
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 
 

I VÅRDVETENSKAP  
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2015:22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Får jag säga att det är spännande?” 
En kvalitativ intervjustudie om anestesisjuksköterskors  

upplevelser av att gå på larm 
 
 
 
 
 

Rachel Härenstam och Åsa Nilsson 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

Uppsatsens titel: ”Får jag säga att det är spännande? En kvalitativ intervjustudie 
om anestesisjuksköterskors upplevelser av att gå på larm 

Författare: Rachel Härenstam och Åsa Nilsson 

Huvudområde: Vårdvetenskap 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

Utbildning: Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot  
anestesisjukvård. 

Handledare:  Sepideh Olausson 

Examinator:  Anders Bremer  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning    
 
I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att delta vid olika typer av larm med 
kritiskt sjuka patienter. Vid dessa larm samarbetar anestesisjuksköterskan med andra 
professioner i ett interprofessionellt team och tillsammans ställs de inför utmaningen att 
vårda patienter i en utsatt situation. Tidigare forskning är knapphändig gällande 
anestesisjuksköterskors erfarenhet av dessa situationer. Således finns ringa kunskap om 
deras upplevelser av larmsituationer. Med detta som utgångspunkt var syftet med 
studien att belysa anestesisjuksköterskans upplevelser av att gå på larm. En kvalitativ 
ansats med ostrukturerade forskningsintervjuer har använts för att svara på syftet. Tio 
anestesisjuksköterskor intervjuades och materialet analyserades sedan genom en 
induktiv innehållsanalys. I resultatet utkristalliserades tre kategorier; En utvecklande 
utmaning, Larmteamets möjligheter och hinder och Patientrelationen kommer i andra 
hand. Utifrån dessa tre kategorier framkommer att anestesisjuksköterskor som deltar vid 
larm utvecklar sin professionella förmåga i takt med erfarenhet. För dem är 
larmdeltagandet en positiv utmaning som även innehåller etiska och existentiella 
reflektioner. Vidare framkommer det att informella kollegiala samtal är en värdefull del 
av anestesisjuksköterskors utveckling av förmågan att hantera larmsituationer. För att 
det interprofessionella larmteamet ska fungera väl i den stressade larmsituationen anser 
anestesisjuksköterskor att det krävs en tydlig ledare, gemensam struktur, rak 
kommunikation och förmåga att hantera interna konflikter. Detta är i enlighet med 
tidigare forskning om teamarbete som visar att dessa egenskaper leder till ett 
välfungerande larmteam. Samspelet och samarbetet med anestesiläkarna är en väsentlig 
och viktigt aspekt för anestesisjuksköterskors trygghetskänsla vid larm. Det 
framkommer att relationen till de oerfarna anestesiläkarna stundtals innefattar maktspel 
och hierarki, vilket till viss del motsäger forskning som pekar på att det så kallade 
syster-doktor-spelet är på väg att försvinna. Gällande patientbemötande strävar 
anestesisjuksköterskor efter en god empatisk vårdrelation till patienten men begränsas i 
larmsituationen av patientens medicinska tillstånd.  
 
Nyckelord: anestesisjuksköterskor, akuta situationer, avancerat trauma-
omhändertagande, hjärt-lungräddning, akut kejsarsnitt, interprofessionellt samarbete, 
sjuksköterska-patientrelationer 
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INLEDNING 
Anestesisjuksköterskans primära arbetsplats är operationsavdelningen men i arbetet 
ingår även att närvara på andra platser där behov av specialistkompetens föreligger. 
Dessa platser är exempelvis vårdavdelningar, akutmottagningar och i 
ambulansverksamhet (Riksföreningen för anestesi- och intensivvård, ANIVA 2012, s. 
4). Specialistkompetens behövs till den akut kritiskt sjuka patienten då det föreligger 
fara för de vitala funktionerna såsom hotad luftväg, andning och cirkulation. Dessa 
funktioner kan äventyras i samband med fysiskt trauma, cirkulationsstillestånd samt 
andra akuta medicinska och kirurgiska tillstånd. Anestesisjuksköterskan ska enligt 
kompetensbeskrivningen ha den medicinska kunskapen och förmågan att effektivt agera 
och prioritera då akuta situationer uppstår (ANIVA 2012, s. 7). Utifrån detta ställs 
således krav på att anestesisjuksköterskan snabbt behöver ställa om för att vårda i 
främmande miljöer, samarbeta med nya kollegor och på kort tid skapa tillit och kontakt 
med den akut kritiskt sjuka patienten. Detta väcker frågor om hur anestesisjuksköterskor 
upplever dessa situationer och hur de utvecklar sin kompetens inom detta område. 
 
Författarna av denna magisteruppsats har erfarenhet av att arbeta med akut kritiskt sjuka 
patienter i larmverksamhet. Med denna bakgrund föddes intresset av att förstå 
anestesisjuksköterskans perspektiv av larmverksamheten. En litteratursökning över 
tidigare forskning rörande anestesisjuksköterskans roll i olika larmsituationer visade att 
detta område är sparsamt beforskat. I en magisteruppsats från 2014 genomfördes en 
nationell kartläggning angående vilka krav som ställs på anestesisjuksköterskors 
kompetens för att gå på larm. Studien fann att det saknades tydliga kompetenskriterier 
och arbetsbeskrivningar angående deltagande vid larm och även brister i inskolningen. 
Studien pekade på ett behov av vidare forskning angående anestesisjuksköterskors 
upplevelser av att delta vid larm för att förstå vilken kompetens de bör besitta men även  
deras upplevelse av larmsituationer generellt (Into & Willén 2014). 
 
 
BAKGRUND 
I bakgrunden som följer presenteras teamarbete utifrån ett interprofessionellt perspektiv, 
olika typer av larmteam, patientperspektiv vid larmsituationer samt anestesi-
sjuksköterskans patientrelation och kompetensutveckling i larmsituationer. 
 

Interprofessionellt teamarbete 
Enligt Kvarnström (2007) är interprofessionellt teamarbete ett brett begrepp som 
innefattar interaktion mellan professioner som exempelvis sjuksköterskor, 
undersköterskor och läkare. Teamet arbetar tillsammans kring patienten och är beroende 
av varandras kompetens (Kvarnström 2007, ss. 9-11). Då olika discipliner sammanförs i 
ett team förstärks den professionella förmågan och arbetet blir effektivt och organiserat 
med utgångspunkt i att erbjuda den bästa vården för patienten. Teamarbetet leder till en 
kunskapsutveckling hos var och en genom att de lär sig av varandras professionella 
perspektiv. Då teammedlemmarna möter varandra får de förståelse, inte bara för sin 
egen roll, utan även för de andra professionernas kompetens och ansvarsområden 
(Kvarnström & Cedersund 2006, ss. 248-249) 
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För att ett interprofessionellt team ska kunna skapas krävs att varje teammedlem strävar 
efter samspel. Detta samspel bör genomsyras av god kommunikation samt respekt och 
förståelse för teammedlemmarnas olika roller. Struktur, gruppdynamik och ledarskap 
påverkar teamets förmåga att arbeta patientsäkert. När teammedlemmarna är förtrogna 
med arbetsstrukturen, har lämplig kompetens samt förmåga att se andra medlemmars 
behov blir arbetet effektivt (Courtenay, Nancarrow & Dawson 2013, ss. 1, 3). Även den 
etiska koden för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2012, s. 6) påtalar att 
sjuksköterskan ska verka för samarbete inom professionen men även gentemot andra 
yrkesområden och att detta samarbete ska vara respektfullt. Uppdraget förstärks av 
världshälsoorganisationens (WHO) målsättning att hälso- och sjukvården ska förstärka 
den hälsofrämjande kompetensen genom teamarbete och värdering av alla professioners 
expertkunnande (WHO 1999, s. 195). 
 
För att teammedlemmarnas specifika kunskap ska komma till nytta krävs en effektiv 
kommunikation, det vill säga att alla förstår varandra. Kommunikationen utmanas av 
den stressade situationen i samband med vårdandet av den akut kritiskt sjuka patienten 
(Cole & Crochton 2006, s. 1258). Kommunikationen bygger upp och bibehåller 
strukturen i teamet såsom koordinering av teamprocesser, informationsutbyte och 
skapandet av mellanmänskliga relationer. I larmsituationen rekommenderas så kallad 
closed-loop-kommunikation vilket innebär att uttalanden bekräftas med verbal respons. 
Vidare ska dialogen inte innehålla för mycket information, ska framföras med ett 
lättförståeligt språk och på ett sådant sätt att alla uppfattar informationen (Castelao, 
Russo, Riethmüller & Boos 2013, ss. 516-517). Vid de tillfällen kommunikationen är 
otillräcklig eller framförs med för lågt röstläge kan det leda till att teammedlemmarna 
inte förstår var i processen teamet befinner sig. Oförmåga att kommunicera kan leda till 
att patientsäkerheten äventyras då till exempel fel ordinationer utförs (Castelao et al. 
2013, s. 517). 
 
Teamledarens roll är central för att få ett effektivt fungerande team och ledaren är den 
som har det yttersta ansvaret för teammedlemmarna och riktningen för arbetet 
(Courtenay, Nancarrow & Dawson 2013, s. 3). Ett effektivt ledarskap innebär en 
samordning, fördelning av arbetsuppgifter samt följsamhet till behandlingsriktlinjer 
(Hunziker, Tschan, Semmer & Marsch 2013, ss. 1-2). Ledarens egenskaper påverkar 
larmteamets prestation. Vid de tillfällen ledaren är uppmuntrande och motiverande i sitt 
beteende förbättras larmsituationens utfall (Courtenay, Nancarrow & Dawson 2013, s. 
3). När ledaren utstrålar trygghet och ett positivt förhållningssätt stärks även 
teammedlemmarnas arbetsvilja. Ledaren bör besitta egenskaper såsom förmåga att på 
bästa sätt använda alla teammedlemmars kunskap, kunna kommunicera tydligt, ta ett 
steg tillbaka och inte vara direkt involverad i det patientnära arbetet samt uppmuntra 
teammedlemmarna att kommunicera. Saknar teamet ledare resulterar det i förlängd 
behandlingstid och sämre patientutfall. Både inom trauma och HLR är ledarskapsrollen 
viktig (Castelao et al. 2013, s. 516). 
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Larmteam 
Anestesisjuksköterskan ingår i olika larmteam. Under denna rubrik presenteras tre 
vanligt förekommande team som finns på svenska sjukhus; traumateam, HLR-team och 
team för urakuta kejsarsnitt.  
  
Traumateam 
För att kunna omhänderta traumapatienter på ett optimalt sätt krävs vissa 
förutsättningar. Först och främst krävs en fungerade larmkedja på det aktuella sjukhuset 
som syftar till att sammankalla förutbestämd personal till ett rum avsett för 
traumaomhändertagande (Ekbom & Cederholm 2006, ss. 12-15). Larmteamets 
sammansättning anpassas utifrån hur skadad patienten förväntas vara. Larmnivån 
aktiveras utifrån traumamekanism, förväntade skador samt vitala parametrar så att rätt 
nivå med rätt kompetens på larmteamet kommer till akutmottagningen (Georgiou & 
Lockey 2010, s. 2; Tiel Groenestege-Kreb, van Maarseveen & Leenen 2014, s. 259). Då 
patienten förväntas vara allvarligt skadad utlöses den högsta larmnivån där 
anestesiologisk kompetens ingår (Ekbom & Cederholm 2006, ss. 12-15). 
 
Det interprofessionella traumateamet består av en traumaledare, som oftast är kirurg, av 
en ortoped samt anestesi-, akutmottagnings- och röntgenpersonal. Gruppens 
sammansättning varierar utifrån olika sjukhus, sjukhusets resurser och larmnivå (Tiel 
Groenestege-Kreb, van Maarseveen & Leenen 2014, ss. 258-260). Anledningen till 
varför traumateamet består av sjukvårdspersonal från olika yrkeskategorier är att flera 
interventioner kan göras samtidigt så att teamet ska kunna arbeta så effektivt och 
smidigt som möjligt (Cole & Crochton 2006, s. 1258). Teammedlemmarnas 
arbetsuppgifter är bestämda i förväg och alla i teamet ska vara förtrogna med konceptet 
för traumaomhändertagande, exempelvis Advanced Trauma Life Support - ATLS 
(Ekbom & Cederholm 2006, ss. 12-15). ATLS-konceptet skapades av läkarsamfundet i 
USA (American Collage of Surgeons) i slutet på 1970-talet då brister 
uppmärksammades i strukturen kring traumaomhändertagande (Tiel Groenestege-Kreb, 
van Maarseveen & Leenen 2014, ss. 258-260). Grundtanken med strukturen är att 
snabbt utvärdera patientens tillstånd så att livshotande skador upptäcks omgående. Akut 
traumasjukvård för sjuksköterskor (ATSS) utgår från ATLS-konceptet men är anpassad 
till sjuksköterskans uppgifter (Ekbom & Cederholm 2006, ss. 3-9). Patienter med 
allvarliga skador kräver en snabb bedömning med livsuppehållande åtgärder (Tiel 
Groenestege-Kreb, van Maarseveen & Leenen 2014, s. 258). Det har visat sig att 
implementering av traumateam leder till minskad dödlighet för patienter som råkat ut 
för trauma samt att tiden för det initiala omhändertagandet på akutmottagningen via 
datortomografi eller operation förkortas (Georgiou & Lockey 2010, s. 3) 
 
ATLS utgår från ABCDE-konceptet som syftar till att tidigt upptäcka skador som utgör 
de allvarligaste hoten mot patientens liv (Ekbom & Cederholm 2006, ss. 3-9). Det 
viktigaste målet för ABCDE-konceptet är att tillgodose patientens behov av syre. 
Högsta prioritet är därför alltid patientens luftväg (A-airway) vilken bedöms av 
anestesipersonalen då de är närvarande. Bedömning av luftvägens funktion görs och 
potentiella hinder för fri luftväg identifieras och behandlas. Då patientens luftväg är 
säkrad görs en bedömning av patientens ventilation (B-breathing). De eventuella skador 
som påverkar patientens ventilation åtgärdas omgående innan nästa 
undersökningsområde påbörjas. Undersökningen fortsätter med bedömning av 
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patientens cirkulation (C-circulation) och blödningskontroll utförs vid behov. Det fjärde 
undersökningsområdet (D-disability) berör bland annat medvetandegrad och 
grovneurologi. Avslutningsvis exponeras (E-exposure) kroppen för att upptäcka 
ytterligare skador hos patienten (Ekbom & Cederholm 2006, ss. 17-27; Tiel 
Groenestege-Kreb, van Maarseveen & Leenen 2014, s. 258). 
 
HLR-team 
Vid HLR föreligger behov av anestesiologisk kompetens för att säkerställa en fri luftväg 
och tillfredsställande ventilation hos patienten. Enligt riktlinjer för HLR 
rekommenderas att patienten intuberas med en endotrakealtub. Detta får endast göras av 
personal som har stor vana av det i sitt dagliga arbete (Svenska rådet för hjärt-
lungräddning 2011a, s. 27). Således är anestesisjuksköterskans kompetens betydelsefull 
även vid HLR. Principerna för hjärt-lungräddning (HLR) i Sverige bygger på 
internationella riktlinjer framtagna av European Resuscitation Council. Svenska HLR-
rådets övergripande målsättning för HLR inom sjukhus är att alla personer som arbetar 
där ska kunna hantera och behandla patienter med cirkulationsstillestånd (Svenska rådet 
för hjärt-lungräddning 2011a, s. 9). Det finns olika nivåer av HLR. Avancerad HLR (A-
HLR) rekommenderas till vårdpersonal som arbetar på akutavdelningar, i akutgrupper 
eller i prehospitalt arbete. I den avancerade kursen får deltagarna ett helhetsperspektiv 
av den kritiskt sjuka patienten. Målet är inte bara att utföra HLR med god kvalitet utan 
också arbeta förebyggande mot hjärtstopp samt att efter hjärtstopp tillgodose patientens 
behov av avancerad vård. ABCDE-konceptet är, såsom vid traumaomhändertagande, 
utgångspunkten i bedömningen av patienten. Kursdeltagarna utbildas i vilka olika 
hjärtrytmer som uppstår vid hjärtstopp, orsaker till hjärtstopp samt dess 
behandlingsåtgärder (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2011a, ss. 14-21, 48). 
 
En handlingsplan är framtagen, med utgångspunkt från HLR-rådets riktlinjer, tänkt att 
hjälpa teamet i arbetet kring patienten genom att skapa riktning för behandlingen. Vid 
akuta situationer uppstår stress som kan leda till oförmåga att arbeta adekvat och då är 
handlingsplanen en hjälp att luta sig mot (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2011a, s. 
47). Tekniska och individuella egenskaper samt ledarskapet påverkar förmågan att 
arbeta i team och även utfallet av HLR-situationen. Den gruppdynamik som uppstår vid 
räddningstillfället påverkar om teamet håller sig till eller avviker från handlingsplanen. I 
de fall gruppen inte följer riktlinjerna ses en lägre överlevnad hos patienterna (Hunziker, 
Johansson, Tschan, Semmer, Rock, Howell & Marsch 2011, ss. 2381-2382). HLR-
situationen påverkas av faktorer såsom stress, tidsbegränsning och oro för patientens liv. 
För att teamet ska kunna arbeta tillsammans under dessa förutsättningar krävs 
samarbete, kommunikation och att var och en i teamet sköter sina specifika uppgifter. 
Då det finns ett tydligt ledarskap, samarbetet fungerar och teamet arbetar mot samma 
mål erhålls hög kvalitet på HLR och arbetet blir patientsäkert till skillnad från ett icke 
fungerande teamarbete som kan leda till medicinska misstag (Castelao et al. 2013, ss. 
504-521). 
 
Team för urakuta kejsarsnitt 
Ett välfungerande interprofessionellt team är väsentligt även vid urakuta kejsarsnitt. För 
att kunna genomföra ett säkert patientomhändertagande måste kommunikationen mellan 
barnmorska, obstetriker, anestesi- och operationspersonal fungera. Urakuta kejsarsnitt 
genomförs bland annat då kvinnan under pågående förlossning får kraftiga blödningar 
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eller om barnet riskerar syrebrist. Tiden från det att beslut om urakut kejsarsnitt tas tills 
att barnet är förlöst bör maximalt vara 30 minuter men för att barnet ska få optimala 
förutsättningar bör denna tid vara så kort som möjligt. Generell anestesi är nästan alltid 
indikerat (Levy 2006, ss. 786-791). Ett urakut kejsarsnitt ställer stora krav på det 
interprofessionella teamet. Teammedlemmarna måste tillsammans kunna hantera 
kritiska händelser som till exempel en svår luftväg eller postpartumblödning (Hewitt 
2014, ss. 13-15). Ett välfungerande samarbete kring patienten möjliggör förkortad tid 
till anestesi, genomfört kejsarsnitt och väckning av patienten. Operationsteamet ska vara 
redo att operera så fort kvinnan är sövd. För att kunna bedriva den komplexa 
verksamhet som urakuta kejsarsnitt innebär måste organisationen vara väl förberedd 
med tydligt nedskrivna rutiner, i förväg uppdragna läkemedel samt ett förutbestämt 
teamarbete där alla teammedlemmar har sin specifika uppgift (Ellingsen & Toftevåg 
2013, ss. 485-491). 
 

Patienters upplevelser av larmsituationer 
Vid ett larm möter anestesisjuksköterskan patienten i en situation som för patienten är 
främmande och kan upplevas som kaotisk. Nedan följer några beskrivningar rörande 
patienters perspektiv av traumaomhändertagande och akuta kejsarsnitt. En svensk 
kvalitativ intervjustudie beskriver patienters upplevelser av att bli omhändertagna av ett 
traumateam på sjukhus. Patienterna i denna studie kände sig överlag väl omhändertagna 
och upplevde att traumateamet arbetade snabbt, effektivt och professionellt. Patienterna 
uppfattade att personalen var kompetent och att de var i trygga händer. Då personalen 
samtidigt förmedlade empati och omtanke förstärktes patienternas positiva upplevelser. 
Men då det visade sig, efter det initiala omhändertagandet, att patienterna inte hade 
några livshotande skador lämnades de ensamma och några patienter kände sig då 
övergivna och obetydliga (Wiman, Wikblad & Idvall 2006, ss. 714-721). En annan 
kvalitativ intervjustudie beskriver liknande patientupplevelser. I tillägg till ovan nämnda 
studie uppvisade dessa patienter rädsla. Traumateamets agerande kompenserade dock 
känslan av rädsla så att de istället kände sig trygga och omhändertagna. Patienterna 
kände sig till och med viktiga då de var i centrum för personalens uppmärksamhet. 
Känslan av trygghet förstärktes av att personalen samtalade, informerade och berörde 
dem på ett professionellt sätt (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais 2004, ss. 216-224).  
 
I samband med urakuta kejsarsnitt måste kvinnor oftast genomgå generell anestesi. 
Detta är påfrestande för kvinnorna inte bara somatiskt utan även psykologiskt då de inte 
får uppleva förlossningen och se sitt barn födas (Andolf 2014, ss. 550-552). En svensk 
kvalitativ intervjustudie beskriver kvinnors upplevelser av akuta kejsarsnitt. En del 
kvinnor upplevde tillförsikt i situationen trots det påfrestande läget medan andra 
kvinnor kände besvikelse och rädsla. Kvinnorna som hade genomgått de mest 
brådskande kejsarsnitten uppvisade i högre grad rädsla, förvirring och minnesluckor. 
Det var inte heller ovanligt att kvinnorna i efterförloppet uppvisade stressymtom 
(Ryding, Wijma & Wijma 2000, ss. 35-38). En annan kvalitativ studie visade att 
majoriteten av kvinnor som genomgår akuta kejsarsnittet uppvisar posttraumatiska 
stressreaktioner såsom påträngande minnesbilder och tankar (Ryding, Wijma & Wijma 
1997, ss. 859-860). 
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Vårdvetenskaplig ram 
Vårdrelation i larmsituationer 
En central del i vårdvetenskapen och inom anestesiologiskt vårdande är 
patientperspektivet vilket innebär att uppmärksamma patienters, närståendes men också 
vårdpersonalens erfarenheter av vårdsituationer (Dahlberg & Segesten 2010, s. 104). 
För att anestesisjuksköterskan i larmsituationen ska kunna bedriva en god vård kan 
patientperspektivet möjliggöra förståelse för patientens behov i en ibland kaosartad 
situation. 
 
Ett vårdande med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet innebär att den som vårdar kan 
sätta sig in i vad patienten upplever. Patientens livsvärld är högst individuell och 
föränderlig avseende tid, rum och sammanhang. Inom den vårdvetenskapliga 
grundsynen finns även uppfattningen om att människan är en helhet. Människan har 
inte en kropp utan är sin kropp och denna kropp ses som en odelbar helhet av kropp och 
själ. Om en människa drabbas av sjukdom eller skada innebär det inte bara en 
förändring av den fysiska kroppen utan även förändring av människans tillvaro och 
förhållande till sin omvärld. För att anestesisjuksköterskan i en larmsituation ska kunna 
förstå patientens livsvärld är det nödvändigt med ett öppet förhållningssätt för att kunna 
bortse från förutfattade meningar och förhålla sig nyfiken till det patienten uttrycker 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-133, 155). 
 
Vårdrelationen är grunden i det professionella vårdandet och utgörs av relationen 
mellan patient och vårdare. Vårdrelationens funktion är att stödja patientens väg till 
hälsa och välbefinnande (Eriksson 1988, s. 55). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) tar 
vårdaren hjälp av sin personlighet och erfarenhet för att skaffa denna professionella 
vårdrelation. För att detta ska ske krävs en närvaro som möjliggörs genom till exempel 
ögonkontakt och beröring. Den vårdande relationen utmanas vid exempelvis kontakten 
med en medvetslös patient såsom vid en larmsituation. Motsatsen till en god 
vårdrelation är vårdlidande som uppstår då vårdaren inte lyckas bemöta patientens 
smärta, rädsla eller obehag. Vårdlidande kan även uppstå om patienten bemöts på ett 
sådant sätt att patienten känner sig som ett föremål i vårdarens händer, till exempel om 
vårdaren fokuserar på någonting annat än patienten. Vårdlidande kan också skapas om 
patienten inte förstår eller får förklarat för sig vad som sker eller om patienten upplever 
en maktlöshet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 190-194, 208, 216-217). I en 
larmsituation befinner sig patienten i en utsatt situation och det finns således risk för 
vårdlidande. Det är ett rimligt antagande att anestesisjuksköterskan möter en utmaning i 
att skapa en god vårdrelation i dessa situationer. 
 
Om anestesisjuksköterskan lyckas med denna utmaning skapas istället förutsättning för 
att patienten ska uppleva trygghet. En viktig aspekt för att patienten ska uppleva 
trygghet i en vårdsituation är att patienten uppfattar både vårdandet och det medicinska 
omhändertagandet som korrekt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 270). Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska sjukvård bedrivas så att den tillgodoser kraven på 
en god vård vilket bland annat innefattar att inge patienter trygghet.  
 
Eriksson (1988) delar in vården i tre olika dimensioner; naturlig vård, grundvård och 
specialvård. Den naturliga vården innefattar människans innersta behov av närhet och 
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kärlek och handlar om relationer mellan människor. Grundvård inbegriper att tillgodose 
människans grundläggande behov såsom sömn, näring, hygien men även behov av 
gemenskap, trygghet och självförverkligande. Specialvård innebär vård som ges då 
grundvård inte är tillräckligt för att ge patienten hälsa. Den är ofta mer specialiserad till 
sin utformning och eventuellt av mer kortvarig karaktär. Specialvården innefattar dock 
alltid samtidigt någon form av grundvård (Eriksson 1988 ss. 78-84). Lindvall och von 
Post (2008) kopplar dessa begrepp till anestesisjuksköterskans profession. För 
begreppet naturlig vård använder Lindwall och von Post professionell naturlig vård 
vilket innebär att anestesisjuksköterskan förenar sin naturliga förmåga att vårda med sin 
utbildning och kliniska erfarenhet. Anestesisjuksköterskan förhåller sig ansvarsfullt och 
etiskt till vårdandet. I grundvården förtydligas ansvarskänslan för patienten då 
anestesisjuksköterskan strävar efter att skydda patienten i den utsatta situation som det 
innebär att vara akut kritiskt sjuk. Anestesisjuksköterskans specialvård innefattar till 
exempel situationer då det finns behov av att understödja patienten sviktande vitala 
funktioner (Lindwall & von Post 2008, ss. 44, 47, 83-84). 
 

Anestesisjuksköterskans kunskapsutveckling 
Anestesisjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen ständigt utveckla sin 
kompetens genom att fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper (ANIVA, s. 10). 
Som tidigare nämnts saknas tydliga kliniska riktlinjer för anestesisjuksköterskor som 
deltar vid larm, som exempelvis krav på utbildning och erfarenhet. Med utgångspunkt 
från Benner, Tanner och Chesla (1999) kan anestesisjuksköterskans kunskapsutveckling 
förstås som en erfarenhetsbaserad kompetensstege. Sjuksköterskans förvärvande av 
kunskap och handlingsberedskap skildras i fem olika steg från novis till expert. Denna 
kompetensstege beskriver även specialistsjuksköterskans kunskapsutveckling. När 
sjuksköterskan träder in i sin nya roll som specialistsjuksköterska kommer 
sjuksköterskan till viss del behöva återgå till en lägre nivå på kompetensstegen för att 
sedan avancera. Kompetensstegens första nivå är novis som innebär att sjuksköterskan 
är helt ny i sin yrkesroll. Steget från novis till efterföljande nivå; avancerad nybörjare, 
innebär att sjuksköterskan börjar känna igen mönster och identifiera uppgifter som 
behöver utföras men kunskapen om tillvägagångssätt är begränsad. Sjuksköterskan har 
även svårt att erhålla en helhetsbild över vårdsituationen och vid komplicerade 
arbetsuppgifter kan det vara svårt att uppfatta patienten som en person. Sjuksköterskan 
har grundläggande medicinsk kunskap men inte den kliniska blicken att känna igen 
dessa tillstånd i verkligheten (Benner, Tanner & Chesla 1999, ss. 69-70, 76, 81-114).  
 
Efter ungefär två år av yrkeserfarenhet uppnår sjuksköterskan kompetensstadiet. En 
bredare kunskap och större klinisk färdighet föreligger och fokus har flyttats från 
arbetsuppgifterna till patienten. Sjuksköterskan har nu lättare att se styrkor och 
svagheter i sitt eget arbete och kan även bedöma sina kollegors prestationer. 
Sjuksköterskan kan nu lättare organisera sitt arbete och därför arbeta strukturerat i såväl 
lugna som akuta situationer. Denna ökade yrkesskicklighet skänker glädje och 
självförtroende (Benner, Tanner & Chesla 1999 ss. 70-72, 115-154). 
 
Nästa steg i erfarenhetsutvecklingen är skicklighet. Sjuksköterskan innehar nu en 
vassare förmåga att uppfatta skiftningar och nyanser i patientens tillstånd vilket gör att 
handlingarna situationsanpassas i större utsträckning. Genom erfarenhet av olika 
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patientsituationer har sjuksköterskan utvecklat förmågan att handla utan djupare 
eftertanke men måste fortfarande fatta medvetna beslut. Den skickliga sjuksköterskan 
vet när det är dags att be om hjälp och inser att vårdandet handlar om ett delat ansvar. 
Sjuksköterskan upplever trygghet i högre utsträckning med denna ökade erfarenhet 
(Benner, Tanner & Chesla 1999, ss. 72-73, 155-185). 
 
Den högsta nivån i kompetensstegen är experten. Sjuksköterskan ser nu inte bara vad 
som behöver göras utan vet även hur målet ska nås utan att medvetandegöra 
tankeprocessen. Detta leder till en smidighet i handlandet, vilket kan benämnas som 
fingertoppskänsla, klinisk blick eller ”know-how”. Flera uppgifter kan utföras samtidigt 
utan att sjuksköterskan tappar patientfokus. Sjuksköterskan kan även hantera akuta 
situationer på ett lugnt sätt och har förmåga att se resurser hos andra medarbetare. 
Expertsjuksköterskan besitter förutom en god klinisk bedömningsförmåga även ett 
välutvecklat etiskt individanpassat förhållningssätt. Helhetsperspektivet har dessutom 
utvecklats ytterligare ett steg och är på denna nivå framtidsblickande och förutsägande 
(Benner, Tanner & Chesla 1999, ss. 73-80, 186-215). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Det är rimligt att anta att larmsituationer ställer krav på anestesisjuksköterskan, dels 
med avseende på den kunskap som krävs och dels med avseende på förmågan att kunna 
samarbeta i ett interprofessionellt team kring patienten. Det är oklart hur 
anestesisjuksköterskan upplever dessa situationer. Förutom den medicinska 
kompetensen ska anestesisjuksköterskan skapa en trygg vårdrelation i mötet med 
patienten. Både anestesisjuksköterskan och patienten kan vid en larmsituation antas 
befinna sig i ett utsatt läge. Anestesisjuksköterskan vårdar i en situation som är 
oberäknelig i många avseenden; tid för patientkontakt är knapp, patientens medicinska 
tillstånd kan vara allvarligt och föränderligt och miljön kan vara obekant. Det ställs 
således även krav på anestesisjuksköterskans flexibilitet och förmåga att i denna 
situation fokusera på patienten samtidigt som ett helhetsperspektiv ska bibehållas. Då 
det finns en begränsad mängd forskningsrapporter, enligt författarnas kännedom, 
angående anestesisjuksköterskans erfarenhet av larmverksamhet är det svårt att 
identifiera risker och förbättringsområden. Således finns behov av en fördjupad kunskap 
inom detta område. Följande forskningsfrågor ligger till grund för denna studie: 
 
• Hur upplever anestesisjuksköterskan samarbetet med kollegorna i larmsituationen? 
• Hur upplever anestesisjuksköterskan vårdrelationen med den kritiskt sjuka patienten? 
• Hur upplever anestesisjuksköterskan att vårda patienter utanför 

operationsavdelningen? 
• Hur upplever anestesisjuksköterskan larmsituationen relaterat till tidigare erfarenhet 

och kunskap? 
 
 
SYFTE 
Syftet är att belysa anestesisjuksköterskans upplevelser av att gå på larm.  
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METOD 

Ansats 
Denna studie har en kvalitativ ansats och data har samlats in genom ostrukturerade 
forskningsintervjuer. En kvalitativ ansats är en lämplig utgångspunkt för att undersöka 
och beskriva olika nyanser av det fenomen som ska studeras för att till exempel kunna 
fånga upplevelser och känslor, samspel och processer. Metoden är användbar då tidigare 
forskning inom området är sparsam och forskaren vill få förståelse för komplexiteten i 
fenomenet. Materialet samlas oftast in genom intervjuer eller observationer (Malterud 
2014, ss. 31-34). Utifrån denna studies syfte lämpar det sig väl med en intervjustudie 
för att fördjupa kunskapen om anestesisjuksköterskors upplevelser av att gå på larm, det 
vill säga hur de tänker, agerar och känner inför larmsituationer samt hur de upplever 
dessa situationer. Genom kvalitativa forskningsintervjuer ges möjlighet att förstå hur 
individer upplever sin omvärld (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41). Ostrukturerade 
intervjuer ger forskaren möjlighet att ta del av informanternas levda erfarenhet och 
upplevelser (Polit & Beck 2012, ss. 494-495). 
 

Deltagare 
Polit och Beck (2012) beskriver olika typer av urval inom kvalitativ forskning. Ett 
ändamålsenligt urval innebär att forskaren väljer ut informanter med olika bakgrund och 
perspektiv på fenomenet. På detta sätt skapar forskaren en bred variation och får en 
djupare och mer mångfacetterad beskrivning av fenomenet (Polit & Beck 2012, ss. 516-
517). I denna studie tillämpades ett ändamålsenligt urval med följande urvalskriterier: 
 
• Anestesisjuksköterskor som deltar vid larm 
• Varierande ålder 
• Könsfördelning 
• Varierande yrkeserfarenhet 
 
För att få kontakt med anestesisjuksköterskor, som i sitt arbete deltar i larmsituationer, 
kontaktades fyra operationsavdelningar på ett universitetssjukhus i Sverige. 
Vårdenhetscheferna på respektive avdelning informerades om urvalskriterier gällande 
studiens informanter och i dialog med dem utsågs lämpliga kandidater. Dessa fyra 
operationsavdelningar bedriver olika kirurgiska verksamheter och larmrutinerna 
varierade mellan dem. 
 
Till studien önskades initialt sex till åtta informanter, cirka två till tre stycken från varje 
operationsavdelning. Antalet informanter valdes utifrån Kvale och Brinkmanns 
rekommendationer att antalet informanter bör vara mellan fem till 25 och styrs av tid 
och resurser som forskaren har men ytterst av studiens syfte. Studien behöver tillräckligt 
många informanter för att materialet ska bli mättat. Det innebär att forskaren uppfattar 
en repetition i intervjumaterialet och att inga nya perspektiv erhålls genom fler 
intervjuer (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156). I kontakt med vårdenhetscheferna 
öppnades möjligheten till att utöka antalet informanter vilket resulterade i att det 
slutgiltiga antalet informanter blev 10 stycken. Informanterna var jämt fördelade på de 
fyra olika operationsavdelningarna. De var i åldrarna mellan 30 till 63 år med en 
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medelålder på 44 år och hade arbetserfarenhet som anestesisjuksköterskor från ett och 
ett halvt till 25 år. Det var sju kvinnor respektive tre män. De flesta arbetade dagtid men 
några arbetade även natt. Anestesisjuksköterskorna i denna studie hade larmsökare för 
bl.a. hjärtstopp, traumalarm och urakuta kejsarsnitt. De kunde också bli kallade till 
andra akut kritiskt sjuka patienter på olika avdelningar och mottagningar. 
Anestesisjuksköterskorna hade mer eller mindre erfarenhet av de olika larmtyperna. I 
anestesisjuksköterskornas berättelser ingick dessa former av larm i varierande 
utsträckning. 
 

Datainsamling 
Då denna studie syftar till att skapa ny kunskap om hur anestesisjuksköterskor upplever 
att gå på larm, vilket tidigare inte är särskilt välstuderat, krävs att intervjuerna utförs 
med en öppen och följsam intervjuteknik. Enligt Malterud (2014) lämpar det sig då väl 
med en ostrukturerad intervju. Den ostrukturerade intervjun innebär att informanterna 
får tala fritt om det fenomen som ska studeras (Malterud 2014, s. 153). Forskaren 
behöver vara öppen, följsam och tyglad i samtalet med informanten. I 
intervjusituationen innebär det att forskaren ställer öppna frågor och håller sig följsam 
till det informanten berättar. Forskaren tyglar sin roll så informantens berättelse står i 
fokus (Kvale & Brinkmann 2014, s. 48, 177). Då forskaren förhåller sig på detta sätt 
leder det till att följdfrågorna blir olika för varje intervju. För att intervjun ändå ska 
hålla sig till syftet kan en intervjuguide användas med förberedda frågeområden som 
forskaren önskar beröra under samtalets gång (Holloway & Wheeler 2010, s. 89; Polit 
& Beck 2008, s. 394). Denna studie använde en intervjuguide i form av en ”mind map” 
där studiens syfte tydligt framgick. Denna ”mind map” innehöll även fyra frågeområden 
skapade utifrån studiens forskningsfrågor (Bilaga 1). Intervjuguiden korrigerades efter 
andra intervjun då författarna efter dessa intervjuer fick några nya infallsvinklar till 
fenomenet. Enligt Malterud (2014, s. 154) är detta ett lämpligt sätt för forskaren att 
anpassa sig efter informanternas berättelser. 
 
Alla intervjuer genomfördes inom verksamheternas lokaler. Samtliga intervjuer 
genomfördes på informanternas arbetstid och de var under intervjutiden bortkopplade 
från verksamheten. Författarna genomförde fem intervjuer var. Intervjuerna spelades in 
på diktafon och tiden för intervjuerna varierade mellan 28 till 54 minuter. Samtliga 
intervjuer transkriberades av författarna själva. Efter att den första intervjun genomförts 
och transkriberats granskades intervjutekniken och innehållet tillsammans med 
handledaren för att förbättra intervjutekniken ytterligare. Även denna första intervju 
ingick i studiens resultat.  
 
Författarna påbörjade intervjutillfällena med en kort information om studiens syfte, 
praktiska detaljer och möjlighet för informanterna att räta ut eventuella frågetecken 
vilket också är lämpligt enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 170). Innan 
intervjutillfället hade informanterna erhållit skriftlig information angående deltagande i 
intervjustudien rörande studiens syfte, frivilligt deltagande samt hur datamaterialet 
hanteras. Samtliga intervjuer inleddes med samma öppna ingångsfråga: ” Hur upplever 
du det att gå på larm?”, som enligt Polit & Beck (2012, s. 536) kallas för ”a grand tour 
question”. Det är ett vanligt sätt att inleda en ostrukturerad intervju och som ger 
informanterna möjlighet att tala fritt om ämnet. 
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För att kunna ställa relevanta följdfrågor krävs att intervjuaren lyssnar uppmärksamt 
både på vad informanten säger och hur det sägs. Det innebär att intervjuaren förhåller 
sig öppen för berättelsen och inte funderar på nästa fråga under tiden informanten talar.  
Att tillåta tystnad under intervjun skapar förutsättning för att informanten ska hinna 
tänka efter och fortsätta sin berättelse utan att intervjuaren avbryter med nästa fråga 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 177, 180). Malterud (2014, s. 80) beskriver att forskaren 
förutsättningslöst lyssnar på det som sägs och då kan upptäcka nya dimensioner av 
fenomenet och på så sätt bli förvånad. En förutsättning för att informanten ska känna sig 
trygg och våga berätta personliga erfarenheter är att förtroende skapas mellan 
informanten och den som intervjuar. Detta följsamma förhållningssätt var något 
författarna eftersträvade i alla intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 214) bör 
intervjuaren undvika ledande frågor och hålla kroppsspråket så neutralt som möjligt för 
att inte påverka informanternas svar i någon riktning, något som författarna försökte 
implementera. För att intervjuerna inte skulle hamna i generella beskrivningar om 
fenomenet bad författarna informanterna att exemplifiera och förtydliga sina 
påståenden. Kvale och Brinkmann (2014, s. 177) beskriver hur olika slags frågor kan 
användas för att leda intervjun framåt och på så sätt ge en djupare bild av fenomenet. 
Alla intervjuer avslutades med att informanterna fick frågan om de hade något att 
tillägga. 
 

Dataanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen är enligt Elo och Kyngäs (2008) vanligt 
förekommande inom vårdvetenskaplig forskning och valdes som analysmetod till denna 
studie. Elo och Kyngäs beskriver den kvalitativa innehållsanalysens i tre faser; 
förberedelse, organisation och resultatrapportering. Förberedelsefasen börjar med att 
forskaren läser igenom materialet ett flertal gånger för att erhålla en helhetsbild. Det är 
först när forskaren har fått en känsla för materialet som nästa analysfas kan påbörjas. 
Forskaren väljer därefter en av två vägar; induktiv eller deduktiv innehållsanalys. Den 
induktiva ansatsen är lämplig då tidigare forskning inom det aktuella området är 
begränsad medan den deduktiva ansatsen syftar till att testa befintliga teorier eller 
modeller. Den induktiva innehållsanalysen innebär att kunskapen konstrueras från 
specifika exempel eller observationer i råmaterialet till mer generella övergripande 
helheter. I den induktiva analysfasen bryter forskaren ut meningsbärande enheter, så 
kallade koder, i materialet (Elo och Kyngäs, 2008 s. 109-114). Den optimala 
meningsbärande enheten är tillräckligt stor för att vara förstådd men så liten att den 
ändå är relevant (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs 2014, s. 5). 
Dessa koder sammanställs och kategoriseras utifrån hur väl de överensstämmer med 
varandra. Koderna sammanställs först i mindre grupper som sedan bildar 
underkategorier och kategorier. Denna process fodrar att forskaren tolkar innebörden i 
de olika grupperna så att en helhet skapas. I sista steget sker en abstraktion och 
beskrivning av kategorierna samt rubricering av dessa (Elo och Kyngäs 2008, ss. 109-
113). 
 
Dataanalysen för denna studie började med att författarna skaffade sig en helhetsbild av 
materialet genom att upprepade gånger läsa igenom alla transkriberade intervjuer. När 
författarna kände sig förtrogna med materialet läste de tillsammans igenom alla 
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intervjuer ännu en gång och markerade ord, meningar och stycken i texterna, så kallade 
meningsbärande enheter eller koder, som svarade på studiens syfte. Dessa koder skrevs 
ner på stora papper. Samtliga koder klipptes sedan ut till små papperslappar för att 
kunna grupperas efter sin innebörd tillsammans med koder som hade liknande innebörd. 
Utifrån dessa grupper skapades underkategorier. De koder som kändes svårplacerade 
eller kunde tänkas tillhöra flera olika underkategorier diskuterades särskilt noga 
författarna emellan innan de placerades ut. Denna kategorisering pågick tills författarna 
kände sig nöjda. Underkategorierna fördes därefter samman till kategorier. Slutresultatet 
blev 11 underkategorier fördelade på tre kategorier. Skapandet av kategorier ledde till 
en generell beskrivning av det studerade området, det vill säga en abstraktion eller 
tolkning av materialet (Elo och Kyngäs 2008, ss. 107-115). 
 
Tabell 1: Exempel på kategoribildning. 
 
Meningsbärande enhet Kod Subkategorier Kategori 

” Det är viktigt att man ändå 
tror jag att man jobbar ihop, 
att alla vet vad man ska 
göra då blir det oftast 
väldigt fokuserat och lugnt”  
(IP 5) 

När alla vet vad de ska 
göra arbetar teamet 
fokuserat och lugnt.  

Struktur ger 
anestesisjuksköter
skan trygghet 

Larmteamets 
möjligheter och 
hinder 

”Så den här 
kommunikationen är viktig; 
Ge Fenylefrin. Jag ger 
Fenylefrin nu och bekräftar 
att jag givit Fenylefrin. Att 
man liksom ger ett kvitto till 
den som ger en ordination” 
(IP 2) 

Återkoppling av 
ordinationer ger tydlig 
kommunikation. 

Tydlig 
kommunikation är 
en förutsättning 
för larmsituationen 

Larmteamets 
möjligheter och 
hinder 

 

Förförståelsens betydelse för forskningsprocessen 
Förförståelse är en grundförutsättning för att människan ska kunna förstå världen. 
Denna förförståelse är en del av människans medvetande. Genom förförståelsen kan 
människan tolka och analysera sin omvärld men samtidigt kan den utgöra ett hinder i 
form av minskad öppenhet för nya perspektiv (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 
134-135). Förförståelsen påverkar alla delar i forskningsprocessen eftersom forskaren är 
medskapare av resultatet och därför är det viktigt att hela tiden medvetandegöra och 
problematisera den. Forskarens förförståelse är inte enbart negativ eftersom den från 
början initierar forskarens intresse för de problem som finns inom området (Malterud 
2014, ss. 49-50). 
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver förförståelsens betydelse inom den kvalitativa 
forskningsintervjun. Innan intervjun påbörjas måste forskaren förstå och vara kritisk till 
sin egen förförståelse. Då forskaren synliggör sina egna teorier och tankar kring 
fenomenet som ska studeras kan forskaren vara öppen, nyfiken och lyhörd för 
intervjupersonens berättelse. Då forskaren i förväg beskriver sin förförståelse minskar 
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risken att intervjun följer en bestämd riktning med färdiga kategorier och frågor med 
möjlighet att förstå fenomenet på ett nytt sätt (Kvale & Brinkmann 2014, s. 48). 
 
I ett tidigt skede av denna magisteruppsats skrev författarna på varsitt håll ned sin 
förförståelse för att medvetandegöra den och diskutera den sinsemellan med fokus på 
hur den skulle kunna påverka studiens riktning gällande intervjufrågor och analys. 
Författarna hade till exempel en förförståelse om att anestesisjuksköterskor som deltar 
vid larm är lugna. I intervjuerna undvek författarna därför att fråga informanterna om de 
känner sig lugna vid larm förutom då de själva beskrev sin upplevelse på detta sätt. De 
ombads då att fördjupa och beskriva den upplevelsen och exemplifiera den. En annan 
förförståelse hos författarna var att anestesisjuksköterskor upplever otrygghet i att vårda 
i en miljö som är obekant samt svårigheter att hitta i den miljön. För att inte låta denna 
förförståelse styra frågorna ställdes öppna frågor om hur anestesisjuksköterskorna 
upplever larmsituationen och dess miljö vid de tillfällen de själva inte förde ämnet på 
tal. 
 

Etiska överväganden 
Forskningsetiken vilar på tre grundprinciper; göra- gott- principen, respekt för personen 
och rättviseprincipen (Sandman & Kjellström 2013, s. 315). Det är viktigt att forskaren 
inför en intervjuundersökning ställer sig frågan vilket vetenskapligt värde den planerade 
studien har samt om den kommer bidra till en förbättring inom forskningsområdet och 
specifikt de människor som den berör. Här handlar det om göra- gott- principen, att 
motivera forskningen så att intervjuerna inte utsätter informanterna för omotiverad 
arbetsinsats och påfrestning (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 97-117). Detta menar 
Sandman och Kjellström (2013, s. 322) ingår i en så kallad riskanalys. Författarna 
funderade kring dessa frågor innan genomförandet av studien och kom fram till att 
studien var befogad eftersom det fanns en kunskapslucka gällande 
anestesisjuksköterskors upplevelse av att gå på larm. De var även medvetna om att 
intervjuerna skulle kunna återväcka obehagliga minnen och avsatte därför tid i samband 
med intervjuerna utifall att behov av samtal skulle uppstå. Malterud (2014, s. 241) 
påtalar vikten av att alla forskningsintervjuer kan framkalla behov av att bearbeta 
tidigare händelser. 
 
Göra- gott- principen avser även konfidentialitet, vilket innebär att den som läser 
studien inte ska kunna identifiera informanterna. Detta säkerställs genom att forskaren 
avidentifierar det publicerade materialet, det vill säga tar bort information som skulle 
kunna förknippas med informanten. Konfidentialitet innebär också att materialet under 
forskningsprocessen förvaras så att endast forskaren och eventuella medarbetare har 
tillgång till det (Sandman & Kjellström 2013, s. 330). Det finns dock ett 
forskningsetiskt dilemma. Forskaren har en önskan att framställa sitt resultat så 
sanningsenligt som möjligt, så att det är transparant och möjligt för andra att göra om 
studien, samtidigt som en önskan finns att skydda informanternas integritet (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 109). 
 
En grundsten inom forskningsetiken är att studier endast får genomföras om de personer 
som ingår i studien godkänner deltagande, vilket handlar om respekten för personen. 
Genom ett så kallat informerat samtycke säkerställs frivilligheten hos informanterna. 
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Informerat samtycke innebär att informanterna är informerade om studiens syfte och 
genomförande samt att de har uppfattat informationen. Informanterna ska känna till att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan avbryta 
medverkan utan att ange orsak. De ska även informeras om hur forskaren säkerställer 
konfidentialiteten (Sandman & Kjellström 2013, s. 326; Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-
14). För att trygga ovanstående premisser i denna studie erhöll vårdenhetscheferna på 
respektive avdelning samt alla informanter skriftlig och muntlig information rörande 
studien och godkännande inhämtades (Bilaga 2, 3 och 4). 
 
Rättviseprincipen handlar delvis om att fundera över sårbarheten hos deltagarna i en 
studie. Sårbarhet menar Sandman och Kjellström (2013, s. 316) påverkas av deltagarnas 
förmåga att skydda sina egna intressen. I förhållande till detta bör forskaren betänka den 
relation som byggs upp under en forskningsintervju. Forskaren står i maktposition i 
förhållande till informanten och det finns risk att berättelsen modifieras till det 
informanten tror forskaren vill veta (Sandman & Kjellström 2013, s. 330). För att inte 
förstärka maktpositionen mer än nödvändigt deltog bara en av författarna vid varje 
intervju. Forskaren måste visa informanten respekt och taktfullhet för att skapa balans i 
informantens berättelse. Forskaren vill gå på djupet för att nå ny kunskap men samtidigt 
ska informanten inte känna att samtalet avslöjar mer än vad informanten vill berätta 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 110). 
 
 
RESULTAT 
Tabell 2: Resultatöversikt 
 

1. En utvecklande 
utmaning 

2. Larmteamets  
möjligheter och hinder 

3. Patientrelationen  
kommer i andra hand 

1.1 En spänningsfylld  
      förväntan 

2.1 Behov av förberedelser  
      för att skapa trygghet 

3.1 Bedömning av patientens         
      medicinska och  
      känslomässiga tillstånd 

1.2 Att vara delaktig  
      och till nytta 

2.2 Struktur som grund  
      för trygghet 

3.2 Viljan att skapa  
      en god vårdrelation 

1.3 Erfarenheten och  
      kompetensen ger trygghet 

2.3 En tydligt ledarskap  
      skapar struktur 3.3 Fokus är att rädda liv 

1.4 Behov av att bearbeta  
      känslor efter larm 

2.4 Tydlig kommunikation  
      främjar samarbete  

 2.5 Teamets samspel  
      och attityder  

 
 

1. En utvecklande utmaning 
Denna kategori beskriver anestesisjuksköterskornas inre känslor och tankar i samband 
med larm och den emotionella utveckling som larmerfarenheten ger dem. En 
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larmsituation är obekant till sin natur och det går inte fullt ut att förbereda sig inför det 
okända. Detta faktum tycks anestesisjuksköterskorna ha accepterat och de strävar efter 
ett öppet förhållningssätt. Anestesisjuksköterskorna kan dock inte hålla sig helt öppna 
då deras erfarenhet ger dem en förförståelse som skapar förväntningar. Larmsituationen 
kräver en mental och kroppslig beredskap, som är positiv och nödvändig för att möta 
det oväntade. Att ställas inför en obekant situation ställer krav på flexibilitet i mötet 
med patienten. Vårdandet av en akut kritiskt sjuk patient innebär att 
anestesisjuksköterskornas kompetens ställs på sin spets vilket är en positiv utmaning. 
Anestesisjuksköterskorna ifrågasätter samtidigt om det är etiskt korrekt att uppleva 
spänning i en för patienten tragisk situation. Anestesisjuksköterskorna upplever att de 
har en given plats samt en viktig roll i larmteamet. Det finns behov av deras kompetens 
samtidigt som de också önskar vara betydelsefulla. Anestesisjuksköterskorna erfar en 
professionell utveckling av sin roll i larmteamet och med erfarenheten växer en känsla 
av trygghet fram. Tryggheten kan inte skapas teoretiskt, den mognar i takt med deras 
medverkan vid larm och då de förstår sin roll och får kännedom om sina egna förmågor. 
De flesta larm passerar ganska obemärkt förbi men ibland är anestesisjuksköterskorna 
med om händelser som berör dem på djupet. Att vårda akut kritiskt sjuka patienter 
väcker etiska funderingar om liv och död. Anestesisjuksköterskorna har behov av 
kollegialt stöd efter deltagande vid larm. Samtal med kollegor stärker självförtroendet 
hos anestesisjuksköterskorna och deras professionella utveckling.  
 

1.1 En spänningsfylld förväntan 
När larmsökaren ger sig till känna vet anestesisjuksköterskorna inte vad som väntar mer 
än vad det är för typ av larm. Anestesisjuksköterskorna beskriver att de undrar vad som 
kommer att möta dem men att de strävar efter att förhålla sig neutrala tills de kommer 
till platsen för larmet. En del beskriver att de har en förväntan på att det ska vara en 
allvarligt skadad patient när larmsökaren piper. Vid perioder med till exempel frekventa 
larm med skottskadade patienter kan anestesisjuksköterskorna förvänta sig en liknande 
situation när larmet går. Således har tidigare erfarenhet betydelse för förväntningarna. 
En anestesisjuksköterska beskriver ett larm som inte blev som förväntat:  
 
”Och så pep det… så sa de; Det är larm på sal fem, det är en kvinna som krampar. 
Krampar?! Vad ska jag göra åt det? Jag ska ju ha larmsnitt!... Det var ju också en 
väldigt underlig känsla. För det här hade inte jag tränat på, jag hade bara tränat på 
larmsnitt. Jag vet ju, jag gick ju och mumlade för mig själv; Celo, Pento, Propo... och 
så kom nåt helt annat” (IP 8). 
 
Anestesisjuksköterskorna upplever ett adrenalinpåslag eller anspänning när larmsökaren 
ger sig till känna. De uttrycker det som en positiv känsla som frambringar fokusering 
och beredskap att hantera situationen - de blir ”taggade”. Detta skapar en spänning 
mellan det kända och okända. Att inte veta vad som väntar är spännande och roligt och 
de känner sig inte oroliga eller stressade över det. En del anestesisjuksköterskor 
reflekterar kring dessa känslor; Är det acceptabelt att jag tycker det är spännande och 
roligt med en dålig patient eller låter det känslokallt? Det finns även de som inte önskar 
spänning och istället ser det tragiska i situationen för patienten. Även känslan av att vara 
likgiltig och att det inte är särskilt speciellt att gå på ett larm förekommer hos 
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anestesisjuksköterskorna som hade arbetat en längre tid. Ett citat som ger uttryck för 
dessa blandade känslor är: 
 
”Faktiskt, det är kanske lite spännande ändå. Ja, om man får säga det. Fast det är 
hemskt också såklart men det är lite roligt ändå med akuta saker fast det är ja, det är 
sorgligt såklart” (IP 2). 
 
Anestesisjuksköterskorna beskriver att de löser problemen vartefter de uppstår och att 
de inte stressar upp sig i onödan eftersom de ändå inte kan göra mer än sitt bästa. 
Larmsituationer som anestesisjuksköterskorna är ovana vid ger en rädsla och upplevs 
som en större utmaning. Omhändertagandet av svårt sjuka eller skadade barn upplevs av 
flera som otryggt. Dessa situationer förekommer inte tillräckligt ofta för att 
anestesisjuksköterskorna ska kunna skapa en rutin för dessa händelser. 
Anestesisjuksköterskorna uttrycker även rädsla inför situationer de ännu inte har 
erfarenhet av men som de befarar skulle kunna inträffa.  
  
Anestesisjuksköterskorna har således många olika slags känslor inför larmsituationen 
men gemensamt för alla är ändå att de upplever en större utmaning om det är en kritiskt 
sjuk patient och att det är det som gör arbetet roligt. Att få arbeta med akut kritiskt sjuka 
patienter och klara av det leder till tillfredsställelse i arbetet. 
 

1.2 Att vara delaktig och till nytta 
Larmverksamhet är en naturlig del av anestesisjuksköterskorna profession och 
yrkesvardag, det är inget konstigt för dem. Anestesisjuksköterskorna beskriver sig 
själva och sin kunskap som en resurs i larmsituationen. De vill vara en del av ett 
larmteam och hjälpa kritiskt sjuka patienter. Anestesisjuksköterskorna känner sig 
betydelsefulla eftersom de upplever att de har en viktig roll att fylla men vid larm då 
deras anestesiologiska kompetens inte behövs känner de sig överflödiga. När 
anestesisjuksköterskan är med en patient på exempelvis en röntgenundersökning där de 
upplever att det inte finns behov av deras specifika kunskap känner de sig mer som 
patienttransportörer. I kontrast till detta ger några anestesisjuksköterskor uttryck för en 
vilja att engagera sig utanför sitt arbetsområde. I larmsituationer då patienten är stabil 
avseende luftväg och andning har anestesisjuksköterskorna tid över att hjälp andra med 
deras uppgifter men beroende på larmteamets attityder erbjuds inte alltid den 
möjligheten. Då anestesisjuksköterskorna inte får vara delaktiga kan de känna 
frustration.  
 
Oavsett anestesisjuksköterskornas grad av delaktighet skänker ändå larmverksamheten 
en variation i arbetet då anestesisjuksköterskorna lämnar operationsavdelningen för att 
arbeta i en annan miljö och samarbeta med nya kollegor. Anestesisjuksköterskorna 
utmanas genom larmverksamheten då de vårdar patienter under andra förutsättningar än 
vid planerade operationer. Larmen är en ingrediens i yrket som gör att de bibehåller en 
glädje i sitt arbete. Några av anestesisjuksköterskorna uttrycker till och med ett behov 
av att gå på larm och att det är en stark anledning till att ha valt det här yrket. En av 
anestesisjuksköterskorna beskriver det på följande vis:  
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”Har man vart i akutsjukvård i några år så behöver man nog de här adrenalinkickarna 
ibland. Vi är lite adrenalinberoende […] man vill vara med […] det är lite grand det 
här vi är i yrket för att göra, akuta insatser. Det är liksom så starkt i yrkesrollen” (IP 
1). 
 

1.3 Erfarenheten och kompetens ger trygghet 
Alla anestesisjuksköterskor beskriver hur upplevelsen att gå på larm har förändrats i takt 
med erfarenhet inom yrket. Som nya upplevde de spänning på ett annat sätt. Spänningen 
hade då inslag av obehag, stress, nervositet, förvirring och osäkerhet på grund av att de 
inte visste vad som väntade och vilken förmåga de hade att hantera akuta situationer. En 
anestesisjuksköterska beskriver känslan av att vara ny: ”Då tänkte jag ju mycket på att 
jag hade sökaren i fickan liksom, då brände den lite...” (IP 8). 
Anestesisjuksköterskorna hade höga krav på sig själva och en uppfattning om att en 
anestesisjuksköterska måste klara av allting. De flesta anestesisjuksköterskor minns 
med tydlighet sina första larm då de var oerfarna och osäkra. Som nya 
anestesisjuksköterskor hade de svårt att fokusera på helheten. En anestesisjuksköterska 
säger så här: 
 
”Åh nej hur ska jag hitta allting och var finns allt där nere... en annan känsla i 
början… mer fokus på kanske inte just på larmet utan mer på var alla saker fanns och 
så… innan man hade koll på det” (IP 3). 
 
Med tilltagande erfarenhet upplever anestesisjuksköterskorna en känsla av trygghet. 
Erfarenheten av att ha deltagit vid larm ger dem kunskap om deras roll i larmteamet och 
de uppgifter som ingår samt förmåga att lösa situationer som uppstår. Att vara trygg 
leder till att arbetet flyter på bättre och att det blir roligare. Den tidigare känslan av 
osäkerhet ersätts till en känsla av trygghet och lugn. De anestesisjuksköterskor som 
tidigare hade erfarenhet av akutmedicinsk verksamhet innan de började arbeta som 
anestesisjuksköterskor kunde snabbare hitta sin roll i larmsituationerna och beskrev inte 
samma osäkerhet. De larmsituationer som de deltar vid som erfarna 
anestesisjuksköterskor blir i efterhand otydliga och larmen flyter samman. 
Anestesisjuksköterskornas kunskap och förmåga skänker dem trygghet som gör att de 
inte behöver bearbeta varje larmsituation utan dessa blir istället en del av vardagen. 
 

1.4 Behov av att bearbeta känslor efter larm 
Vid ett larm kommer anestesisjuksköterskorna in mitt i ett sammanhang och utför de 
uppgifter som krävs. När larmet är avslutat lämnar de situationen för att antingen gå till 
nästa larm eller återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter. Det är svårt för 
anestesisjuksköterskorna att få en helhetsbild av patienten då de sällan mött patienten 
innan larmsituationen och de inte heller får någon uppföljning av patientens tillstånd 
efteråt. En av dem beskriver känslan av att göra en punktinsats så här: ”Du kastas in i en 
situation där du ska prestera och göra det bästa och sen så antingen det blir bra och du 
lämnar på IVA eller så bryter vi här och sen så går du därifrån och så är det bara 
borta” (IP 8). 
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Anestesisjuksköterskorna uttrycker ett behov av att prata om larmen efteråt. 
Anestesisjuksköterskorna samtalar helst med en kollega som de har förtroende för. 
Samtalet med kollegan är ofta kort och ostrukturerat. Strukturerade samtal, så kallad 
debriefingsamtal, sker bara efter speciella larmsituationer vilket är sällan. 
Anestesisjuksköterskorna upplever att debriefingsamtal är positiva då de sker men 
saknar dem inte då de uteblir. De upplever att samtal med kollegor är minst lika 
givande. En anestesisjuksköterska framställer det på följande vis: ”För mig är det minst 
lika bra med ett tiominuterssamtal i läkemedelsrummet med nån jobbarkompis än att 
sitta i grupp och liksom med nån som verkligen leder samtalet och så” (IP 8). 
 
Detta informella kollegiala samtal ger anestesisjuksköterskorna möjlighet att diskutera 
och reflektera kring händelser som berört dem särskilt mycket. I samtalen får 
anestesisjuksköterskorna bekräftelse på sitt eget agerande i larmsituationen. Detta 
kollegiala stöd stärker anestesisjuksköterskornas självförtroende. I samtalet reflekterar 
anestesisjuksköterskorna kring frågor såsom: Gjorde vi rätt? Gjorde vi allt vi kunde? 
Gjorde jag något fel? När de fått svar på dessa frågor och förstått att de själva och 
larmteamet gjort vad de skulle, i enlighet med medicinska riktlinjer, så har de bearbetat 
situationen och kan då lämna den bakom sig.  
 
Då anestesisjuksköterskorna upplever att den egna prestationen inte varit tillräcklig eller 
sjukvården inte behandlat patienten på ett medicinskt korrekt sätt har de svårare att 
glömma situationen. Även larm där anestesisjuksköterskorna skapar en personlig 
koppling till patienten har tendens att stanna kvar. Vårdandet av akut kritiskt sjuka eller 
skadade barn är ett exempel på detta vilket berör anestesisjuksköterskorna extra mycket 
då de relaterar till barn i sin egen närhet: Barn ska inte vara svårt sjuka eller skadade. 
Det finns även positiva minnen från larm som dröjt sig kvar till exempel patienter som 
överlevt mot alla odds eller då anestesisjuksköterskorna haft förmåga att prestera väl i 
ett pressat läge. Även patienter med extrema skador är överlag svårare att glömma.  
 
”Herregud, jag tänkte det. Ja Gud han fick slangar både högt och lågt, den här 
patienten som hade blivit påkörd. En arm och ett ben var av. Jag var helt chockad och 
jag stod där liksom högröd i ansiktet […] jag visste knappt vad jag skulle rapportera 
när jag kom upp för det hängde ju drän och liksom hej och hå” (IP 2). 
 
Majoriteten av anestesisjuksköterskorna upplever att larmsituationerna, efter det 
kollegiala samtalet, inte dröjer sig kvar i medvetandet särskilt länge. Förmågan att gå 
vidare och inte älta larmsituationer är en egenskap som anestesisjuksköterskorna anser 
krävs för att kunna arbeta med larm. En anestesisjuksköterska uttrycker sig så här: 
”Alltså man kan ju förundra sig överlag att man inte är mer […] plågad eller berörd 
eller så än vad man är” (IP 10). Ju fler larm anestesisjuksköterskorna varit med om 
desto lättare är det för dem att släppa taget om larmen.  
 
Vårdandet av akut sjuka eller skadade patienter väcker existentiella tankar och 
funderingar i vardagen om livets sårbarhet och förgänglighet. Anestesisjuksköterskorna 
uttrycker tankar om att livet är föränderligt och att det snabbt kan ta slut. Om unga 
friska människor plötsligt dör till följd av ett trauma eller sjukdom upplever 
anestesisjuksköterskorna det tungt och orättvist. Vissa larmsituationer väcker etiska 
funderingar, särskilt HLR på äldre eller svårt sjuka patienter. Tankar om värdighet vid 
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livets slut är något som flera anestesisjuksköterskor ger uttryck för: Är det realistiskt att 
försöka rädda den här patienten? Kan patienten inte få dö i lugn och ro? En 
anestesisjuksköterska säger så här: ”Herregud, nåt ska man ju dö av!” (IP 8).  
 

2. Larmteamets möjligheter och hinder 
Denna kategori beskriver de förutsättningar som krävs för att anestesisjuksköterskorna 
tillsammans med teammedlemmarna ska kunna vårda den akut kritiskt sjuka patienten. 
Ett fokuserat och strukturerat arbetssätt innebär att anestesisjuksköterskorna tar kontroll 
över sig själva och faktorer i omgivningen, vilket skapar ett inre och ett yttre lugn. I en 
larmsituation varierar teamets medlemmar och samarbetet dem emellan präglas av 
individernas förmågor och brister. Larmteamets utmaning består i att skapa struktur 
utifrån dessa varierande förutsättningar. Anestesisjuksköterskorna uppfattar att en tydlig 
struktur innehåller en klar rollfördelning, ett inarbetat koncept, en uttalad riktning för 
larmet och en tydlig ledare. Ledarskapets funktion lyfts fram som en hörnsten i 
teamarbetets förmåga att skapa riktning, mål och samarbete. Anestesiläkarna och 
anestesisjuksköterskorna har ett nära samarbete vid ett larm och deras roller påverkas i 
stor utsträckning av deras erfarenhet. Ett dynamiskt samspel framträder med inslag av 
delaktighet och gemenskap men även maktspel och hierarki. Kommunikationen mellan 
teammedlemmarna är ett verktyg som både kan underlätta och försvåra situationen. Den 
slår an en ton för hur arbetsklimatet upplevs och hur väl teammedlemmarna lyckas 
förstå varandra. Teammedlemmarna bär med sig förutfattade meningar om varandra 
utifrån tidigare erfarenheter och dessa attityder speglas i larmsituationen. 
Anestesisjuksköterskorna anser att interprofessionell träning kan vända negativa 
förhållningssätt till något konstruktivt och att teammedlemmarnas varierande 
yrkeskompetens istället kan tillvaratas. 
 

2.1 Behov av förberedelser för att skapa trygghet 
Anestesisjuksköterskorna är medvetna om att kroppen reagerar på stressade situationer 
och har därför i förväg strategier för att kontrollera stresspåslaget. 
Anestesisjuksköterskorna anser att för mycket stress kan vara negativt i larmsituationen 
då det leder till oförmåga att arbeta strukturerat och att stressen till och med kan göra 
dem handlingsförlamade. Att springa till platsen för larmet gör att kroppen går på 
högvarv och en av anestesisjuksköterskorna berättar varför det är viktigt att till exempel 
välja hissen framför trapporna: ”För det går ju inte att komma in och vara halvt 
medvetslös” (IP 8). Då det råder ett behärskat och fokuserat arbetsklimat kring 
larmpatienten, att alla arbetar effektivt med lugna rörelser, blir situationen mer 
strukturerad.  
 
Samtliga anestesisjuksköterskor beskriver vikten av att vara förtrogen med den 
utrustning som används vid akuta situationer. För att förbereda sig beskrivs hur 
anestesisjuksköterskorna till exempel besöker akutmottagningar och röntgenavdelningar 
i förväg för att bekanta sig med miljön och utrustningen samt kontrollera att materialet 
fungerar och finns på plats. Beroende på var larmet är funderar anestesisjuksköterskorna 
på om det finns behov av att ta med sig utrustning. Då anestesisjuksköterskorna larmas 
till akutmottagningen kommer de ibland dit innan patienten anländer. Då finns det tid 
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att kontrollera väsentlig utrustning och förbereda materialet utifrån vilka behov 
patienten förväntas ha. 
 
Trygghet i larmsituationen påverkas påtagligt av huruvida anestesisjuksköterskorna är 
bekanta med miljön de kommer till och den utrustning som finns där. 
Anestesisjuksköterskorna känner sig tryggare när de arbetar med läkemedel och 
utrustning de känner till från operationsavdelningen. Tillgängligheten till specifika 
luftvägshjälpmedel gör att anestesisjuksköterskorna inte uttrycker oro för att hantera en 
eventuell svår luftväg. Anestesisjuksköterskorna upplever att utrustningen är en resurs 
och att mycket löser sig bara det finns rätt material. Då materialet saknas eller inte 
fungerar skapar det en stress och irritation hos anestesisjuksköterskorna. En sådan 
händelse beskrivs nedan:  
 
”När man började plocka upp läkemedlen så var de ett halvår gamla. Och vissa saker 
fanns inte i vagnen och det är klart, då är det frustrerande […] Det är ju en falsk 
trygghet […] för om man då kommer till ett ställe där det är en vagn med fem lådor i 
och man börjar rycka i fem lådor så kan det ju bli lite. Alla får ju en viss typ av 
tunnelseende och man kan ju rycka i samma låda tre gånger och inte hitta just det som 
ligger framför ögonen […] man kan ju inte gå runt på alla avdelningar på hela 
sjukhuset och skaffa sig en uppfattning om vad de har för saker” (IP 9). 
 
Trygghet i relation till platsen för larmet uppstår i samband med att 
anestesisjuksköterskorna får erfarenhet av larm och blir välbekanta med sjukhuset 
lokaler. Det uppstår ibland ändå stress då det fortfarande finns platser som är nya för 
dem. Anestesisjuksköterskorna upplever även att det finns platser som är svåra att 
arbeta i på ett patientsäkert sätt. Några anestesisjuksköterskor beskriver att 
röntgenavdelningen kan vara en otrygg miljö. Om behov av att intubera patienten 
uppstår så kan det till exempel vara svårt att manövrera röntgenbordet vilket försvårar 
situationen: ”Det är ingen trygg miljö att jobba på röntgen […] där vill du vara så lite 
som möjligt” (IP 7) uttrycker en av dem. Rummet kan dessutom påverka 
larmsituationen negativt då det är hög ljudnivå och trångt kring patienten.  
 

2.2 Struktur som grund för trygghet 
I intervjuerna återkommer anestesisjuksköterskorna ofta till att larmsituationens struktur 
har en stor betydelse. Strukturen bygger på inarbetade koncept som exempelvis HLR 
och traumaomhändertagande enligt ABCDE. Dessa arbetssätt ger en tydlig 
rollfördelning och en riktning för alla att arbeta efter vilket innebär att 
anestesisjuksköterskorna vet sin egen uppgift men även vad de andra i teamet gör och 
förväntas göra. Anestesisjuksköterskorna beskriver larmteamets arbetsfördelning och att 
anestesipersonalens uppgift är att säkerställa andning och luftväg, genom att inta platsen 
vid patientens huvudända. När larmen följer en struktur upplevs det som behagligt, 
professionellt och tillfredsställande. Larm med tydlig struktur kan ibland upplevas 
enklare än exempelvis en planerad operation eftersom roller och arbetsfördelning är 
förbestämda och inövade. Ett exempel på detta är då anestesisjuksköterskorna deltar vid 
urakuta kejsarsnitt: ”Då behöver du inte tveka en sekund. Vi gör på samma sätt varje 
gång” (IP 6). 
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Samtliga anestesisjuksköterskor berättar om tillfällen då strukturen brister tillexempel 
då riktlinjer inte följs, för många personer är involverade eller att larmteamet inte håller 
sig till sina roller. Vid dessa tillfällen blir det svårt att samarbeta och larmarbetet blir 
ineffektivt, stressigt och kaotiskt. När fler anestesisjuksköterskor deltar än vad larmet 
kräver kan det bli oordning i arbetsfördelningen: ”Hallå vart tog mina pentosprutor 
vägen? Nä, men de har jag tagit säger någon annan” (IP 8) utrycker en i samband med 
ett kaotiskt larmsnitt. I de situationer då anestesisjuksköterskorna väljer att gå utanför 
sitt arbetsområde finns det risk att de tappar fokus från sina uppgifter vilket beskrivs i 
följande citat: ”Patienten kanske ska intuberas helt plötsligt och då står man där och 
sätter nål” (IP 5). Anestesisjuksköterskorna anser att strukturen bör följas för att arbetet 
ska flyta på optimalt. 
 
En förutsättning för att få en god struktur är att deltagarna i larmteamet känner till 
larmkoncepten och är vana vid att arbeta utifrån dem. Avdelningarna på sjukhusen är 
mer eller mindre vana vid akuta situationer. Blir anestesisjuksköterskorna larmade till 
en avdelning, till exempel en akutmottagning, där de vet att personalen är van vid 
medicinskt kritiskt sjuka patienter så känner anestesisjuksköterskorna en större trygghet 
än när de går på larm på exempelvis en psykiatrisk avdelning. Anestesisjuksköterskorna 
kan då fullt ut koncentrera sig på sina uppgifter och kan räkna med att övriga 
teammedlemmar tar ansvar för sina områden. Följande citat beskriver variation gällande 
larmvana på olika avdelningar: 
 
”Springer man på hjärtlarm på HIA så slutar det ofta med att man står och hjälper till 
att dra ner persiennerna eller nåt liksom […] då står det ju uppradat sjuksköterskor 
som har hjärtstopp hela tiden […] då blir det bra […] Medan om du kommer till en 
kirurgavdelning så har de flesta sprungit därifrån. Det är inte så många personal kvar 
för det är ingen som vill vara med [skrattar]. För att det är för läskigt liksom” (IP 8). 
 
Till skillnad från avdelningar som ofta har situationer med akut kritiskt sjuka patienter 
upplever anestesisjuksköterskorna att larmen oftast blir ostrukturerade då de larmas till 
avdelningar som sällan har akuta tillbud. På grund av larmovanan är 
avdelningspersonalen inte bekant med akututrustningen på sin avdelning vilket kan göra 
det svårt för anestesisjuksköterskorna att få tillgång till läkemedel och hjälpmedel som 
kan behövas. Några anestesisjuksköterskor har varit med om att avdelningspersonalen 
inte vet vilka läkemedel som behöver hämtas och har svårt att hitta dem. En beskriver 
följande: ”För då kanske det står tio stycken… utbildade men som inte kan nånting och 
inte vet liksom var kanske defibrillatorn finns på avdelningen eller de kan inte sätta 
nål” (IP 5). Att avdelningspersonalen inte har tillräcklig kunskap om tillvägagångssätt 
och material leder till att anestesisjuksköterskorna upplever minskad tillit till dem. Vid 
dessa tillfällen känner sig anestesisjuksköterskorna manade att ta ansvar för situationen. 
På grund av den minskade tilliten vill anestesisjuksköterskorna själva bilda sig en 
uppfattning om patientens tillstånd och rapporten från avdelningspersonalen kommer i 
andra hand. För att få struktur på larmet tar anestesisjuksköterskorna en ledande roll och 
delegerar uppgifter till övriga i larmteamet. Dessutom krävs flexibilitet i arbetet då det 
inte bara är luftvägen som anestesisjuksköterskorna ska hantera utan också hjälpa de 
andra teammedlemmarna med deras uppgifter. En anestesisjuksköterska beskriver hur 
det kan se ut: 
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”Det är oftast ganska kaotiskt och rörigt när man kommer dit. Det kan vara två tre 
personer som står och försöker få in en nål samtidigt som… nån komprimerar som 
kanske har stått och komprimerat i fem minuter och inte orkar komprimera längre och 
nån som försöker blåsa, göra inblåsningar och då blir det oftast om man kommer först 
så får man ta luftvägen […] Och liksom styra upp hela HLR-situationen så att man gör 
kompressioner och inblåsningar rätt” (IP 9). 
 
Några anestesisjuksköterskor är noga med att påpeka att de flesta avdelningar och 
mottagningar de senaste åren har blivit bättre på att hantera akutmedicinska tillstånd och 
anestesisjuksköterskorna upplever att sjukhuspersonalen har en god HLR-utbildning. 
Att träna tillsammans anser anestesisjuksköterskorna vara det bästa sättet att få struktur 
i larmsituationen. Teamträning ger deltagarna tillfälle att förstå sina egna uppgifter och 
att få ett helhetsperspektiv. Det innebär också möjlighet att träna kommunikation och att 
lära känna övriga medarbetare på sjukhuset vilket stärker samarbetsförmågan i ett skarpt 
läge. Att träna så verklighetstroget som möjligt framhålls av anestesisjuksköterskorna 
som ett optimalt sätt att öva men all form av träning ger kunskap att luta sig mot i mötet 
med den kritiskt sjuka patienten. Dock ställs sällan krav från verksamheterna på att 
anestesisjuksköterskorna ska ha genomgått någon specifik utbildning för att gå på larm. 
Den enda obligatoriska utbildningen är HLR-träning. 
 

2.3 Ett tydligt ledarskap skapar struktur 
Alla anestesisjuksköterskor påpekar vikten av en tydlig ledare för att få en bra struktur 
på larm. De förväntar sig att den ansvariga läkaren ska ta den rollen. Med den tydliga 
ledaren skapas en struktur i arbetet så att alla teammedlemmar arbetar i samma riktning 
och mot samma mål. Vid ett traumalarm med en tydlig ledare beskrivs förloppet så här: 
’’Ja men så betar man av A till E […] alla känner att de […] alla har en liksom sin 
uppgift och det flyter på” (IP 3). Detta ger förutsättningar för att larmteamet ska kunna 
prestera sitt bästa. Efter sådana larm känner anestesisjuksköterskorna att deras 
prestation varit optimal och de kan då lämna larmet med tillfredsställelse. När läkaren 
inte tar den tydliga ledarrollen blir det ostrukturerat.  
 
Även samarbetet mellan anestesisjuksköterskorna och anestesiläkarna är central för 
upplevelsen av att gå på larm. Då anestesipersonalen känner varandra och har arbetat 
tillsammans tidigare kan de lättare kommunicera och hitta sina roller i en larmsituation. 
Anestesiläkaren är anestesisjuksköterskans arbetsledare och de står tillsammans vid 
patientens huvud. Samarbetet påverkas i hög grad av anestesiläkarens erfarenhet. Den 
erfarna anestesiläkaren besitter medicinsk kompetens, förmåga att planera och ta beslut 
samt har förmåga att kommunicera med teammedlemmarna. Dessa egenskaper leder till 
att anestesisjuksköterskorna känner sig trygga, delaktiga i beslut samt att arbetet 
fortlöper smidigt.  
 
Vid situationer där anestesisjuksköterskorna arbetar med oerfarna anestesiläkare 
beskrivs att dessa läkare ibland är stressade och ostrukturerade. Larmsituationen blir då 
kaotisk och patientsäkerheten kan äventyras. De erfarna anestesisjuksköterskorna 
funderar på om de behöver ta en ledande roll medan de oerfarna 
anestesisjuksköterskorna upplever att de inte är redo att ta ett sådant ansvar. Ibland kan 
anestesiläkarnas ordinationer kännas felaktiga och då uppstår en ambivalens hos 
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anestesisjuksköterskorna. Ordinationerna blir utförda men anestesisjuksköterskorna 
funderar på om behandlingen varit korrekt. Anestesisjuksköterskorna framhåller att de 
oerfarna läkarna har svårt att fatta beslut och begränsa insatserna i det akuta skedet 
vilket leder till otrygghet. Följande citat beskriver en sådan situation: 
 
”Det är ju väldigt stor skillnad på vilken narkosläkare du har med dig […] det är ju att 
de är tydliga vad de vill ha och vad de vill göra och att mycket att man är överens att 
jag känner att de besluten som de fattar är det som är i enlighet med den riktlinjen som 
finns för traumalarm […] Men när de ska börja hålla på […] Ha en artärnål, de ville 
sätta en CVK, de började ge blod fast patienten inte ens blödde visade det sig sen. Det 
blir ju stökigt så fort man svänger av […]Jag blir ju jättefrustrerad då, irriterad för jag 
tycker det är fel” (IP 10). 
 
I samarbetet med de oerfarna anestesiläkarna upplever anestesisjuksköterskorna en vilja 
att hjälpa läkarna med att fatta rätt beslut för att arbetat ska bli strukturerat. Beroende på 
anestesiläkarnas inställning till hierarki och roller anpassar anestesisjuksköterskorna 
kommunikationen för att få ordinationer som är lämpliga för situationen. En 
anestesisjuksköterska beskriver hur kommunikationen kan vara vid ett sådant tillfälle: 
”Lägger jag fram det på rätt sätt så går det bra, och lägger jag fram det på fel sätt, ah 
men då kan ju vissa personer gå tvärtemot bara för att jag inte ska få bestämma” (IP 
8). I de allra flesta situationer kan anestesisjuksköterskorna och anestesiläkarna 
tillsammans diskutera sig fram till ett bra beslut.  
 

2.4 Tydlig kommunikation främjar samarbete 
Anestesisjuksköterskornas uppfattning är att kommunikation är en viktig beståndsdel i 
hur upplevelsen av larmsituationen blir. Det ställs höga krav på kommunikationen då 
det är många som ska samarbeta kring patienten i en stressad situation. 
Anestesisjuksköterskorna framhåller att en god kommunikation i samband med larm 
innebär en tydlig dialog som framförs i god ton. Alla teammedlemmar ska vara lyhörda 
för det som sägs i rummet och bekräfta att budskapet nått fram genom återkoppling. 
Genom denna tydliga kommunikation förstår teammedlemmarna varandra. En 
ytterligare dimension avseende kommunikation uppstår då larmteamet är vana vid att 
arbeta tillsammans. Då behöver de inte alltid säga så mycket utan kan kommunicera via 
blickar och kroppsspråk, så kallad tyst kommunikation. Då kommunikationen fungerar 
upplever anestesisjuksköterskorna en trygghet och en känsla av att arbeta professionellt 
medan en dåligt fungerande kommunikation leder till stress och irritation. Högljudd och 
aggressiv kommunikation leder sällan till något positivt. En anestesisjuksköterska 
beskriver vad som händer då:  
 
”Det kan ju tillexempel vara om narkosläkaren är oerfaren och stressad […] då blir det 
lite så här tunnelseende och den har svårt att utrycka alltid vad den vill […] och så 
förstår man inte och så skriker man högre då. Och man förstår ju inte mer för det, för 
att någon skriker. Jag hör vad du säger men jag förstår inte vad du menar” (IP 2). 
 
Tydlig kommunikation blir särskilt viktigt angående läkemedelsordinationer eftersom 
det i en larmsituation inte bör finnas några frågetecken kring vilka ordinationer som 
gäller. Situationer som kan ge tveksamhet är då två läkare talar i munnen på varandra, 
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då de ger olika ordinationer eller då ordinationerna slängs ut i rummet utan att vara 
riktade till någon bestämd person. Det kan även vara så att anestesisjuksköterskorna och 
avdelningspersonalen inte förstår varandra då de inte talar samma språk. 
Anestesisjuksköterskornas specifika läkemedel är inte alltid bekanta hos 
avdelningspersonalen och ibland används korta uttryck som inte alla förstår. Följande 
citat beskriver detta: ”Kan du hämta Celo, och den personen som man säger det till vet 
ju inte vad det är, då säger man kan du hämta Celocurin, och de vet kanske ändå inte 
riktigt vad det är” (IP 9).  
 

2.5 Teamets samspel och attityder 
Flera professioner ska samarbeta kring patienten i en larmsituation. 
Anestesisjuksköterskorna upplever att detta ofta fungerar väl men att samarbetet 
påverkas av vilka personer som ingår i larmteamet, vilken erfarenhet de besitter samt 
vilka attityder de har gentemot varandra. Anestesisjuksköterskorna beskriver teamets 
styrka avseende ett delat ansvar i vårdandet av en akut kritiskt sjuk patient och de kan 
känna sig utsatta när de befinner sig ensamma på exempelvis röntgenavdelningen med 
en potentiellt dålig eller instabil patient. Vid dessa tillfällen upplever de en trygghet i att 
kunna kalla på förstärkning.  
 
Anestesisjuksköterskorna och de andra i larmteamet har attityder gentemot varandra. 
Några talar om vikten av att vara toleranta gentemot varandras olikheter samt att aldrig 
glömma hur det är att vara ny. En anestesisjuksköterska uttrycker känslan av att vara 
välkommen till larmsituationen medan en del av dem har erfarenhet av kollegor som 
behandlat dem respektöst. En anestesisjuksköterska beskriver hur kommunikationen 
mellan kollegor kan låta hård men att den vassa tonen inte är personligt riktad utan att 
den uppstår till följd av den stressade situationen. Det finns en tydlig uppfattning hos 
anestesisjuksköterskorna att teammedlemmarna ska hålla sig inom sina arbetsområden 
och inte klampa in på någon annans område och skapa dålig stämning. En 
anestesisjuksköterska tror att de andra i larmteamet kan känna sig hotade om 
anestesisjuksköterskorna tar deras arbetsuppgifter och påpekar dessutom att samarbetet 
förenklas då teammedlemmarna känner varandra sedan tidigare. Det uppstår således en 
konflikt mellan viljan att hjälpa till och samtidigt hålla sig till sina egna uppgifter. 
 
Flertalet anestesisjuksköterskor beskriver att det finns uppfattningar om hur 
anestesisjuksköterskor borde vara. Avdelningspersonalens beteende tyder ibland på att 
de ser anestesisjuksköterskorna som auktoriteter i maktposition. Ibland backar 
avdelningspersonalen bokstavligt talat undan från patienten när anestesipersonalen 
anländer. Anestesisjuksköterskorna upplever att avdelningspersonalen lämnar över hela 
ansvaret för patienten. Det finns en överdriven respekt och förväntan på vad 
anestesisjuksköterskorna ska åstadkomma. En av dem uttrycker det så här:  
 
”Och så kommer narkosen och liksom; Bered en väg för Herran. [Skrattar]. Nej då, 
men då ska narkosen ta över. Och det är ju inte meningen utan det är ju samma där; 
fria luftvägar. Men sen får man väl inte ta över för avdelningarna är ju duktiga på det 
här också eller?” (IP 7). 
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3. Patientrelationen kommer i andra hand 
Denna kategori behandlar olika dimensioner i anestesisjuksköterskornas förhållande till 
vårdandet av den akut kritiskt sjuka patienten. Vårdandet karakteriseras av växling 
mellan närhet och distans då patienten både betraktas som ett objekt och ett subjekt i 
deras händer. Anestesisjuksköterskorna kan inte påverka det faktum att patienten blivit 
svårt sjuk eller skadad. Däremot kan de påverka aspekter som den egna prestationen och 
förberedelsen samt larmteamets agerande. Det är först när de känner att dessa delar är 
tillfredsställande som de kan fokusera fullt ut på patienten. Anestesisjuksköterskorna 
söker kunskap om patientens medicinska och psykiska tillstånd. Kunskapen ger dem 
kontroll över situationen. Anestesisjuksköterskorna förlitar sig i större utsträckning på 
sin egen bedömning av patientens tillstånd än på andras redogörelser och strävar därför 
efter att komma nära patienten. I mötet med patienten krävs ett professionellt 
förhållningssätt för att kunna inge förtroende och trygghet. Förmågan att se patientens 
perspektiv i situationen skapar möjlighet till en god patientrelation och är en 
förutsättning för ett optimalt vårdande. Anestesisjuksköterskorna vill prioritera 
patientkontakten och ta den på allvar för att kunna tillgodose de mänskliga behov som 
uppstår i en kaotisk situation men då patienten är kritiskt sjuk eller då luftvägen är hotad 
prioriteras alltid de vitala funktionerna före patientbemötandet. Denna distansering 
utgör ingen etisk konflikt för anestesisjuksköterskorna utan är en obestridlig 
prioritering. 
 

3.1 Bedömning av patientens medicinska och känslomässiga tillstånd 
Anestesisjuksköterskorna vill alltid skaffa sig kunskap om patientens medicinska 
tillstånd. Då anestesisjuksköterskorna larmas till akutmottagningen och där får vänta på 
att patienten ska anlända används tiden till att införskaffa information om patienten. De 
vill få kunskap om patientens tillstånd utifrån anamnes och skademekanism vilket är en 
förutsättning för planering av omhändertagandet. Genom att lyssna på rapport från 
teammedlemmarna samt ambulansrapporten görs en bedömning av patientens tillstånd. 
I situationer där informationen tyder på att patienten är svårt skadad eller kritiskt sjuk 
förstärks den mentala fokuseringen och den praktiska förberedelsen blir mer 
omfattande. Några anestesisjuksköterskor påpekar att de har blivit medvetna om att den 
bild de skapar sig av patienten inte alltid behöver stämma överens med verkligheten. Så 
här säger en av anestesisjuksköterskorna: 
 
”Då tänker man ju att det kan ju liksom inte gå […] Kan man överleva ett sånt fall? 
Och då […] förstår man ju att det här kommer inte vara lätt. Det här kommer ju bli 
väldigt stökigt. Det kan man nästan känna […] sen är det många larm ändå som, där de 
är mycket mer stabila än vad man tror fastän de har varit med om väldigt mycket våld 
[…] Medan vissa andra gånger så har man snubblat i en trappa och slagits och blivit 
jätteilla skadad” (IP 10). 
 
I situationer då patienten redan finns på plats placerar sig anestesisjuksköterskorna 
tillsammans med anestesiläkarna vid patientens huvudända. Anestesisjuksköterskorna 
önskar omgående bilda sig en uppfattning om tillståndet genom att undersöka patientens 
andning och luftväg. Rapporten kommer i andra hand men är fortfarande viktig. 
Bedömning av patientens andning och medvetandegrad görs parallellt med att 
anestesisjuksköterskorna presenterar sig och kommunicerar med patienten. Då patienten 
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är medvetslös fokuserar anestesisjuksköterskorna på det medicinska tillståndet. Vid de 
tillfällen anestesisjuksköterskorna möter en vaken patient är inte bara det medicinska 
tillståndet viktigt utan även bedömning av patientens psykiska välbefinnande. 
Anestesisjuksköterskorna beskriver vilka emotioner patienter i larmsituationer kan ge 
uttryck för. Ibland möter de patienter som befinner sig i chock, som är stressade och 
gråter. Vissa patienter upplevs vara avskärmade och inte mottagliga för information och 
somliga är glömska och frågar samma sak om och om igen. 
 
Anestesisjuksköterskorna strävar efter ett empatiskt förhållningssätt och en önskan att 
förstå patientens perspektiv även om det inte alltid är lätt. Anestesisjuksköterskorna 
tänker att det kunde varit de själva som var patienten vilket skapar en förmåga att 
relatera till patienten och en vilja att göra mötet med vården så bra som möjligt. En av 
dem beskriver det så här: ”Det är ju en ändå en människa som ligger där, det är ju inte 
en sak som vi ska” (IP 5). 
 

3.2 Viljan att skapa en god vårdrelation 
I en larmsituation samlas många personer kring patienten och patienten befinner sig i en 
utsatt situation. Anestesisjuksköterskorna påtalar därför nödvändigheten av att någon i 
teamet skapar patientkontakt. För att skapa god patientkontakt anser 
anestesisjuksköterskorna att endast en person i larmteamet bör ta den huvudsakliga 
kontakten. Vid de tillfällen då anestesiläkarna tar det ansvaret får 
anestesisjuksköterskorna en tillbakadragen roll i patientkontakten då det redan är många 
personer kring patienten. Brister kommunikationen är anestesisjuksköterskorna beredda 
att träda in för att säkerställa en god patientrelation och därmed ett gott vårdande. 
Angående patientens utsatthet säger en anestesisjuksköterska så här:  
 
”Viktigt att man pratar med patienten, för vi står vid huvudet och alla håller på och det 
är en chockartad situation och vi måste försöka få patienten trygg och liksom att, 
liksom folk sätter katetrar och allting och de är väldigt blottade. Att de ändå ska känna 
att de har någon som de kan […] prata med” (IP 2). 
 
Då anestesisjuksköterskorna tar patientkontakten görs det med en stävan efter att vara 
närvarande, lugna och professionella. Flera anestesisjuksköterskor beskriver att de gärna 
vill presentera sig och tala om för patienten att de finns där för dem. En del av 
patientkontakten består i att informera patienterna så att de förstår vad som händer 
omkring dem. En annan del av patientkontakten innebär att anestesisjuksköterskorna 
uppmärksammar patienternas behov och bekräftar och tillgodoser dessa. 
Anestesisjuksköterskorna vill även inge hopp, lugn och trygghet hos patienterna genom 
bemötandet och de tror att patienterna blir påverkade av larmpersonalens uppträdande. 
Då larmpersonalens beteende är uppjagat överförs den stressen till patienten som då 
förstår att situationen är allvarlig. Anestesisjuksköterskorna använder inte bara muntlig 
kommunikationen utan även kroppslig kommunikation genom ögonkontakt och 
beröring. Att lägga en hand på patientens arm eller axel är ett sätt att visa patienterna 
närvaro. En anestesisjuksköterska berättar varför det är viktigt att vara närvarande i 
mötet med patienten: ”Om det är jobbigt, om det gör ont eller vad det kan vara, att man 
försöker bara visa ett lugn för den personen […] Så att den iallafall får en känsla av att 
de här personerna hjälper mig och de ser mig” (IP 4). 
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3.3 Fokus är att rädda liv 
Patienternas medicinska tillstånd varierar i olika larmsituationer. Det kan vara svårt att 
lyckas med patientrelationen fullt ut i de situationer då patienten är vaken men i behov 
av akuta insatser. Anestesisjuksköterskorna upplever då att tiden till att skapa 
patientrelation är otillräcklig. Patientens behov kan vara svåra att upptäcka i stressade 
situationer, till exempel behov av smärtlindring eller information. Det finns dock en 
medvetenhet hos anestesisjuksköterskorna om att patienter i dessa situationer behöver 
den kontakten. Anestesisjuksköterskorna beskriver hur de i möjligaste mån försöker 
göra det bästa av situationen. Anestesisjuksköterskorna presenterar sig och informerar 
patienten men samtalet blir kort och koncist. Anestesisjuksköterskorna är eniga om att 
patientrelationen kommer i andra hand. Det viktigaste är att rädda livet på patienten. Då 
patienten är i ett kritiskt tillstånd hinner anestesisjuksköterskorna inte fundera på 
relationen. All tid och kraft går till livräddande åtgärder, som för 
anestesisjuksköterskorna innebär att först och främst skapa en fri luftväg. 
Anestesisjuksköterskorna upplever att den prioriteringen är korrekt och har inga etiska 
funderingar kring det, vilket följande citat förtydligar:  
 
”Det är ju hemskt att säga det men när de är så svårt skadade så […] de blir ju objekt, 
där man bara frenetiskt jobbar […] och försöker rädda de // jag står ju inte och tänker 
hela tiden när jag jobbar att hon är si och så gammal eller undrar vad hon, vad hon är 
för människa eller hur hon hamnade här eller vad hon har för föräldrar eller syskon. 
Det gör man ju inte utan just då, för det tar ju fokus från att jag måste utföra mina 
arbetsuppgifter […] och då spelar det ju ingen roll vem det är utan man gör samma sak 
på alla som kommer” (IP 10). 
 
Enligt anestesisjuksköterskorna är skapandet av fri luftväg och god ventilation hos 
patienten deras huvuduppgift. Då anestesisjuksköterskorna kommer till larm där de 
möts av en patient som pratar och andas tillfredsställande kan de varva ner. 
Anestesisjuksköterskorna kan då istället fokusera på att skapa en god patientrelation. 
Möter anestesisjuksköterskorna en patient som har en hotad luftväg blir det bråttom att 
skapa en fri luftväg och de upplever en större stress. Det största stressmomentet för 
anestesisjuksköterskorna i alla larmsituationer är när de inte lyckas få i patienten luft. 
Följande citat beskriver känslan i en sådan situation: ”Och då känner man att man inte 
har en säker luftväg och då så blir man ju orolig för det är ju det som står nummer ett 
på våran lista, så är ju det A hela tiden” (IP 10). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoddiskussionen tar sin utgångspunkt i begreppen giltighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 196-199). 
Giltigheten i kvalitativ forskning handlar om studiens förmåga att beskriva det som är 
specifikt för det fenomen som ska studeras. Forskaren bör välja den metod som på bästa 
sätt fångar olika dimensioner av området (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 
197-198). Enligt Malterud (2014, s. 31) är det lämpligt att använda en kvalitativ metod 
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för att kunna beskriva upplevelser av fenomen. Eftersom tidigare forskning 
knapphändigt beskriver denna studies fenomen måste den nya kunskapen byggas från 
grunden som vid en induktiv ansats (Elo & Kyngäs 2008, s. 109). Intervjustudier passar 
väl när forskare vill få kännedom om hur en individ upplever den värld de lever i. Hade 
författarna valt att göra en observationsstudie kunde det ha gett en inblick i vad som 
sker i en larmsituation men inte förståelse för upplevelsen av denna (Malterud 2014, ss. 
79-80). Anledningen till att författarna valde kvalitativ innehållsanalys var för att fånga 
likheter och skillnader i anestesisjuksköterskornas berättelser och ges möjlighet att till 
viss del tolka innebörden i dessa (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 189). 
Utifrån ovanstående metod erhölls ett mångfacetterat resultat med djupa beskrivningar 
av hur anestesisjuksköterskor upplever att gå på larm vilket svarade på studiens syfte. 
 
Tillförlitligheten beskrivs som trovärdigheten i genomförandet av studien där forskarens 
förtrogenhet med metoden och förmåga att beskriva processen är en viktig del (Elo et al. 
2014, s. 5; Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 198). Författarna till denna studie 
hade i förväg begränsad erfarenhet av att genomföra forskningsintervjuer och kvalitativ 
innehållsanalys. Den första intervjun granskades av författarna och deras handledare 
avseende kvalitet på intervjun och hur väl den svarade på syftet innan de gick vidare 
med resten av intervjuerna. Författarna fortsatte reflektera över intervjutekniken under 
arbetets gång. Enligt Elo et al. (2014, s. 4) bör forskaren på detta sätt granska 
intervjutekniken kontinuerligt under hela datainsamlingen. Författarna upplevde i 
intervjusituationen svårigheter med att inte bekräfta informanternas berättelser med 
kroppsspråket, exempelvis undvika att nicka. Vid de första intervjuerna erfor författarna 
dessutom att djupet i berättelserna inte var tillfredsställande. Men efterhand förbättrades 
intervjutekniken vilket gav fördjupade berättelser. Författarna genomförde intervjuerna 
var för sig. Genom att en intervjuguide användes ökade tillförlitligheten då författarna i 
intervjusituationen fick hjälp att fokusera på syftet. Intervjuguiden reviderades efter den 
andra intervjun men sedan gjordes inga ändringar. Det finns även risker med att 
använda en intervjuguide. Enligt Malterud (2014, s. 154) kan risken vara att 
intervjuerna följer ett förutbestämt mönster och att den därför endast bör ses som ett 
stöd med möjlighet att följa informanternas berättelser. Författarna inledde varje 
intervju med samma fråga och följdfrågorna blev sedan olika för varje intervju. 
Författarna försökte ställa öppna frågor och följa anestesisjuksköterskornas svar och 
intervjuguiden, i detta fallet en ”mind map”, användes endast som hjälp. De upplevde 
att det blev enklare att vara följsam med ökad intervjuerfarenhet. Författarna funderade 
dock på om frågorna kunde varit ännu mer djupgående för att fånga ytterligare nyanser 
av fenomenet och inte hamna i ytliga beskrivningar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 71; 
Malterud 2014, s. 154). 
 
Intervjuerna genomfördes var för sig för att inte anestesisjuksköterskorna skulle hamna i 
underläge och för att kunna skapa ett förtroendegivande berättarklimat. Dock kan även 
en situation där forskaren är ensam leda till obehag för informanten då de två sitter 
mittemot varandra och informanten har svårt att undkomma intervjuarens blickfång 
(Malterud 2014, s. 158). 
 
Antalet informanter till denna studie valdes i förväg relaterat till tidsbegränsningar för 
studiens genomförande (Kvale & Brinkmann 2014, s. 155). Detta sätt är inte 
rekommenderat enligt Malterud (2014, ss. 157-158) som menar att ett i förväg bestämt 
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antal informanter inte säger något om hur innehållet i materialet kommer att bli. 
Materialet kan bli både för magert eller för omfattande. Istället rekommenderas att 
forskaren fortlöpande analyserar materialet och låter mättanden styra antalet 
informanter (Elo et al. 2014, ss. 4-5; Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers 2002, s. 
12). Författarna intervjuade tio anestesisjuksköterskor och upplevde en fyllighet, 
mångfald och återupprepning i materialet vilket gjorde att materialet kändes tillräckligt 
för en tillförlitlig analys. Författarna kan dock inte veta vad ytterligare intervjuer hade 
kunna tillföra. 
 
Tillförlitligheten i studien stärks av att författarna tillsammans har läst alla 
transkriberade intervjuer och gemensamt analyserat materialet och funderat kring olika 
tolkningsmöjligheter (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 198). Genom att så 
tydligt som möjligt beskriva denna process kan läsaren förstå hur den nya kunskapen 
har skapats. Citat har använts dels för att visa hur kategorierna tillkommit men även för 
att ge läsaren förståelse för att det är anestesisjuksköterskorna berättelser som ligger till 
grund för resultatet (Elo et al. 2014, s. 7). Det är viktigt att forskaren är förtrogen med 
informanternas berättelser och att resultatet speglar deras verklighet, det vill säga att 
analysen inte förvanskar innehållet (Malterud 2014, s. 219). Författarna upplevde att 
den svåraste delen i analysprocessen var att abstrahera. Det var problematiskt att 
teoretisera och samtidigt hålla resultatet nära anestesisjuksköterskornas berättelser. 
 
Överförbarhet handlar om studiens förmåga att kunna översättas till andra sammanhang 
men det är upp till läsaren att avgöra detta. För att kunna översätta resultatet till andra 
kontexter måste forskaren tydligt redogöra för urval, kontext, intervjuförfarande samt 
analys (Elo et al. 2014, ss. 4-5; Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 198-199). 
Vid ringa användbarhet blir studiens giltighet låg (Malterud 2014, s. 224). 
Anestesisjuksköterskorna som deltog i denna studie arbetade på fyra olika 
operationsavdelningar. Detta gav en variation gällande olika typer av larmverksamhet 
som kan bidra till överförbarheten inom dessa områden (Rosberg 2012, s. 128). De 
intervjuade hade en variation gällande ålder, yrkeserfarenhet och kön. Könsfördelningen 
var dock inte jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Vårdenhetscheferna valde ut de 
personer som skulle delta och det kan diskuteras om detta var lämpligt. Valde de 
personer som tycker om att bli intervjuade och tycker om att gå på larm eller valdes de 
ut för att det passade schemaplaneringen? På grund av att författarna inte fullt ut var 
delaktiga i urvalsprocessen blev det inte ett strikt ändamålsenligt urval vilket enligt 
Malterud (2014, ss. 27-28) gör överförbarheten otydligare. 
 
Forskarens delaktighet är en förutsättning i en kvalitativ studie eftersom forskaren 
betraktas som medskapare av resultatet. Forskaren kan inte undvika att vara en del av 
processen men bör vara medveten om sin delaktighet så att studien förblir lojal 
gentemot informanterna och deras berättelser (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, 
s. 199; Malterud 2014, ss. 46-47). Forskarens lyhördhet för materialet avgör om 
resultatet blir trovärdigt. Hinder för lyhördheten beror på kunskapsbrist hos forskaren, 
dennes oförmåga att lyssna in materialet samt oförmåga att abstrahera eller tolka 
materialet (Morse et al. 2002, ss. 10-11). Förförståelsen är en komponent i forskarens 
delaktighet (Malterud 2014, ss. 49-50). Författarna till denna studie hade båda 
erfarenhet från akutmottagningsverksamhet som sjuksköterskor och hade arbetat 
tillsammans med anestesisjuksköterskor i olika larmsituationer. Det var denna 
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erfarenhet som väckte intresset till problemområdet. Då författarna skrev ner sin 
förförståelse och delade den med varandra fanns en förhoppning om att inte låta den 
påverka intervjusituationerna så att anestesisjuksköterskornas berättelse påverkades av 
den. De anestesisjuksköterskor som hade kännedom om författarnas bakgrund 
informerades om att författarna önskade studera just deras upplevelse av fenomenet och 
att författarna skulle betraktas som neutrala, som att författarna inte hade kunskap kring 
fenomenet sedan tidigare. Författarna är medvetna om att förförståelsen kan ha påverkat 
intervjuerna och analysen men kan inte veta i vilken utsträckning. Trovärdigheten stärks 
dock genom att författarna blivit överraskade av det resultat som framkom (Malterud 
2014, ss. 49-50). 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet som framkommer ger ett brett perspektiv på anestesisjuksköterskors 
upplevelser av att gå på larm. Eftersom tidigare forskning var begränsad tillför därför 
denna studie ny kunskap inom området. Tre kategorier utkristalliserade sig; En 
utvecklande utmaning, Larmteamets möjligheter och hinder och Patientrelationen 
kommer i andra hand. Ny kunskap som framträder är att anestesisjuksköterskor vill 
vara i händelsernas centrum och att de där utvecklar sin förmåga att arbeta 
professionellt. Larmteamets samarbete och strukturerade arbetssätt är för 
anestesisjuksköterskorna en stimulerande arbetsuppgift som ställer krav på deras 
flexibilitet. Det är intressant att nämna det maktspel som ibland utspelar sig vid 
patientens huvudända mellan anestesisjuksköterskorna och anestesiläkarna samt de 
attityder larmteamet uttrycker gentemot varandra. Resultatet överraskar angående den 
speciella vårdrelation som uppstår i larmsituationen där patientbemötandet kommer i 
skymundan trots patientens utsatta situation. 
 

En utvecklande utmaning 
Studiens resultat visar att anestesisjuksköterskor har ett öppet förhållningssätt till 
larmsituationer. Anestesisjuksköterskorna strävar efter ett öppet sinne i mötet med 
larmpatienten men de är inte helt fria från förförståelse utan påverkas av tidigare 
erfarenheter. Wireklint och Dahlberg (2012) har undersökt prehospital personals 
förberedelse inför larmsituationer i en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. 
Studien visar att även prehospital personal behöver vara beredd på det oförberedda i sitt 
möte med patienter. Ambulanspersonalen får ibland sparsam information eller 
missvisande uppgifter från larmcentralen då de larmas ut till patienter. Studien betonar 
vikten av att ha ett öppet sinne och inte sätta en färdig diagnos innan mötet med 
patienten (Wireklint & Dahlberg 2012, ss. 573-576). Även anestesisjuksköterskorna i 
denna studie påtalar att de inte kan förbereda sig helt eftersom de inte vet vad som 
väntar. 
 
I resultatet framkommer att anestesisjuksköterskor i larmsituationer får ett 
adrenalinpåslag som möjliggör förberedelse i att hantera situationen. I en studie med 
kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod beskrivs hur intensivvårdssjuksköterskor 
på liknande sätt får ett adrenalinpåslag i samband med HLR (Law 2001, s. 79). Andra 
studier visar att adrenalinets positiva egenskap leder till möjlighet för sjuksköterskor att 
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vässa sina sinnen i larmsituationer (Svensson & Fridlund 2008, s. 39; Wireklint & 
Segesten 2012, s. 574) vilket också anestesisjuksköterskorna i denna studie upplever.  
 
I larmsituationer där patientens fria luftväg hotas finns behov av anestesiologisk 
kompetens och anestesisjuksköterskan har således en given plats i dessa sammanhang. 
Anestesisjuksköterskorna anser att denna utmaning berikar deras yrkesliv men ger 
samtidigt uttryck för en ambivalens då arbetsglädjen skapas i en situation som för 
patienten är traumatisk och potentiellt livshotande. Enligt Benner, Tanner, Chesla (1999, 
s. 127) uppstår glädje i arbetet för sjuksköterskan med ökad yrkesskicklighet. Det kan 
därför diskuteras om denna motsättning anestesisjuksköterskorna upplever är ett 
problem eller om den rentav är en bekräftelse på att de arbetar professionellt. Frågan är 
om inte den akut kritiskt sjuka patienten är i behov av en kompetent vårdare som 
brinner för sitt yrke och dessutom trivs i den situationen? 
 
Vidare beskriver resultatet anestesisjuksköterskans upplevelse av larm relaterat till 
tidigare kunskap och erfarenhet, vilket var en av studiens forskningsfrågor. 
Anestesisjuksköterskorna i denna studie har inga krav från arbetsgivaren på specifika 
utbildningar innan deltagande vid larm och det förekommer ingen kontroll av deras 
förmåga att hantera dessa situationer. Resultatet pekar på att anestesisjuksköterskors 
larmkunskap utvecklas främst genom erfarenhet. I likhet med Benner, Tanner och 
Cheslas (1999) beskrivning av sjuksköterskors kompetensutveckling klättrar 
anestesisjuksköterskorna uppför en kompetensstege. Anestesisjuksköterskorna är till en 
början nybörjare och upplever förvirring och oro när de går på larm. De besitter 
teoretisk kunskap men har svårt att fokusera på patienten i larmsituationen då de ännu 
inte är bekväma med sina uppgifter eller den nya miljön. Det kan jämföras med att 
anestesisjuksköterskorna till en början är på nivån avancerad nybörjare (Benner, Tanner 
och Chesla, 1999, ss. 69-70, 81-114). Nybörjare är i stort behov av handledning för att 
kunna börja använda sin teoretiska kunskap. De har stor nytta av regler och struktur. 
Med ökad erfarenhet kan sjuksköterskorna arbeta mer självständigt, men ett nära 
samarbete med erfarna kollegor som förebilder är alltid viktigt (Benner, Tanner & 
Chesla 1999, ss. 357-360). Anestesisjuksköterskor som är nya i larmverksamhet bör 
således vara behjälpta av handledning, brevidgång och tydliga riktlinjer.  
 
Anestesisjuksköterskorna i denna studie beskriver sin kompetensnivå i larmsituationer 
likt nivåerna kompetensstadiet och skicklighetsstadiet enligt Benner, Tanner och Chesla 
(1999, ss. 115-185). Anestesisjuksköterskorna känner sig trygga, vet vad de ska göra 
och upplever att arbetet förlöper smidigt vilket ger dem arbetsglädje. För att nå till 
högsta nivån på kompetensstegen, experten, har sjuksköterskan enligt Benner, Tanner & 
Chesla (1999, ss. 186-215) förmåga att se patienten och samtidigt behålla 
helhetsperspektivet över situationen. Anestesisjuksköterskorna i denna studie beskriver 
hur patientbemötandet i ett kritiskt läge kommer i skymundan då de prioriterar 
förberedelser, patientbedömning och livräddande åtgärder. Det kan diskuteras om det är 
möjligt för anestesisjuksköterskorna i larmsituationen att fullt ut nå upp till expertnivån 
då de inte är på sin ordinarie arbetsplats. Sjuksköterskor som vanligtvis är experter 
inom sitt område kan behöva gå tillbaka ett steg på kompetensstegen då de befinner sig 
i ovana miljöer med ny personal och utrustning. Deras intuitiva handlande fungerar bäst 
i den kontext de är vana vid (Benner, Tanner & Chesla 1999, s. 76).  
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Även annan forskning belyser relationen mellan erfarenhet och trygghet. Law (2001, s. 
79) visar att sjuksköterskor som har erfarenhet och kunskap upplever en större trygghet 
då de arbetar i larmsituationer. Även Svensson och Fridlund (2008) beskriver i en 
svensk kvalitativ intervjustudie att den prehospitala personalen känner sig lugnare med 
ökad erfarenhet på grund av att de vet hur de ska agera i olika situationer. Som nya 
kunde den prehospitala personalen känna sig otillräckliga då de inte hade tillräcklig 
kunskap, vilket även framkommer hos anestesisjuksköterskorna i vårt resultat. Å andra 
sidan ger den prehospitala personalen uttryck för en ökad insikt om att de även som 
erfarna sjuksköterskor inte har kunskap om allt och att de i början av sin karriär var 
naiva och trodde allt skulle lösa sig (Svensson & Fridlund 2008, ss. 39-40) vilket står i 
kontrast till vår studie, där ingen av anestesisjuksköterskorna ger uttryck för detta. 
 
Denna studie pekar på att anestesisjuksköterskor har etiska funderingar kring vårdandet 
av gamla och sjuka människor i HLR-situationer. De upplever att HLR i dessa 
sammanhang ger en ovärdig död. Att sjuksköterskor har dessa tankar är inte ovanligt. 
En norsk kvalitativ studie analyserad enligt grundad teori visar att sjuksköterskor och 
anestesisjuksköterskor upplever etiska dilemman och oro relaterat till utförande av HLR 
på gamla och sjuka patienter. Sjuksköterskorna i den studien ansåg att beslut om att inte 
utföra HLR tas för sällan och att dessa beslut ibland kommer för sent. Det fanns en 
medvetenhet om att dessa beslut inte är lätta att ta men att läkare bör ha som vana att 
diskutera dessa beslut med patienterna. De etiska betänkligheterna som 
sjuksköterskorna upplever har att göra med ifrågasättandet av utsikterna att lyckas 
återuppliva dessa gamla patienter och beträffande värdighet i livets slutskede (Sævareid 
& Balandin 2011, ss. 1743-1746) vilket styrker denna studies resultat. Laws (2001, ss. 
79-80) studie visar på samma etiska betänkligheter hos intensivvårdssjuksköterskor. 
 
I denna studie framkommer det att anestesisjuksköterskor upplever oro inför 
larmsituationer där barn är involverade. Dels är de inte vana vid att vårda akut sjuka 
barn men det verkar som att denna oro även förstärks av känslan att barn inte ska vara 
sjuka och skadade. Ytterligare en dimension är att anestesisjuksköterskorna relaterar till 
barn de känner. Svensson och Fridlund (2008) har också funnit en oro hos prehospital 
personal rörande vårdandet av akut sjuka barn. Den prehospitala personalen beskriver 
oro utifrån perspektivet att barn har hela livet framför sig, föräldrarnas förväntningar på 
vårdandet samt att barn kan vara svåra att bedöma då de inte uttrycker sig på samma sätt 
som vuxna (Svensson & Fridlund 2008, ss. 38-39). Dessa situationer samt andra larm 
som påverkar anestesisjuksköterskorna skapar behov av kollegiala samtal. Resultatet 
tyder på att samtalets viktigaste funktion är att anestesisjuksköterskor får bekräftelse på 
sin insats och kan stärkas i sin yrkesroll. Att samtala efter larmsituationer är viktigt för 
dem. I likhet med Svensson & Fridlund (2008, s. 40) samtalar anestesisjuksköterskor 
helst med kollegor de känner väl och har förtroende för. Enligt Benner, Tanner och 
Chesla (1999) är reflektion efter patientsituationer betydelsefullt för sjuksköterskor på 
alla nivåer. Detta för att erhålla förståelse för vad som fungerade bra och vad som 
fungerade dåligt och därmed kunna dra lärdom av det (Benner, Tanner & Chesla 1999, 
ss. 357-360). Laws (2001, ss. 79-81) studie om intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet 
av HLR pekar på att sjuksköterskorna i större utsträckning upplever stressreaktioner i 
relation till HLR, både i patientsituationen och efteråt. Detta står i kontrast till 
anestesisjuksköterskorna i denna studie som i regel inte bär med sig larm efteråt. 
Anestesisjuksköterskorna i denna studie ger dessutom uttryck för att de inte skulle 
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kunna arbeta inom larmverksamhet om de inte hade förmåga att släppa taget om de larm 
de deltar i vilket även ambulanspersonalen i Svensson och Fridlunds (2008, s. 39) studie 
bekräftar. 
 

Larmteamets möjligheter och hinder 
Studiens resultat visar att anestesisjuksköterskor önskar kontrollera det adrenalinpåslag 
de får vid ett larm. Detta för att kunna agera på ett strukturerat och professionellt sätt. I 
Wireklint och Segestens (2012, ss. 573-574) studie framgår att även prehospital 
personal strävar efter kontroll i sitt vårdande. Det är av stor betydelse att de kan hålla 
sig lugna och hantera stress och adrenalinpåslag i kaotiska situationer. Även 
intensivvårdssjuksköterskor (Law 2001, s. 79) beskriver behov av att kontrollera sitt 
adrenalinpåslag i samband med HLR. Dessa sjuksköterskor skaffade sig kontroll även 
genom att avskärma sig från obehagliga inslag i HLR-situationen vilket 
anestesisjuksköterskorna i denna studie inte ger uttryck för. 
 
Denna studie visar att strukturen har betydelse för att en larmsituation ska falla ut 
optimalt. Struktur skapas enligt anestesisjuksköterskorna av en miljö med fungerande 
utrustning, ett larmteam där alla vet sina roller, en tydlig ledare, följsamhet till riktlinjer 
samt en rak kommunikation. Denna struktur skapar möjlighet till ett välfungerande 
interprofessionellt team trots att teammedlemmarna inte känner varandra sedan tidigare. 
Courtenay et al. (2013) har i en litteraturöversikt sammanställt det interprofessionella 
teamets delar i ett traumaomhändertagande. Denna litteraturöversikt pekar på att 
interprofessionella team kan arbeta effektivt och prestera väl då alla teammedlemmar 
arbetar utifrån inlärda koncept och behöver därför inte ha erfarenhet av att ha arbetat 
tillsammans (Courtenay et al. 2013, s. 2). Castelao et al. (2013, ss. 504-521) styrker i sin 
litteraturöversikt avseende teamarbete vid HLR den sammanställning Courtenay et al 
(2013) genomfört med tillägg att ett fungerande teamarbete även leder till ökad 
patientsäkerhet. Å andra sidan ger anestesisjuksköterskorna i vår studie uttryck för att 
samarbetet i ett larmteam underlättas då de har kännedom om de personer de arbetar 
med. Detta bekräftas av Cole och Crichton (2006, ss. 1257-1266) som genomförde en 
kvalitativ intervjustudie med syfte att studera mänskliga faktorers påverkan på 
interprofessionella team och fann bland annat att teamarbete fungerar allra bäst då 
teammedlemmarna känner varandra. Hunziker et al. (2011, s. 2383) beskriver att det då 
även uppstår ett öppet klimat så att teammedlemmarna vågar kommunicera och tänka 
högt. 
 
Vidare visar resultat på hur viktigt samarbetet mellan anestesisjuksköterskorna och 
anestesiläkarna är för att anestesisjuksköterskorna ska känna trygghet i larmsituationer. 
Ett dynamiskt samspel framträder med inslag av delaktighet och gemenskap men även 
maktspel och hierarki. Delaktigheten är vanligare när anestesisjuksköterskorna 
samarbetar med en erfaren anestesiläkare där de beskriver arbetet som lugnt, tryggt och 
smidigt. När de arbetar med en oerfaren anestesiläkare som inte kan hantera 
larmsituationen likt en erfaren anestesiläkare blir arbetet oftare komplicerat och otryggt. 
Det framkommer att anestesisjuksköterskorna ibland upplever en hierarki då oerfarna 
anestesiläkare inte värderar anestesisjuksköterskornas kunskap och hellre fattar egna 
beslut, trots bristande kunskap, utan att använda de erfarna anestesisjuksköterskornas 
kompetens. Hunziker et al. (2011, s. 2383) framhåller att hierarki inom en grupp 
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påverkar teammedlemmarna negativt. Hierarki skapar barriärer inom gruppen så att 
teammedlemmarna inte vågar framföra sina åsikter. Det kan också leda till att 
teammedlemmarna avvaktar med att genomföra vissa åtgärder tills den person som 
anses stå högst i hierarkin initierar åtgärderna (Hunziker et al. 2011, s. 2383). 
Kvarnström (2008) beskriver i en kvalitativ intervjustudie att hierarki inom ett team 
försvårar teammedlemmarnas förmåga till delaktighet. Då inte alla teammedlemmar är 
delaktiga fullt ut och deras potential inte utnyttjas erhålls inte heller ett 
interprofessionellt helhetsperspektiv av patienten. (Kvarnström 2008, ss. 195-196).  
 
När anestesisjuksköterskorna i denna studie upplever hierarki i samspelet med 
anestesiläkarna försöker anestesisjuksköterskorna ändå vara delaktiga genom att 
anpassa kommunikationen. Schreiber och MacDonald (2010) belyser interaktionen 
mellan anestesisjuksköterskor och läkare. Deras studie visar att anestesisjuksköterskor 
använder olika tekniker för att skapa smidig kommunikation. För att påverka situationer 
där meningsskiljaktighet finns försöker anestesisjuksköterskor på ett diplomatiskt sätt 
styra läkaren i den riktning de tror blir mest fördelaktig för patienten. Studien visar dock 
på att samarbetet mellan anestesisjuksköterskor och läkare för det mesta fungerar väl 
(Schreiber & MacDonald 2010, ss. 556-557) vilket även anestesisjuksköterskorna i 
denna studie anser.  
 
Vidare belyser en australiensisk kvalitativ studie komplexiteten i samspelet mellan 
sjuksköterskor och läkare inom intensivvård. Det så kallade Syster-doktor-spelet 
förekommer då sjuksköterskorna påverkar situationer utan att störa den hierarkiska 
strukturen, så att det ska se ut som att läkaren är den som kommer med förslaget. Ett 
annat sätt för sjuksköterskorna i studien, att påverka beslut, var att framställa 
patientinformation på ett sådant sätt att de visste vilka ordinationer och beslut som de 
skulle få (Manias & Street 2001, ss. 136-137). Även Benner, Tanner och Chesla (1999, 
s. 325) påvisar att det finns ett maktspel mellan sjuksköterskor och läkare. I takt med att 
sjuksköterskorna blir mer erfarna ökar viljan att påverka de medicinska besluten. 
Syster-doktor-spelet framträder mestadels mellan de erfarna sjuksköterskorna och de 
oerfarna läkarna. Då båda dessa parter istället besitter hög kompetens värderas bådas 
kunskap likvärdigt så att patientens behov står i fokus istället för maktspelet dem 
emellan (Benner, Tanner & Chesla 1999, s. 325). Resultatet i vår studie visar just att 
anestesisjuksköterskor har lättare att arbeta tillsammans med erfarna läkare och att 
samarbetet då blir mer jämlikt utan konkurrens. En svensk kvalitativ intervjustudie med 
erfarna anestesiläkare beskriver att de förhåller sig prestigelösa gentemot erfarna 
anestesisjuksköterskor i de situationer anestesiläkarna behöver råd och hjälp (Larsson, 
Rosenqvist & Holmström 2007, ss. 495-496) vilket även stärker resultatet i denna 
studie. Enligt Schreiber och MacDonald (2010, s. 557) framträder det att syster-doktor-
spelet är på väg att försvinna och att sjuksköterskor i dag använder en öppnare 
kommunikation för att påverka läkarnas beslut. Resultatet i denna studie pekar dock på 
att syster-doktor-spelet till viss del fortsatt lever kvar. 
 
Förutom samarbetet med anestesiläkarna interagerar anestesisjuksköterskorna med de 
andra i larmteamet. En av forskningsfrågorna till denna studie var att undersöka hur 
samarbetet fungerar i ett larmteam ur anestesisjuksköterskans perspektiv. Resultatet 
visar att samarbetet präglas av teammedlemmarnas attityder, vilka i sin tur påverkar 
arbetsklimatet och behandling av patienten. Attityden avspeglas i hur medlemmarna 
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kommunicerar med varandra. Tiel Groenestege-Kreb, van Maarseveen och Leenden 
(2014, s. 260) menar att teammedlemmarnas förmåga att kommunicera, samarbeta och 
be om hjälp är mänskliga faktorer som påverkar effektiviteten i larmsituationen. Då alla 
teammedlemmar förstår sin roll och har insikt om dessa mänskliga faktorer påverkas 
larmteamets arbete positivt och patienten får den bästa möjliga vården (Tiel 
Groenestege-Kreb, van Maarseveen & Leenen 2014, s. 260). För att kunna arbeta 
interprofessionellt anser Kvarnström (2008, s. 198) att teammedlemmarna måste 
anpassa sig efter teamets arbetssätt och sätta sin egen autonomi åt sidan. Konflikter 
inom ett team kan uppstå då medlemmarna tar över de andra teammedlemmarnas 
professionella territorium (Kvarnström 2008, s. 198). Denna konflikt mellan att å ena 
sidan hålla sig till sin roll och å andra sidan vilja hjälpa till belyser 
anestesisjuksköterskorna i vår studie. En annan konflikt uppstår då anestesiläkarna och 
medicin- eller kirurgläkarna i larmteamet har olika uppfattningar. Cole och Crochton 
(2006, s. 1262) beskriver också att sådana konflikter uppstår och att teammedlemmarna 
då bör vara flexibla och lyhörda för att kunna lösa motsättningarna och att teamledaren 
har en central roll i att skapa enighet. Även resultatet i denna studie visar på 
teamledarens viktiga funktion i att samordna teamets medlemmar. 
 
Resultatet visar att det förekommer en uppfattning bland anestesisjuksköterskor om att 
strukturen, framförallt vid HLR, brister på en del avdelningar de larmas till. Det skapar 
en otrygghet när personalen inte har tillräcklig kunskap att genomföra HLR enligt 
konceptet. Anestesisjuksköterskorna måste vid dessa tillfällen ta ett större ansvar. I 
konceptet för A-HLR ingår en fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker till 
hjärtstopp och behandlingsalternativ. A-HLR är framförallt avsedd för vårdpersonal 
inom akutverksamheter och skiljer sig från sjukvårds-HLR (S-HLR) som är riktad till 
all vårdpersonal på sjukhus (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2011a, s. 14). 
Förutom att A-HLR innehåller en djupare kunskap om patologi så skiljer sig 
handlingsplanen åt jämfört med S-HLR. Handlingsplanen i A-HLR medger fler 
medicinska interventioner samt förmåga att hantera defibrillatorn i manuellt läge. I det 
manuella läget behöver larmteamet inte invänta defibrillatorns rytmtolkning och 
avbrottet i HLR förkortas (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2011a, ss. 47-48). I S-
HLR däremot gör teamet ett länge uppehåll för att invänta den halvautomatiska 
defibrillatorns rytmtolkning och rekommendation om defibrillering eller vidare HLR 
(Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2011b, ss. 41-42). Kan det vara så att dessa 
skillnader i A-HLR och S-HLR försvårar det interprofessionella teamarbetet då 
teammedlemmarna arbetar utifrån olika handlingsplaner? Kan det även vara så att 
anestesisjuksköterskorna och avdelningspersonalen inte är medvetna om att de arbetar 
utifrån olika handlingsplaner? Anestesisjuksköterskornas erfarenhet är att 
avdelningspersonalen ibland backar undan när anestesipersonalen anländer. I S-HLR 
ligger fokus på de första interventionerna vid hjärtlarm såsom tidigt larm, snabbt 
påbörjad HLR och tidig defibrillering och en överlämning av den avancerade vården till 
A-HLR-kunnig personal (Svenska rådet för hjärt-lungräddning 2011b, ss. 7, 42). Detta 
skulle kunna vara en förklaring till varför avdelningspersonalen i dessa fall är snabba 
med att lämna över ansvaret. 
 
Anestesisjuksköterskorna upplever dock att avdelningspersonalen generellt sett har mer 
kunskap om HLR idag än tidigare. Aune, Eldh, Engdahl, Holmberg, Lindqvist, 
Svensson, Oddby och Herlitz genomförde (2011) en svensk retrospektiv registerstudie 
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och fann just att HLR-kunskapen hos sjukvårdspersonal i Sverige har ökat under en 
tioårsperiod. Studien beskriver även att HLR-utbildning har gett resultat; tid till start av 
HLR har minskat, användningen av defibrillatorer på vanliga vårdavdelningar har ökat 
och fler patienter överlever hjärtstopp med färre restsymtom. HLR-utbildningen har de 
senaste 25 åren utvecklats och inriktats mer mot scenarioträning (Aune et al. 2011, ss. 
431-435). Hunziker et al (2011) har i en studie sammanställt betydelsen av 
scenarioträning i HLR-sammanhang. Att träna i en verklighetsanpassad miljö ger 
teammedlemmarna möjlighet att få en helhetsbild av hur ett larmteam konstrueras vid 
en specifik händelse och hur samarbetet förflyter (Hunziker et al. 2011, s. 2384). 
Genom simuleringsträning kan även traumateamets förmåga att arbeta tillsammans 
bedömas och utvecklas. Simulering ger teammedlemmarna möjlighet att träna på 
kommunikation, samarbete och ledarskap vilket är egenskaper som är viktiga för 
kvaliteten i ett traumaomhändertagande (Georgiou & Lockey 2010, s. 5). 
Situationsbaserade träningar leder till utveckling av praktisk färdighet och tillfälle för 
teammedlemmarna att få återkoppling (Tiel Groenestege-Kreb, van Maarseveen & 
Leenen 2014, s. 261). En kvalitativ studie beskriver betydelsen av interprofessionell 
scenarioteamträning inom akutobstetriken. Deltagarna var positiva till denna form av 
träning som gav möjlighet för teamet att lära känna varandra, erhålla interprofessionell 
förståelse samt respektera varandras roller (Freeth, Ayida, Berridge, Mackintosh, 
Norris, Sadler & Strachan 2009, ss. 98-104). Anestesisjuksköterskornas beskrivning av 
teamträningens betydelse stämmer följaktligen överens med tidigare forskning. 
Resultatet indikerar att anestesisjuksköterskorna tillsammans med övriga 
teammedlemmar behöver träna tillsammans för att skapa goda förutsättningar för ett 
dynamiskt välfungerande interprofessionellt team. 
 

Patientrelationen kommer i andra hand 
I vår studie framkommer att anestesisjuksköterskorna vill skapa kontroll över 
patientsituationen genom att förse sig själva med information om patientens tillstånd. I 
likhet med Wireklint och Segestens (2012, s. 574) studie om prehospital personals 
förberedelse beskriver våra anestesisjuksköterskor att information om patientens 
tillstånd inte alltid behöver stämma överens med verkligheten. Den prehospitala 
personalen beskriver hur de i situationer med knapphändig information förbereder sig 
på det värsta (Wireklint & Segesten 2012, s. 574). Detta står i kontrast till 
anestesisjuksköterskorna i denna studie som vid sådana tillfällen håller sig mer neutrala 
tills de möter patienten. Denna skillnad i förhållningssätt skulle kunna bero på att 
anestesisjuksköterskorna har ett stort interprofessionellt team att luta sig mot medan den 
prehospitala personalen inte har samma förutsättningar gällande antal personal. Den 
prehospitala miljön kan även antas vara mer oförutsägbar och innehålla hot och våld i 
större utsträckning än sjukhusmiljön. 
 
Anestesisjuksköterskorna strävar efter ett professionellt bemötande till larmpatienter för 
att skapa en god vårdrelation, vilket ger svar på en av studiens forskningsfrågor. De 
betonar vilken av närvaro, beröring, information och ett lugnt förhållningssätt. I 
situationer med kritiskt sjuka patienter prioriteras dock de livsuppehållande åtgärderna 
vilket leder till att det professionella bemötandet måste stå tillbaka. Enligt Eriksson och 
Lindwall och von Post (1988, ss. 83-84; 2008, s. 84) ingår de livsuppehållande 
åtgärderna i specialvård. Anestesisjuksköterskornas agerande gentemot den kritiskt 
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sjuka patienten kan tolkas som att den professionella naturliga vården blir eftersatt då 
de måste fokusera på specialvården (Lindwall & von Post 2008, s.44). 
Anestesisjuksköterskorna ställs inför en intressekonflikt gällande professionell naturlig 
vård och specialvård men samtidigt finns inget alternativ om patienten ska överleva 
situationen. Anestesisjuksköterskorna försöker ändå använda den professionella 
naturliga vården i så stor utsträckning som möjlig för att förmedla trygghet. Dahlberg 
och Segesten (2010, s. 270) menar att en viktig aspekt för att patienten ska uppleva 
trygghet i en vårdsituation är att patienten uppfattar både vårdandet och det medicinska 
omhändertagandet som korrekt. Vårdlidande kan uppstå om patienten känner sig 
förbisedd (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 216-217). Anestesisjuksköterskorna i vår 
studie är medvetna om att arbetet i en larmsituation fokuserar framförallt på patientens 
medicinska tillstånd. Den strukturerade arbetsmetoden utifrån ABCDE kan leda till att 
patienten känner sig som ett föremål. Wiman, Wikblad och Idvall (2006) beskriver dock 
att patienter har positiva upplevelser av att bli omhändertagna av ett traumateam. När 
teamet arbetade snabbt och effektivt upplevdes det som ett professionellt 
omhändertagande vilket skapade trygghet (Wiman, Wikblad & Idvall 2006, s. 719). 
Även O’Brien och Fothergill-Bourbonnais (2004) vittnar om att strukturen inger 
patienten trygghet speciellt om det är i kombination med ett personligt möte med 
larmpersonalen. Känsla av trygghet förstärks då patienten får information, personalen 
talar förtroendeingivande och vidrör dem (O’Brien & Fothergill-Bourbonnais 2004, ss. 
219-221). En amerikansk kvantitativ studie visar på att patienter vid ett 
traumaomhändertagande dessutom uppfattar sjuksköterskor som kompetenta och 
erfarna om de ger patienten ett sympatiskt bemötande. Om sjuksköterskorna däremot 
ger ett ovänligt intryck uppfattar patienterna dem som oskickliga och oerfarna (Berg, 
Spaeth, Sook, Bursdal & Lippoldt 2012, s. 108). 
 

Hållbar samhällsutveckling ur ett hälsoperspektiv 
Hållbar utveckling innebär att möta dagens behov utan att kompromissa med framtida 
generationers behov. Hållbar utveckling har sedan 1960-talet blivit ett vedertaget 
begrepp och definieras utifrån verksamheten den tillämpas i. Hållbarhet inom hälso- och 
sjukvård inriktas mot att upprätthålla och optimera hälsa med utgångspunkt i miljö, 
ekonomi och social utveckling (Hudsen & Vissing 2013, ss. 1-7). I Sverige förhåller sig 
företag och verksamheter till miljöbalken (SFS 1998:808, 1 kap, 1 §) som syftar till att 
befrämja en hållbar utveckling och en hälsosam miljö för invånarna. Sveriges riksdag 
har tagit fram en strategi för hållbar utveckling där ett av målen är att stimulera en god 
hälsa på lika villkor (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005).  
 
Vår studies resultat belyser att det interprofessionella samarbetet skapar förutsättning 
för ett effektivt och patientsäkert arbete då olika yrkeskategoriers kunskap tas tillvara, 
vilket även betonas av Kvarnström och Cedersund (2006, s. 248). WHO menar att 
interprofessionell utbildning och samarbete spelar en viktig roll i den utmaning hälso- 
och sjukvårdsorganisationer står inför med att skapa ett hållbart samhälle. WHO har 
tagit fram ett ramverk som riktar sig till samhällen, beslutsfattare, utbildare och 
sjukvårdare runt om i världen. Ramverket syftar till att vara en hjälp i arbetet till en 
starkare sjukvård som på sikt kommer patienterna tillgodo. Flertalet regeringar runtom i 
världen letar efter innovativa lösningar på problem inom hälso- och sjukvården, 
exempelvis problem såsom personalbrist. Interprofessionellt samarbete anses av WHO 
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vara en av de mest lovande lösningarna. För att sjukvårdspersonal ska kunna samarbeta 
interprofessionellt på ett effektivt sätt krävs att två eller flera personer från olika 
yrkeskategorier utbildar sig tillsammans och lär sig av varandra. Denna utbildning ger 
hälso- och sjukvårdspersonal på alla nivåer möjlighet att på bästa sätt dra nytta av 
varandras kunskaper. Förutom förbättrad hälsa hos befolkningen leder interprofessionell 
utbildning och samarbete över yrkesgränser till bättre arbetsklimat och förändrade 
attityder gentemot varandra vilket även är fördelaktigt för samhället i stort. Dagens 
hälso- och sjukvård är inte tillräckligt hållbar enligt WHO. Interprofessionellt samarbete 
är ett sätt att förändra och stärka sjukvården samt att arbetet blir mer hållbart (WHO 
2010, ss. 10-40). Anestesisjuksköterskan är således en del av framtidens utmaning i att 
skapa en hållbar hälso- och sjukvård genom sitt deltagande i interprofessionella team. 
 
 
SLUTSATS 
Anestesisjuksköterskor upplever att deltagande vid larm är en positiv utmaning som 
leder till personlig och professionell utveckling. För att kunna prestera väl i den 
kravfyllda situationen upplever anestesisjuksköterskorna att det fodras erfarenhet vilket 
de erhåller genom att delta vid larm. Anestesisjuksköterskornas upplevelser av 
larmdeltagande genomsyras av det interprofessionella teamets förmåga till samarbete 
vilket präglas av teammedlemmarnas kunskap, attityder och kommunikation. 
Anestesisjuksköterskorna upplever sig vara en del av larmteamet och interagerar således 
i den dynamiska processen som teamarbetet utgör. Anestesisjuksköterskornas 
trygghetskänsla vid larm är starkt förknippad med anestesiläkarens erfarenhet och 
samarbetsförmåga. Inarbetade koncept är en grundförutsättning för ett strukturerat 
interprofessionellt teamarbete enligt anestesisjuksköterskorna och deras upplevelse av 
trygghet påverkas även av följsamheten till dessa koncept, vilket skiljer sig åt mellan 
avdelningarna på sjukhus. Anestesisjuksköterskors upplever att förmågan att skapa en 
vårdande relation till patienten påverkas av patientens medicinska tillstånd. Den fria 
luftvägen är alltid högst prioriterad och patientbemötandet kommer i andra hand. 
 

Kliniska implikationer 
• Nyfärdiga anestesisjuksköterskor behöver tydliga riktlinjer, utbildning och 

handledning vad gäller introduktion till larmverksamhet. 

• Avdelningar som bedriver larmverksamhet bör organisera sitt arbete för att 
möjliggöra tid och utrymme till informella kollegiala samtal efter larmsituationer. 

• Hälso- och sjukvården bör skapa förutsättningar för interprofessionella team i 
arbetet kring patienten. 

• Införa interprofessionell simulerings- eller scenarioteamträning inom alla 
verksamheter inom hälso- och sjukvården.  

• Förtydliga skillnaderna mellan A-HLR och S-HLR i HLR-utbildningen och främja 
samarbetet mellan personal med olika HLR-utbildning som möts i larmsituationer.  
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Förslag på vidare forskning 
Denna studie belyser anestesisjuksköterskans upplevelse av att delta på larm utifrån ett 
övergripande perspektiv. För att få fördjupad kunskap rekommenderas ytterligare 
kvalitativ forskning riktad mot specifika fenomen inom detta ämne exempelvis 
vårdrelationen vid ett larm eller anestesisjuksköterskans upplevelse av en specifik typ 
av larm. Intressant hade varit att undersöka hur nyfärdiga anestesisjuksköterskor 
upplever att gå på larm då denna studies deltagare var anestesisjuksköterskor med 
erfarenhet. Då denna studie pekar på samarbetssvårigheter mellan personal som har 
olika HLR-utbildningar vore det önskvärt att utforska dessa svårigheter och dess 
utbredning. Forskningen skulle även kunna inrikta sig på att studera om A-HLR i större 
utsträckning borde innefatta alla sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. 
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Bilaga 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelse av att gå på larm 
 

Tanke- vad tänker du? 

Känsla- vad känner du? 

Handling- vad gör du? 

Beskriv! 
Hur upplever du att gå på larm? 

Vad tänker du när larmsökaren piper? 
 

- Jag vill att du tänker 
på en situation/larm 
och att du beskriver 

för mig hur du 
upplevde det? 

- Hur kändes det första 
gången du gick på larm? 

- Förberedelse 

 
Miljön  

Kollegor 
- samarbete 

-kommunikation 
Är det något som 

förändras då? 
-Vad? 

-På vilket sätt? 
 

Patienten 

-Hur upplever du mötet? 

-Hur närmar du dig 
patienten? 

Erfarenheten 

- 
utbildning/fortbildning 
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Bilaga 2. 

 

Vårdenhetschefs godkännande av datainsamling  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikt- 
ning mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att beskriva anestesi- 
sjuksköterskans erfarenhet av att delta vid larmsituationer utanför operationsavdelnigen. 
Vi vill ta reda på hur de upplever dessa situationer och om de känner sig tillräckligt för- 
beredda.  

Examensarbetet kommer att genomföras via intervjuer. Dessa intervjuer kommer att av- 
personifieras så att deltagarna inte kan kännas igen i materialet. Vårt mål är att intervjua 
totalt åtta stycken anestesisjuksköterskor från olika operationsavdelningar. Därför öns- 
kar vi att ni utser två till tre medarbetare från er arbetsplats. Informanterna ska ha erfa- 
renhet av att gå på larm. Med det menar vi att de bär larmsökare och deltar vid behand- 
ling av akut kritiskt sjuka patienter utanför operationsavdelningen. Informanterna får 
med fördel ha varierande yrkeserfarenhet inom anestesi, d.v.s. såväl nya som erfarna 
anestesisjuksköterskor, och variation vad gäller ålder och kön. Plats för intervju kom- 
mer att bestämmas tillsammans med de utvalda informanterna. Deltagande är frivilligt 
och kan närsomhelst avslutas. De som väljer att deltaga kommer att informeras om stu- 
diens syfte och om hur informationen avidentifieras och förvaras så att ingen obehörig 
får tillgång till materialet. Skriftligt samtycke till studien kommer att inhämtas från in- 
formanterna.  

Hälsningar 
 
__________________________  __________________________ 
Rachel Härenstam   Åsa Nilsson 
E-post: rachel@harenstam.se  asa_n81@hotmail.com 
Tfn 0737-253238  Tfn 0702-663899 
 
Handledare: 
Sepideh Olausson, lektor och intensivvårdssjuksköterska 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
E-post: sepideh.olausson@hb.se  
Tfn: 033-435 4766 
 
Godkännande 
Undertecknad vårdenhetschef godkänner härmed att Rachel Härenstam och Åsa Nilsson 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

mailto:rachel@harenstam.se
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Information till anestesisjuksköterskor angående deltagande i intervjustudie 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå. Anestesisjuksköterskans primära arbetsplats är 
ofta en operationsavdelning men i professionen ingår även att delta vid behandling av 
kritiskt sjuka patienter i andra sammanhang såsom larmsituationer på akutmottagningar. 
Det finns skillnader runtom i Sverige huruvida det finns kriterier som måste vara 
uppfyllda för att delta vid larm som anestesisjuksköterska. Hur anestesisjuksköterskan 
upplever dessa larmsituationer är sparsamt beskrivet i forskningssammanhang. Vi anser 
att det kan vara viktigt att belysa anestesisjuksköterskans upplevelse i dessa 
larmsituationer. Syftet med examensarbetet är att beskriva hur du, som 
anestesisjuksköterska, upplever att delta vid larmsituationer. 
 
Examensarbetet kommer att genomföras via intervjuer. Dessa intervjuer beräknas ta 30 
till 60 minuter och kommer att spelas in på band. Det insamlade materialet kommer att 
sammanställas och analyseras. Du är inbjuden som en av ca 10 anestesisjuksköterskor 
från fyra olika operationsavdelningar att berätta om dina upplevelser av att gå på larm. 
Intervjuerna kommer att avidentifieras så att du inte kan kännas igen i materialet. 
Materialet kommer att förvaras så att bara vi som författare och vår handledare har 
tillgång till materialet. Deltagande i denna studie är frivilligt och du kommer att få 
lämna ett skriftligt samtycke. Du kan närsomhelst under studiens gång avbryta din 
medverkan utan att ange orsak till varför du väljer att inte längre delta. Om det efter 
intervjun uppstår behov hos dig som informant till fortsatt samtal kommer vi att finnas 
tillgängliga för det. Har du några frågor kring studien så är du välkommen att vända dig 
till oss.  
 
Hälsningar 
Rachel Härenstam               Åsa Nilsson 
E-post: rachel@harenstam.se      asa_n81@hotmail.com 
Tfn 0737-253238              Tfn 0702-663899 
 
Handledare: 
Sepideh Olausson, lektor och intensivvårdssjuksköterska 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
E-post: sepideh.olausson@hb.se  
Tfn: 033-435 4766 
 

mailto:rachel@harenstam.se
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Bilaga 4. 

 
 
Informerat samtycke  
 
Jag har fått skriftlig och muntlig information om den aktuella studien och vet var jag 
kan vända mig med ytterligare frågor.  
 
Genom min underskrift samtycker jag till att den intervju jag deltar i spelas in på band 
och att det som framkommer i intervjun sammanställs till en magisteruppsats vid 
Högskolan i Borås och eventuellt en vetenskaplig publikation. 
 
Jag har kännedom om att deltagandet är frivilligt och att jag närsomhelst kan välja att 
avbryta mitt deltagande. 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––                                                      ––––––––––––––––– 
Informantens underskrift                                                                  Datum 
 
 
 
 
––––––––––––––––––– 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
Jag har förklarat studiens syfte och upplägg för ovanstående informant 
 
 
–––––––––––––––––––                                                   ––––––––––––––––––– 
Rachel Härenstam eller Åsa Nilsson                                            Datum                                                         
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