 
kunskap om extubationsprocessen bygger på klinisk erfarenhet. Intervjupersonerna 
beskrev att deras självinsikt medförde att de vågade lita på sin egen bedömning vilken 
växte fram genom praktisk erfarenhet. Enlig Popat et al., (2012) är 
extubationsprocessen inte tillräckligt beforskat även om bevis om riskerna i momentet 
finns. Vi anser att ytterligare forskning kring fenomenet är önskvärt eftersom det skulle 
kunna leda till utveckling inom området.  
 
Anestesisjuksköterskorna beskrev känslor av rädsla när de extuberade barn. Deltagarnas 
rädsla medförde att de utvecklade handlingsberedskap i form av att alltid ha läkemedel 
till hands och utrustning nära till hands för att vara mer förberedda om något oväntat 
skulle uppstå. von Ungern-Sternberg, Boda, Chambers, Rebmann, Johnson, Sly & 
Habre (2010) beskriver i sin studie vikten av att vara förberedd och att ha åtgärder i 
beredskap för att förebygga andningsproblem eftersom det är den främsta orsaken till 
dödlighet inom barnanestesi. I Mauleon och Ekmans (2002) studie beskrivs att det är 
viktigt som anestesisjuksköterska att vara lugn och aldrig stressad i patientarbetet. 
Kanske hade ytterligare teoretisk utbildning kring extubationsprocessen  kunna bidra till 
ökad beredskap och trygghet hos anestesisjuksköterskan vid omhändertagandet av barn 
i kritiska situationer. Att omhändertagandet av barn var ett så laddat och skrämmande 
ämne var något som vi inte hade räknat med skulle framträda så tydligt i resultatet.  
 
Något annat som överraskande i resultatet var att hosta på tuben under 
extubationsprocessen ansågs som något jobbigt och besvärande för patienten. 
Deltagarna hade en stark vilja att göra momentet så komfortabelt som möjligt för 
patienten. Rönnberg et al. (2019) refererar till filosofen Martin Buber och beskriver 
begreppet mottaglig närvaro. Begreppet beskriver hur anestesisjuksköterskorna lär 
känna sin patient under en närmast andlig kontakt när de befinner sig i generell anestesi. 
Anestesisjuksköterskorna hade utvecklat en förmåga att känna in sin patient under 
anestesin och de skapar en känsla för när extubationen skall ske. Den känslan kan 
variera från patient till patient och det är en individuell bedömning. Det är därför av stor 
vikt att anestesisjuksköterskor får möjlighet att ansvara för sina patienter under hela 
anestesin och inte påverkas av påtryckningar från verksamheten med ökad produktion 
med pressade operationsscheman. Brist på tid för varje patient beskriver Sundqvist och 
Carlsson (2014) som stress hos anestesisjuksköterskorna, då verksamheten saknar 
medkänsla för patienterna som bidrar till patienters trygghet. Resultatet visar att det är 
av stor vikt att ge patienten tid och tiden är viktig för att skapa en relation och tillit hos 
patienten vilket enligt Dinç och Gastmans (2012) är nödvändigt för att lindra patientens 
oro. Därför ser vi att tiden som är avsatt för varje patient är knapp och därför råder det 
konflikt mellan verksamheternas mål att spara pengar med kortare behandlingstid, på 
bekostnad av patienternas välbefinnande.  
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Hållbarhetsperspektiv 
Författarna till examensarbetet har diskuterat hållbarhetsperspektivet löpande under 
arbetets gång. Hälso-och sjukvården besitter en viktig roll i att sträva mot en hållbar 
utveckling och skulle kunna vara förebild för andra verksamheter (Anåker, Nilsson, 
Holmner & Elf, 2015). Möjliggörande av simulering i form av att träna komplikationer i 
samband med extubationsprocessen skulle kunna bidra till trygghet hos 
anestesisjuksköterskor. Det kan bidra till att anestesisjuksköterskan skall känna sig mer 
förberedd och arbeta förebyggande av komplikationer. Det bidrar också till social 
hållbarhet då hälso-och sjukvården strävar mot att individer ges möjlighet till ett gott liv 
med god hälsa. Enligt Anåker et al. (2015) har sjuksköterskor svårt att se sin roll när det 
gäller klimatpåverkan då fokus ligger i att arbeta bedside i det nära patientarbetet. Dock 
har de en nyckelroll i det dagliga omvårdnadsarbetet att göra förbättrande åtgärder. 
Fokus i hållbarbetsutvecklingen bör vara att bibehålla en god och säker vård för 
patienten och samtidigt möta utmaningar med klimatpåverkan.   
Ett utvecklat mentorskap skulle också kunna stärka anestesisjuksköterskans roll och 
hjälpa dem att diskutera moment i patientarbetet som är svåra. Det kan leda till att 
anestesisjuksköterskan kan bredda sitt fält och förfina sin teknik för att arbeta mot en 
mer hållbar anestesi. Idag kommer klimatpåverkan i andra hand i arbetet och andra 
åtaganden för sjuksköterskor anses mer viktigt (Anåker et al, 2015). Alla 
intervjupersoner i examensarbetet fick möjlighet att besvara frågan om deras 
uppfattning om hållbarhetsperspektivet i relation till extubationsprocessen, men detta 
gav inte ett tillräckligt rikt innehåll för att bilda någon ytterligare subkategori i ämnet. 
Det kan också härledas till Anåkers et al, (2015) studie som visade att sjuksköterskor 
inte såg sin roll som viktig i frågan om hållbar utveckling och att attityden till 
miljöfrågor måste ändras för att öka kunskapen.  
 
 

Metoddiskussion 
 
Kunskap söktes kring anestesisjuksköterskors levda erfarenheter av svårigheter i 
samband med extubation och det är utifrån den enskildes beskrivning av upplevelser 
som tolkning av en persons erfarenhetsvärld görs (Polit & Beck, 2012 s. 537). Varje 
människas upplevelser och erfarenheter är unika och därför ansåg författarna att 
kvalitativ ansats var den ansats som lämpade sig bäst.  
 
Det fanns en variation av erfarenhet och ålder i urvalet som leder till omfångsrikare och 
djupare beskrivning av det fenomen som studeras vilket gav studien en spridning när det 
gäller anestesisjuksköterskans upplevelser och erfarenheter kring fenomenet som belyst, 
som ökar studiens tillförlitlighet (Elo & Kyngäs, 2008). Det kan ses som en svaghet att 
antalet deltagare är begränsat till enbart nio. Författarna ansåg dock att det var ett 
lämpligt antal relaterat till studiens syfte samt att den tilldelade tiden för uppgiften inte 
medgav ett större datamaterial. Begreppet datamättnad används inom kvalitativ 
forskning och uppstår när ingen ny information framkommer i data. När åtta intervjuer 
analyserats ansåg författarna att det inte framkom någon ytterligare ny information 
(Polit och Beck, 2012, s. 521).  
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Deltagarna i studien har haft möjlighet att personligen uttrycka sina levda erfarenheter 
och även givits möjligheter att uttrycka sina känslor i intervjusituationerna. Frågorna i 
intervjuunderlaget kan anses som många och riktade, men syftet var att lyfta 
extubationsprocessen ur så många vinklar som möjligt för att få ett mer rikt innehåll 
(Polit & Beck, 2012 s. 537). Ordningen på frågorna diskuterades inte vilket 
rekommenderas av Polit och Beck, (2012, s. 537) men en del frågor gick i varandra och 
deltagarna besvarade flera frågor i samma svar och författarna höll ordning på att alla 
frågor hade besvarats indirekt genom att inte ställa frågor som redan besvarats. 
Författarna anser att metoden för datainsamlingen kan ses som en styrka när det gällde 
att uppfylla studiens syfte och få frågeställningarna besvarade. Dock skulle 
fokusgruppsintervjuer kunna lett till mer ingående beskrivningar. Intervjupersonerna 
ges då enligt Polit och Beck, (2012. s. 538) även möjlighet att reagera på vad andra 
säger och skulle därmed kunna reflektera på ett djupare sätt. Lundman och Hällgren-
Graneheim, (2017. s. 231) beskriver att det kan vara en fördel att ha intervjuat enskilt då 
fokus är att hitta variation i innehållet. Det kan ge möjlighet till andra följdfrågor och 
större variation i upplevelsen vilket författarna anser som en styrka för studiens 
tillförlitlighet. En svaghet i studien kan vara att författarna aldrig tidigare genomfört en 
empirisk studie och det krävs goda kunskaper om hur datainsamling, analys och 
resultatrapportering går till för att öka tillförlitligheten (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, 
Utriainen & Kyngäs, 2014). Maktförhållanden mellan författare och intervjupersoner 
har diskuterats och örfattarna innehar makten om studiens syfte och de frågor som 
ställts. Dock innehar deltagarna den kliniska kunskapen och därför ses makten som ett 
vågspel under intervjuns genomförande (Nunkoosing, 2005). Vi anser inte att resultatet 
har blivit påverkat av maktförhållandet då ett stort intresse av att lära av 
intervjupersonerna fanns hos oss.  
 
Det finns ofta flera tolkningar av ett resultat och därför har författarna vidtagit åtgärder 
för att uppvisa trovärdighet i presentation av resultatet. I kvalitativa studier bedöms 
trovärdigheten utifrån giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Granheim och 
Lundman, 2004). Magisteruppsatsens giltighet bedöms av författarna som god då det 
karaktäristiska för fenomenet är väl beskrivet och en noggrann beskrivning av 
forskningsprocessen har genomförts. Tillförlitlighet innebär att författarna kontinuerligt 
under arbetets gång har ifrågasatt sina tolkningar, så att dessa stämmer överens med det 
grundläggande datamaterialet. Det ökar också studiens tillförlitlighet att båda författarna 
har genomfört innehållsanalysen tillsammans och regelbundet reflekterat samt 
diskuterat vilka meningsbärande enheter som varit aktuella. De meningsbärande 
enheterna som väljs ut från analysmaterialet kan vara för omfattande och då finns risk 
för att de innehåller flera innebörder, därför har abstraktion varit nödvändig (Elo et al, 
2014). Likheter och skillnader mellan kategorierna har diskuterats för att de inte skulle 
överlappa varandra (Elo et al, 2014). Citat användes för att ge en tydligare beskrivning 
och göra innehållet i resultatet mer intressant för läsaren (Elo & Kyngäs, 2008).  
 
Forskning och även examensarbetets resultat syftar till att bidra med ny kunskap som 
går att implementera kliniskt. Överförbarheten anses god då resultatet går att använda 
även i fler kliniska situationer där extubation utförs. 
 
 



 23 

Förförståelsen kan innehålla bland annat teoretisk kunskap och tidigare erfarenheter 
(Lundman & Hällgren-Graneheim,, 2017. s. 230). Författarna till magisteruppsatsen 
saknar praktisk förförståelse och erfarenhet, men har inhämtat teoretisk kunskap om 
extubation i form av utbildning och inläsning till bakgrundsmaterial. Erfarenhet hos 
anestesisjuksköterskan är en viktig del i exprocessen vilket har lett till ödmjukhet 
gentemot informanterna som besitter viktig kunskap. Den teoretiska förförståelsen ledde 
också till att intervjufrågan om komplikationer framkom och eftersom de kan ses som 
en farhåga för anestesisjuksköterskan ville vi veta hur de ställer sig till komplikationer.  
Att medvetandegöra sin förförståelse och sätta den åt sidan är svårt, men kan öppna upp 
en möjlighet att upptäcka kunskap och få en djupare förståelse för fenomenet (Lundman 
& Hällgren-Graneheim,, 2017. s 230).  
 
 
Slutsats 

Magisteruppsatsen beskriver anestesisjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av 
extubationsprocessen. Anestesisjuksköterskan har både ett omfattande medicinskt samt 
omvårdnadsansvar som kräver kompetens och ett fungerande teamarbete. Fortsatt 
utbildning för att stärka anestesisjuksköterskans ansvar i det dagliga arbetet är viktigt 
inför framtiden. För att främja ett gott teamarbete krävs kunskap och en förståelse för 
varandras arbetsuppgifter för att kunna respektera varandra i operationssalen. Det skulle 
vara intressant att undersöka andra professioners upplevelser och erfarenhet om 
extubationsprocessen för att få en omfattande beskrivning av fenomenet. 
Fokusgruppsintervjuer med samtliga professioner i teamet på operationsavdelning 
skulle kunna vara ett förslag för datainsamling. Det skulle samtidigt kunna ge 
deltagarna ökad förståelse för varandras kompetens och ansvarsområden. 
 
 

Kliniska implikationer 
• Studiens resultat skulle kunna tillämpas vid utvecklande och implementering av 

interprofessionell patientsimulering för att också utveckla kommunikation och 
teamarbete. 

• Mentorskap skulle kunna stärka nyutbildade anestesisjuksköterskor när det 
gäller extubationsprocessen och på så sätt stärka dem i sin profession.  

• Resultatet kan stödja och fungera som rådgivande samt bidra till ökad kunskap 
om vad som främjar, hindrar eller är kritiskt i situationen. 
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Bilaga 1a 
Information angående ett examensarbete om 
anestesisjuksköterskans upplevelse av eventuella 
svårigheter och utmaningar kring 
extubationsprocessen.  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på anestesiprogrammet vid Akademin för vård, 
arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete (M2019:12) på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att vår personal ska delta? 
Under vår utbildning har vi noterat att extubation är en process i arbetet som kan 
upplevas som svårt och som kan framstå som en utmaning.  Det finns flera faktorer som 
kan leda till komplikationer kring väckning av en patient. Syftet med studien är att 
belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av svårigheter, utmaningar kring extubation 
och väckning samt vilka faktorer som tas i beaktande för att utföra en säker extubation.                   
Vi vill fråga dig i egenskap av verksamhetschef för denna enhet om du skulle vilja vara 
behjälplig att utse anestesisjuksköterskor som skulle vilja delta i en intervju. 
Intervjupersonerna bör ha olika arbetslivserfarenhet, olika åldrar, vara både män och 
kvinnor för att göra vårt examensarbete möjligt.  Huvudman för examensarbetet är 
Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med huvudman menas den 
organisation som är ansvarig för studien. 
Hur går examensarbetet till? 
Examensarbetet är en intervjustudie med kvalitativ metod. Intervjun beräknas ta 45 
minuter och kommer att spelas in digitalt. Intervjun kommer att ske genom ett 
personligt sammanträffande, vid en tid och plats som intervjupersonerna själva föreslår. 
Vi kommer gärna till operationsavdelningen om tillgång till ett ostört rum finns. 
Intervjuerna kommer inte att påverka personalens kliniska arbete. Det som krävs från 
intervjupersonen är att hen har erhållit information och är förberedd för en intervju om 
extubationsprocessen.  

Information om resultatet av studien 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och kommer att finnas tillgängligt i databasen 
DIVA. Högskolan kan tillhandahålla en kopia till enskild person om så önskas.  

Deltagandet i studien är frivillig 
Deltagandet är frivilligt och intervjupersonen kan när som helst välja att avbryta 
deltagandet. Om personen väljer att inte delta eller vill avbryta sin medverkan behöver 
hen inte uppge varför och det kommer inte heller att påverka personens arbete. För att 
delta i studien behöver intervjupersonen lämna sitt muntliga samtycke. Om hen vill 
avbryta deltagande ska personen kontakta ansvarig för examensarbetet eller 
handledaren, enligt kontaktuppgifter nedan. 
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Vad händer med personalens uppgifter? 
Vi kommer att samla in information från intervjupersonerna i examensarbetet. Det som 
kommer att redovisas i examensarbetet kommer inte att kunna härledas till enskild 
person, då det inte kommer finnas namn, uppgifter eller resultat med i studien som kan 
härledas till någon person eller plats. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, 
vilket betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och bearbetas i enlighet med 
bestämmelser i sekretesslagen. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som allmänna 
handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall att någon begär det i enlighet med 
offentlighetsprincipen. Det datamaterial som samlats in kommer att förstöras när 
examensarbetet är examinerat och godkänt. Uppgifter om personal kommer att 
behandlas med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i 
Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare finns ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 och 22, som bland annat innebär att enskild 
person har rätt att ta del av de uppgifter som behandlas i studien samt få dessa rättade 
eller raderade. Enskild person har också rätt att få behandlingen av uppgifter begränsad. 
Kontakta ansvarig handledare enligt kontaktuppgifter nedan i dessa fall.  
Enskild person är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, 
dataskydd@hb.se vid frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar 
personalens personuppgifter. Personen har även rätt att klaga på högskolans behandling 
av personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  
Samtycke om deltagande 
Härmed har du fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har 
möjlighet att ställa frågor. Du och den personal som deltar i intervjuer får behålla den 
skriftliga informationen. Vi ser fram mot ett personligt sammanträffande med dig och 
din personal, för att höra om just deras upplevelser och erfarenheter.  

Ansvariga för examensarbetet  
Du får gärna kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.       
 
Elina Elwinson och Linda Svanung Hulén   
 
Elina Elwinson            Linda Svanung Hulén  Handledare: Professor Berit Lindahl
  
Högskolan Borås  Högskolan Borås                         Högskolan Boråa  
072-xxxxxxx  076-xxxxxxx  033-4354739 
e.elwinson@gmail.com linda.svanung@gmail.com Berit.lindahl@hb.se 
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Bilaga Ib 
Information angående ett examensarbete om 
anestesisjuksköterskans upplevelse av eventuella 
svårigheter och utmaningar kring 
extubationsprocessen.  
Vi vill fråga just dig om du vill medverka i vårt examensarbete (M2019:12). Vi är två 
sjuksköterskor som studerar på anestesiprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv 
och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Under vår utbildning har vi noterat att extubation är en process i arbetet som kan 
upplevas som svårt och som kan framstå som  en utmaning.  Det finns flera faktorer 
som kan leda till komplikationer kring väckning av en patient. Syftet med studien är att 
belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av svårigheter, utmaningar kring extubation 
och väckning samt vilka faktorer som tas i beaktande för att utföra en säker extubation. 
Vi tillfrågar dig om deltagande i vårt examensarbete efter rekommendation från din 
verksamhetschef. Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig 
myndighet. Med huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Examensarbetet är en intervjustudie med kvalitativ metod. Intervjun beräknas ta 45 
minuter och kommer att spelas in digitalt. Intervjun kommer att ske genom ett 
personligt sammanträffande, vid en tid och plats som passar dig. Vi kommer gärna till 
operationsavdelningen om tillgång till ett ostört rum finns. Intervjuerna kommer inte att 
påverka ditt kliniska arbete. Det som krävs från dig, är att du har erhållit information 
och är förberedd för en intervju om extubationsprocessen.  

Information om resultatet av studien 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och kommer att finnas tillgängligt i databasen 
DIVA. Högskolan kan tillhandahålla en kopia till dig om du önskar. 

Medverkan i studien är frivillig 
Din medverkan i intervjun är frivillig och du kan när du vill välja att avbryta 
deltagandet. Om du väljer att inte medverka eller vill avbryta din medverkan behöver du 
inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att medverka 
behöver du lämna ditt muntliga samtycke. Om du vill avbryta din medverkan ska du 
kontakta ansvarig för examensarbetet eller handledaren, enligt kontaktuppgifter nedan.  
 

Vad händer med mina uppgifter? 
Vi kommer att samla in information från dig i examensarbetet. Det som kommer att 
redovisas i examensarbetet kommer inte att kunna härledas till dig som person, då det 
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inte kommer finnas namn, uppgifter eller resultat med i studien. Allt material kommer 
att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras 
och bearbetas i enlighet med bestämmelser i sekretesslagen. Uppgifterna kan dock vara 
att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall att någon 
begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. Det datamaterial som samlats in 
kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt. Uppgifter om dig 
kommer att behandlas med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal rättigheter 
enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 och 22, som bland annat innebär att du 
har rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade 
eller raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. 
Kontakta ansvarig handledare enligt kontaktuppgifter nedan i dessa fall.  
Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, 
dataskydd@hb.se om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina 
personuppgifter.               Du har även alltid rätt att klaga på högskolans behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  
Samtycke om deltagande 
Härmed har du fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har 
möjlighet att ställa frågor och du får behålla den skriftliga informationen. Vi ser fram 
mot ett personligt sammanträffande med dig, för att höra om just dina upplevelser och 
erfarenheter.  
 

Ansvariga för examensarbetet  
Du får gärna kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.       
 
Elina Elwinson och Linda Svanung Hulén   
 
Elina Elwinson            Linda Svanung Hulén  Handledare: Professor Berit Lindahl
  
Högskolan Borås  Högskolan Borås                         Högskolan Boråa  
072-xxxxxxx  076-xxxxxxx  033-4354739 
e.elwinson@gmail.com linda.svanung@gmail.com Berit.lindahl@hb.se 
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Bilaga II 
 
Intervjufrågor  
 
Vilka är dina funderingar & utmaningar kring luftvägshanteringen & finns det 
svårigheter och farhågor kring extubationsprocessen? Beskriv vilka.  
 
Kan du beskriva hur hade du kunnat känna dig mer förberedd på extubationsprocessen? 
Ytterligare utbildning kring extubationsprocessen under din utbildning eller från din 
arbetsgivare? 
 
Finns det fördelar med simulatorträning i anestesisjukvården, ffa vid 
extubationsprocessen? På vilket sätt?  
 
Har du varit med om någon allvarlig luftvägshändelse vid extubation? Berätta gärna 
kort om händelsen (Känslor, beskrivning av vad som hände & hur du hanterade det)  
 
Hur förebygger du komplikationer vid extubation och vilka är de vanligaste 
komplikationerna?  
 
Vilka faktorer ska man ta hänsyn till vid förebyggande av komplikationer vid 
extuberingen?  
 
Hur utförs en säker extubation?  För och nackdelar?  
 
Vad har du för beredskapstänk vid extubationsprocessen?  
 
Vad finns det specifika riktlinjer att följa kring extubationsprocessen?  
 
Har operationsmiljön påverkan på extubationen?  Isåfall på vilket sätt? 
 
Vad får du för stöd vid extubationen?  
 
Vad ser du någon vinning ur ett hålbarhetsperspektiv att vara mer förberedd på 
väckning eller förhindra allvarlig luftvägshändelse?  
 
Vilka är dina råd att ge till en nyutexaminerad anestesisjuksköterska vad gäller 
extubationen?  
 
Har du något ytterligare du vill tillägga ang. extubationsprocessen och vill delge? 


