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Sammanfattning 
 
Anestesisjuksköterskans vardag kännetecknas av en omfattande användning av 
avancerad teknik. Kännedom om teknisk apparatur/utrustning behövs för att kunna 
behärska teknologier på ett tryggt och säkert sätt. Den tekniska utvecklingen inom 
elektronik har sedan andra världskriget utvecklats snabbt, det är en möjlighet som tagits 
väl vara på när det gäller övervakningsutrustning inom sjukvården. Narkosapparater och 
pumpar skiljer sig åt mellan sjukhus och tillverkare, vilket skulle kunna skapa en 
osäkerhet av att inte behärska sin utrustning, därtill kommer läkemedels ordinationer 
som bestäms av anestesiläkare, men läkemedelsdosen administreras av 
anestesisjuksköterskan. Syftet med uppsatsen var att belysa anestesisjuksköterskors 
erfarenheter och upplevelser av att arbeta i en högteknologisk vårdmiljö. Metoden är 
kvalitativ med induktiv ansats, där datainsamlingen har utförts med hjälp av nio 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Att vara del i en 
högteknologisk utveckling, att utveckla en klinisk blick, teknik som både säkerhet och 
falsk trygghet och anestesisjuksköterskans personliga utveckling. Samtliga kategorier är 
uppbyggda av ett antal tillhörande subkategorier. Den tekniska utvecklingen inom 
området anestesi har sedan 70-talet utvecklats från att anestesisjuksköterskan gjorde det 
mesta förhand till dagens moderna anestesiapparater. Apparaturens utveckling innebar 
att anestesisjuksköterskorna fick händerna fria till att utföra andra sysslor som till 
exempel dokumentation. Deras kliniska blick som fortfarande är den viktigaste faktorn 
kompletteras med mätvärden från övervaknings utrustning. Anestesisjuksköterskorna 
utvecklar en klinisk blick genom att bygga erfarenheter och samla kunskap över tid. 
Den avancerade anestesiapparaturen utnyttjas inte till fullo för att göra dessa små 
finjusteringar som kan optimera varje unik anestesi, utan flertalet anestesisjuksköterskor 
använder så mycket som de behärskar för att genomföra en anestesi på ett säkert och 
patientvänligt sätt. Intresset för teknik är gemensamt för de flesta av informanterna och 
tekniska prylar är en del i vardagen även privat. 
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INLEDNING 
Redan under specialistutbildningens första dagar togs det upp att studier saknades om 
anestesisjuksköterskans arbete i en högteknologisk miljö. Från början hade vi planer på 
att genomföra vårt examensarbete om någonting inom anestesi och öron, näsa hals, då 
vi båda arbetar och har erfarenhet inom detta område. Under våra fältstudiedagar 
väcktes dock intresset och nyfikenheten för den högteknologiska miljön i en 
operationssal och hur den påverkar anestesisjuksköterskorna. Denna miljö var helt ny 
för oss båda som enbart har erfarenhet av avdelningsarbete sedan tidigare. Mycket fokus 
låg på apparaturen; pumpar som larmade och anestesiapparaten med alla värden den 
visade, vilket är mycket att hålla reda på. Mitt i denna miljö finns en utlämnad patient i 
behov av övervakning i form av EKG, blodtryck, syrgassaturation, andning samt 
vätskebalansen. Vi båda upplevde det stressande med all apparatur kring patienten. En 
intressant fråga är hur den mer vana personalen upplever den högteknologiska 
elektroniken som finns i en operationssal. 
 
 
 
BAKGRUND 
Anestesisjuksköterskans vardag kännetecknas av en omfattande användning av 
avancerad teknik. Det är av stor vikt att anestesisjuksköterskan behärskar denna 
utrustning och är väl medveten om dess möjligheter och begränsningar samt har ett 
teknologiskt kunnande. Kännedom om teknisk apparatur/utrustning behövs för att 
kunna behärska teknologier på ett tryggt och säkert sätt och därmed utveckla goda 
tekniska färdigheter utan att tappa fokus på patienten (Bjornlind Noren, 2013, s. 57).  
En studie gjord av Sakellaropoulos, Pires, Estes, Jasinski (2011, ss. 55-56) visar att 
anestesisjuksköterskor upplevde att de är exponerade för arbetsplatsaggressioner av 
olika grader samt att stress och aggression verkar gå hand i hand. Däremot återfanns 
inga studier om anestesisjuksköterskans erfarenheter av att arbeta i en högteknologisk 
vårdmiljö. 
 

Högteknologisk historia inom anestesin 
Själva ordet teknologi härstammar från grekiskans techne som betyder hantverk, 
skicklighet, konst och logos som betyder ord, lära, kunskap. Enligt Bjorlind Norén 
(2011, s. 56) kan teknologi beskrivas som "ett komplex av apparatur, metoder och 
praktisk organisation för att uppnå bestämda mål". 
 
Den tekniska utvecklingen inom elektronik har sedan andra världskriget utvecklats 
snabbt, därtill datorteknisk utrustning. Sjukvården har tagit väl vara på de möjligheter 
som utvecklingen har haft med sig, när det gäller övervakning av vitala parametrar som 
exempelvis EKG- övervakning, blodgasanalys. Analysering av andnings- och 
narkosgaser har successivt utvecklats till mer lättillgängliga instrument som numer 
ingår i den moderna anestesiövervakningen. Pulsoximetri ingår idag som standard vid 
varje narkos. Idag är den tekniska utrustning som används inom den vanliga 
anestesiologin så sofistikerad och avancerad att anestesin kräver stort tekniskt 
kunnande. Med denna snabba utveckling hör dagens tekniska produkter redan till 
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morgondagens historia. Anestesiläkarens och anestesisjuksköterskans medicinska roll 
kan aldrig elimineras. Tekniken kan i detta fall aldrig göra människan överflödig utan 
tekniken måste vara ett komplement (Hallin 2011, ss. 26-27). 
 

Arbetsmiljö/ vårdmiljö 
Meeusen, Van Dam, Brown-Mahoney, Van Zyndert och Knape (2011, s. 63) har gjort 
en studie med syftet att studera sambandet mellan arbetsklimatet och trivsel i arbetet hos 
holländska anestesisjuksköterskor. Den visade att arbetsmiljön är positivt relaterad till 
trivseln på jobbet. Det upplevdes brist på feedback vid exempelvis illamående hos 
patienter och smärtlindring postoperativt varför det framkom något önskemål om 
förbättrad information för att få kunskap om att behandlingen de utfört varit adekvat. 
Feedback från kollegor och patienter kan vara en del i att hantera stressen på 
arbetsplatsen. Anestesisjuksköterskorna upplevde att om arbetsmiljön var god och de 
blev hörda ökade den inre motivationen. 
 

Klinisk blick 
Petersson (2012) menar att klinisk blick är ett komplext begrepp som innefattar flera 
delar där de viktigaste är kunskap och erfarenhet, men också sunt förnuft, känsla för vad 
som är viktigast och förmåga att prioritera har betydelse. Resultatet i begreppsanalysen 
visar att det är det som betecknar intuitionen- igenkännandet av mönster och att det 
leder till ett handlande som just är omedvetet. Situationsförståelse, att se helheter 
snarare än delar, att våga lita på sin känsla och känna igen mönster visar sig vara den 
kliniska blickens viktigaste delar. Benner (1993, ss. 24) beskriver skillnader i 
användandet av kunskapen "veta hur" som sjuksköterskan lär sig genom erfarenhet. Hon 
skriver också att det finns skillnader i problemlösning mellan en nybörjare, en skicklig 
sjuksköterska och en expertsjuksköterska. Experten uppfattar helheten och kan genom 
tidigare erfarenheter se de viktiga delarna och ta itu med oförutsedda händelser snabbare 
än exempelvis en skicklig sjuksköterska som arbetat några år. Nybörjaren behöver en 
mer strukturerad arbetsplanering för att genomföra dagen på ett bra sätt. Vidare skriver 
Benner (1993, s. 199) att intuition inte är blind utan grundar sig på tidigare erfarenheter. 
 

Anestesisjuksköterskans profession  
Under anestesins utveckling i Sverige var det från början oklart vem som skulle ge 
anestesi. Det skilde sig mellan sjukhus och var beroende på tillgång på personal och 
deras tradition. Den som utförde anestesi kunde vara en van vaktmästare, en oerfaren 
yngre läkare, eventuellt ett vårdbiträde eller en operationssjuksköterska, som efter lite 
intern utbildning gav anestesi. Under 1930-talet var det mestadels 
operationssjuksköterskor som utförde uppgiften (Gran Bruun, 2013, s. 28). 
 
På 1950-talet började anestesisjuksköterskan sin bana genom att under 
grundutbildningen till sjuksköterska få möjligheten att välja operationsinriktning och 
fick därmed också praktik inom anestesin. Först när de började arbeta kunde de välja 
inriktning anestesi eller operation. De som valde anestesi fick därefter fortsatt 
undervisning av en kirurg på operationsavdelningen. Efter ett års arbete med anestesi 
kunde de söka anestesiutbildning som då var fem månader på SIHUS (statens institut 
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för högre utbildning av sjuksköterskor). Göteborg startade den första utbildningen 1956. 
År 1966 förändrades sjuksköterskeutbildningen till att bli fem terminer. De 
sjuksköterskor som hade önskan att vidareutbilda sig till anestesisjuksköterska kunde då 
göra detta efter ett års yrkeserfarenhet. Anestesiutbildningen ändrade karaktär i början 
av 1980-talet till att bli en påbyggnadslinje för anestesisjukvård och intensivvård, 
utbildningen omfattade 40 poäng det vill säga cirka 40 veckors utbildning. Denna 
indelning av specialitet varade bara i fyra år innan anestesi- och intensivvårds 
utbildningar delade på sig och återigen omfattade varsin specialitet. Under 1990 talet 
blev utbildningen en specialistutbildning till anestesisjuksköterska, och 1991 en 
akademisk utbildning som 2001 blev en 60 poängs högskoleutbildning (Gran Bruun, 
2013, ss. 28-29). 
 

Anestesisjuksköterskans kompetensområde 
Anestesisjuksköterskor har höga krav på sig att vara kompetenta på tekniken som 
används inom anestesin. Teknikens utveckling går framåt och övervakningsutrustningen 
blir alltmer avancerad. För att utrustningen skall kunna användas optimalt och på rätt 
sätt krävs utbildning (Lennmarken & Vegfors 2005 s. 362). Anestesisjuksköterskan har 
viktiga ansvarsområden som omvårdnad, behandling och användning av medicinteknisk 
utrustning. Det är höga förväntningar på säkerhet, produktion och hygien samt 
ledarskap (Larsson & Ekman 2002, s. 281). 
 
Lindwall och von Post (2008 ss. 25-26) skriver om vilka svåra etiska och moraliska 
frågor den perioperativa sjuksköterskan kan ställas inför i en högteknologisk vårdmiljö, 
men också möjligheten att ägna hela sin uppmärksamhet åt en patient. Omvårdnaden 
innebär att patientens värdighet bevaras och att patienten inte utsätts för onödig 
kränkning. Patienten ska kunna lita på att vården är trygg och säker samt att kunna vila i 
goda händer. Efter inledd anestesi tar anestesisjuksköterskan över patientens vitala 
funktioner och ansvarar för hälsa och liv. Genom det preoperativa samtalet tar 
anestesisjuksköterskan del av patientens berättelse och lägger upp vårdhandlingar 
utefter vad som framkommit. Den anestesiologiska omvårdnaden baseras på den 
enskilde patientens resurser och behov. På (www.swenurse.se) står det att 
anestesisjuksköterskan ska förvissa sig om att patienten får en professionell omvårdnad 
där patienten ska kunna känna sig lugn och trygg. 
 
Anestesisjuksköterskan ska: 
 

• Vid planerade ingrepp, efter ordination från anestesiolog självständigt 
genomföra och planera generell anestesi av patienter i ASA (American Society 
of Anesthesiologists) grupp I-II. 

 
• Tillsammans med anestesiolog planera och genomföra generell anestesi på 

patienter i ASA grupp III-V vid planerade ingrepp. 
 

• Tillsammans med anestesiolog planera och genomföra generell anestesi på 
patienter i ASA grupp I-V vid akuta ingrepp. 

 



4 
 

• Efter ordination från anestesiolog självständigt planera och genomföra övervaka, 
och ge sedering vid undersökningar och behandling, regional och 
lokalanestesier. 

 
ASA är en klassificeringsskala där ASA 1: Frisk patient, ASA 2: Mild systemsjukdom, 
ASA 3: Svår systemsjukdom, ASA 4: Svår systemsjukdom med livshot, ASA 5: 
Moribund patient som ej förväntas överleva utan operation, ASA 6: Hjärndöd patient 
vars organ skall doneras (Icd.internetmedicin.se/status/ASA). 
 

Övervakningsutrustning i samband med anestesi 
Leksell (1990 s.206) hävdar att den vanligaste orsaken till hypoxemi är bristfällig 
ventilation orsakad av exempelvis esofagusintubation eller fel på ventilatorn och dess 
slangsystem. Detta är den vanligaste orsaken till anestesirelaterade komplikationer. 
Vidare skriver Leksell (1990 s. 206) att en studie gjord i Boston visade att 82 procent av 
1089 allvarliga komplikationer var orsakade av den mänskliga faktorn, resterande var 
orsakade av apparaturen. År 1985 rekommenderade Harvard att patienter under narkos 
skall övervakas kontinuerligt av syresättning och ventilation under narkos, som 
lämpliga metoder för detta föreslogs pulsoximetri och endtidal koldioxidbestämning. 
 
Pulsoximetri är en icke invasiv metod som är obligatorisk under anestesi för att 
övervaka patientens syrehalt i blodet. Den mäter syrgasmättnaden i arteriellt blod 
genom att detektorn placeras över ett kappilärrikt område som örsnibb, finger eller tå. 
Med pulsoximetri kan det tidigt upptäckas om syremättnaden sjunker, innan patienten 
uppvisar tecken på syrebrist. Det finns situationer där mätningen kan visa felvärden, 
exempelvis: Nagellack, perifer vasokonstriktion (kärlen drar ihop sig och patienten blir 
kall på t.ex. fingrarna), rörelse, skälvningar och när kirurgen använder diatermin (Lunde 
2013, ss. 206-207). 
 
Kapnografi är en övervakningsmetod av lungventilationen och andningssystemet som är 
kopplad till narkosapparaten, vilken visar en kurva samt ett värde i siffror som visar den 
koldioxidhalt som patienten andas ut, och den larmar om värdena blir för höga eller 
låga. Tekniska fel kan uppstå om t.ex. en ventil läcker eller om slangarna har glidit isär 
(Lennmarken & Vegfors 2005 s, 358-359). Orsaker till hypokapne (för låga halter av 
koldioxid) kan vara felintubation, lungemboli, nedsatt cirkulation eller läckage i slangar. 
Orsaker till för höga halter av koldioxid kan vara hypoventilation, stress/smärta utlöst 
av kirurgiskt stimuli, hypertermi (Lunde 2011 ss. 208-209). 
 
EKG (elektrokardiografi) är standardövervakning av hjärtats rytm under narkos. Syftet 
med EKG övervakningen är att kunna påvisa förändringar som myokardischemi, 
takykardi och bradykardi för att snabbt kunna sätta in de åtgärder som är relevanta. 
Vissa läkemedel som används under narkosen kan orsaka båda taky-och bradykardi 
(Lunde 2011 s. 212-213). Störningar på EKG kan orsakas av exempelvis: lösa 
elektroder, fuktig hud på patienten, muskelrörelser hos patienten, samt när kirurgen 
använder diatermin under operationen (Lunde 2011 s. 213). 
 
Läkemedlen som ges för att patienten skall ha en god sömn samt inte uppleva smärta 
under ett kirurgiskt ingrepp orsakar sänkt blodtryck. De stimuli som kirurgen åsamkar 
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kan orsaka att blodtrycket och pulsen varierar under narkosförloppet. Patientens 
sjukdomshistorik samt både under- och övervätskning påverkar parametrarna (Lunde 
2011 ss. 213-214). Blodtrycket mäts kontinuerligt under hela narkosförloppet med olika 
intervall, dock är det vanligaste var femte minut. Faktorer som patientrörelser, felstorlek 
på och felaktig placering av blodtrycksmanschetten samt läckage i slangarna kan bidra 
till felaktiga mätvärden. (Lennmarken & Vegfors 2005 s. 359). 
 
När patienten skall intuberas samt vid vissa kirurgiska ingrepp krävs att patienten är helt 
slapp i sin muskulatur. För att detta skall ske ger anestesipersonalen ett läkemedel som 
orsakar förlamning i muskulaturen. Innan väckning ur narkosen är det viktigt att veta att 
patienten återfått sin muskelstyrka för att själv kunna hålla sin andning. Detta 
kontrolleras med en perifer nervstimulator TOF (train-of-four) som ger en elektrisk 
stimulering på en motorisk nerv som utlöser muskelkontraktion. Användning av TOF 
minskar risken för postoperativ hypoxi samt ofria luftvägar (Lunde 2011 s. 217). 
 
Temperaturövervakning är inte obligatoriskt men under längre operationer eller då 
risken för hypotermi är stor, skall den kontrolleras. Detta görs vanligtvis genom 
placering av en elektrod i patientens öra, men det kan även ske genom mätning i 
rektum, esofagus, nasofarynx samt i urinblåsan (Lunde 2011 ss. 219-220). 
 
När patienten skall sövas behöver läkemedel tillföras regelbundet och detta görs via 
infusionspumpar. Det ställs stora krav på utrustningen som skall hålla en hög 
tillförlitlighet samt vara lätta att hantera, bolusdos skall kunna ges under pågående 
infusion utan avbrott, även hastigheten skall kunna justeras (Enlund, Harlid, Wattwil & 
Öhman 2014 ss. 37-38). Infusionssprutorna som används är av engångsmaterial och 
skall kasseras när läkemedlet är slut och bytas till en ny. Sprutpumparna kontrolleras 
och de inställningar som behövs skall göras innan de kopplas till patienten. Pumparna är 
utrustade med larmfunktioner som exempelvis för: högt tryck, låg volym av läkemedlet, 
när läkemedlet är slut samt när batterinivån är låg (Lennmarken & Vegfors 2005 ss. 
361-362). 
 

Säkerhet och risker med övervakningsutrustning  
Det är inte riskfritt att använda teknisk apparatur, det kan bli fel på tekniken eller så är 
den inte rätt använd av personalen. Vid exempelvis akuta situationer kan 
övervakningsutrustningen ge mycket information vilket gör det svårt att göra en korrekt 
bedömning. Tekniken kan visa felvärden och då krävs det att anestesipersonalen har 
kompetens att utvärdera informationen på ett adekvat sätt. Risken att äventyra 
patientsäkerheten ökar med bristande utbildning av personalen samt om inte apparaturen 
blir regelbundet underhållen med service. Larm som vid upprepade tillfällen larmar 
felaktigt kan öka stressen för anestesipersonalen. "Planering, kunskap och övning 
skapar grunden för trygghet" (Lennmarken & Vegfors 2005 s. 354). 
 
Operationsavdelningar har skriftliga föreskrifter hur anestesiutrustningen skall 
kontrolleras inför varje anestesi. Anestesisjuksköterskan kontrollerar hela tiden 
övervakningsutrustningen under narkosen för att upptäcka eventuella fel samt att 
patientens parametrar ser bra ut.  Viktigt att ha goda kunskaper om apparaturen för att 
snabbt kunna felsöka i en akut situation (Berg & Hagen 2011 s. 286). 



6 
 

PROBLEMFORMULERING 
Anestesisjuksköterskans arbete utförs till största delen i en operationssal omgiven av 
teknisk apparatur. Narkosapparater och pumpar skiljer sig åt mellan sjukhus och 
tillverkare, vilket skulle kunna skapa en osäkerhet av att inte behärska sin utrustning 
och därmed påverka förloppet av narkosen. Läkemedel som behövs till respektive 
narkos finns ordinerat men inte varje patients individuella dos, vilket 
anestesisjuksköterskan själv måste kunna ta ansvar för. Detta kan hos 
anestesisjuksköterskan orsaka stress och oro för att ge fel dos. Det skulle därför vara 
intressant att få reda på hur den högteknologiska miljön upplevs. Är det en trygghet 
eller kan den tekniktäta miljön ha en stressande påverkan? Skiljer dessa upplevelser sig 
mellan nyutexaminerade anestesisjuksköterskor jämfört med om de har arbetat några år? 
Vid artikelgranskning återfanns inga studier om anestesisjuksköterskans erfarenheter av 
att arbeta i en högteknologisk vårdmiljö. Forskning verkar således saknas eller vara 
ringa, vilket gör området viktigt att belysa. 
 
 
 
SYFTE 
Syftet är att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att arbeta i 
en högteknologisk vårdmiljö. 
 
 
 
METOD 
Vi har valt en kvalitativ metod med induktiv ansats. Metoden passar vårt syfte som var 
att belysa anestesisjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta i en högteknologisk 
vårdmiljö. Enligt Lundman, Hällgren Graneheim (2008, ss. 159-172) fokuserar metoden 
på tolkning av texter eller bandade utskrifter av intervjuer. Induktiv ansats innebär att 
tolka en berättelse utan inblandning av egen förförståelse (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2008, s. 160). Forssén och Carlstedt (2008, s. 64) beskriver begreppet 
förförståelse som att forskarna i förväg tror sig veta vad som kommer fram i 
undersökningen. Forskarens syn på världen och hur den är och bör vara spelar också roll 
för förförståelsen. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Polit och Beck 
(2012, s. 537) beskriver semistrukturerad intervju, vilket innebär att öppna frågor 
konstrueras omkring ämnet som ska belysas. Det är intervjuarens roll att uppmuntra 
informanten att tala fritt och berätta med egna ord. Författarna förberedde fem öppna 
frågor i en intervjuguide och därtill kompletterande stödfrågor. Intervjuerna har 
genomförts på operationsavdelning vid två sjukhus i Västsverige. Där intervjuades nio 
anestesisjuksköterskor. Intervjuerna bandades och skrevs ut i text för att läsas och 
analyseras. Intervjuerna varade mellan 9-48 minuter. Samtliga tillfrågade informanter 
valde att delta. 
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Urval 
Kriterier för deltagande var att intervjupersonen var anestesisjuksköterska och varit 
verksam två år eller mer på en operationsavdelning. Utefter dessa kriterier valde 
verksamhetschefen ut lämpliga informanter som kunde undvaras i verksamheten. 
Deltagarna valdes ut med en viss spridning av antal arbetade år i yrket samt män och 
kvinnor. Ett informationsbrev med en presentation av oss samt syftet med studien 
tilldelades de utvalda informanterna där de skriftligt medgav sitt deltagande. Enligt 
Henricson och Billhult (2012, s. 134) sker urvalet inte slumpmässigt i en kvalitativ 
studie utan personerna tillfrågas utefter valt fenomen t.ex. erfarenheter och upplevelser 

Dataanalys 
Analys av data delas enligt Elo och Kyngäs (2009) in i tre faser; Förberedelsefas, 
organiseringsfas och rapporteringsfas. Kvalitativ innehållsanalys genomfördes som det 
beskrivs av Elo och Kyngäs (2009) genom att leta ut ord eller meningar som beskriver 
det valda fenomenet; i vårt fall erfarenheter och upplevelser av högteknologisk 
vårdmiljö. Förberedelsefasen: Här väljs den delen ut som ska analyseras. 
Meningsbärande enheter markeras i texten. Dessa sekvenser delas in i mindre 
innehållskategorier. Organisationsfasen: Ur de meningsbärande enheterna lyfts koder 
ur texten som skrivs på ett enskilt papper. Koderna grupperas efter innehåll som bildar 
kategorier. Rapporteringsfasen: Kategorierna grupperas efter dess innehåll och delas 
in i huvudkategorier och underkategorier. 
 
Intervjun transkriberas i sin helhet där latent innehåll som exempelvis skratt och paus 
skrivs med. Analys av data sker i tre steg. Steg ett: Intervjun läses i sin helhet flera 
gånger. Steg två: Här plockas meningsenheter ut som kodas och därefter formas till 
kategorier eller teman. Här är det viktigt att fokusera på syftet och att inte påverkas av 
sin förförståelse. Steg tre: sätts delarna ihop till en ny helhet (Henricson & Billhult, 
2012, s. 135). I analysfasen gick vi praktiskt tillväga på följande sätt: Meningsbärande 
enheter lyftes ut och kondenserades till koder. Samtliga koder skrevs på post it lappar 
som placerades ut på ett stort bord. Dessa sorterades in efter samhörighet och därefter 
växte kategorierna och subkategorierna fram. Genom att läsa intervjuerna och diskutera 
varje kod för sig utvecklades materialet till ett resultat. 
 

Etiska överväganden 
Enligt Polit och Beck (2012, s. 154) är det viktigt att deltagarna själva bestämmer om de 
vill vara med i studien. Deltagarna har även rätt att vägra delge information samt rätt att 
ställa frågor. Vidare skriver Källström (2012, ss. 82-83) att informerat samtycke bygger 
på den etiska principen att skydda informantens frihet och rätt till självbestämmande. Vi 
utformade två skriftliga brev, se bilaga 1 och 3. Ett brev gick till vårdenhetschefen för 
påskrift om godkännande och ett gick till informanterna för underskrift. Författarna 
delgav muntlig information om syftet med studien i samband med intervjun. 
Examensarbete på avancerad nivå behöver vanligtvis inte prövas i regionala 
etikprövningsnämnden. Utan regler för information och samtycke gäller. 
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RESULTAT 
Resultatet som framkom då intervjuerna analyserats, presenteras i fyra kategorier: Att 
vara del i en högteknologisk utveckling; Att utveckla en klinisk blick; Teknik som både 
säkerhet och falsk trygghet samt; Anestesisjuksköterskans personliga utveckling. 
Samtliga kategorier är uppbyggda av ett antal tillhörande subkategorier. De 
erfarenheterna som intervjupersonerna berättade om sträcker sig från sent 70- tal och 
fram till 2015. Anestesisjuksköterskan arbetar i en miljö omgiven av högteknologisk 
övervakningsutrustning vilket ställer krav på både intresse för och kunskap om den 
tekniska utrustningen. 
 
 

Att vara del i en högteknologisk utveckling 
Det har skett en snabb utveckling av den högteknologiska tekniken inom anestesins 
område. Utvecklingen har gått från manuell till teknologisk övervakning av patientens 
fysiologiska funktioner. 
 

Tiden innan teknikens intåg 
Innan teknisk utrustning inom området narkos och bedövning utvecklades och dagens 
moderna narkosapparat fanns som hjälpmedel gjorde anestesisjuksköterskorna det 
mesta "för hand". Flera intervjupersoner berättar om hur de genomförde mätningar och 
kontroller manuellt. Mekanisk ventilation utfördes genom att med handen eller med ena 
armen krama andningsblåsan samtidigt som ett manuellt blodtryck togs med den andra 
handen. Pulskontroll utfördes också genom fysisk kontakt, pulsen kunde kännas fyllig, 
tunn, snabb eller långsam, vilket gav viktig information om patientens cirkulation. 
Syrgassaturationsmätare fanns inte utan denna infördes först under 80-talet. Innan dess 
var observation anestesisjuksköterskans enda hjälpmedel, det vill säga att titta på 
hudfärgen hos patienten. En informant uttrycker det som: 
 

”Var den [patientens hudkostym]blå så var det blått" 
 
Intervjupersonerna talade om att utvecklingen har gått fort framåt. Detta ansågs positivt 
eftersom det förr var svårt att hålla reda på all information. De hjälpmedel som fanns 
var få och anestesisjuksköterskorna var ofta mycket ensamma i sitt arbete. Efterhand 
infördes en enkel ventilatortyp som fungerade som en form av ersättning för deras båda 
händer. Denna ventilatortyp underlättade deras dagliga arbete eftersom de istället för 
manuell kontroll av ventilationen plötsligt fick två händer fria, för att kunna föra 
anteckningar och dokumentera i patientens anestesijournal. Intervjupersonerna ansåg att 
det idag utförs en mer säker anestesivård genom att det finns en större kontroll av 
patientens situation och narkosens förlopp. Ingen patient sövs idag utan att vara 
uppkopplad till högteknologisk medicinsk apparatur. Kontroll av vitala parametrar som 
saturation, blodtryck och EKG ingår idag som standard. Utvecklingen av 
anestesiapparater har också medfört säkrare anestesivård genom att individuella 
inställningar kan möjliggöras för att optimera lungfunktion under till exempel ett 
kirurgiskt ingrepp. Därmed främjas patienters välbefinnande både under anestesi samt 
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vid väckning. Detta på grund av att narkos och bedövning skett på ett mycket mer 
stabilt sätt. En informant berättade om hur det var förr: 
 

”Väldigt basic från början, men det har ändå på något sätt fungerat. Man blir nästan 
förvånad när man tänker så" 

 
Införandet av högteknologisk apparatur har även medfört färre delar på narkosapparaten 
som skall rengöras och diskas. Mer engångsartiklar har införts, vilket medfört att 
personalen inte behöver lägga viktig tid på efterarbete som rör hygieniska aspekter 
Införandet av högteknologi har medfört mindre fysisk beröring av patientens kropp 
genom att exempelvis se pulsslagen på övervakningsskärmen istället för att känna på 
patienten. En intervjuperson förklarade: 
 

"Ju mer tekniskt det blev, 
 desto mindre behövde man ju ha patientkontakt" 

 

Att inte utnyttja teknikens fulla kapacitet  
Ny teknik leder inte alltid till en bättre omvårdnadssituation. Ett exempel är när det kom 
en vidareutvecklad version av Engströmsrespiratorn som är en tidig föregångare till 
dagens narkosapparater. Den var svår att använda på grund av att den hade en tendens 
till läckage. Därför användes den sällan utan anestesisjuksköterskorna föredrog den 
äldre versionen av narkosapparat. Utvecklingen av tekniken är viktig och sågs som 
positiv av informanterna, som menade att det viktigaste är att tekniken är tillförlitlig och 
användarvänlig. Genom utveckling av narkosapparaterna sker en förenkling och 
förbättring. Dock är grundprincipen densamma, patientens lungor ska ventileras. En 
informant uttrycker det som: 
 

”Du ska blåsa in luft som ska ut" 
 
Tekniken kan vara enkel eller mer avancerat uppbyggd. Det huvudsakliga är att 
patientens lungor inte tar skada samt att en tillfredställande syrgassaturation upprätthålls 
under anestesin. Idag finns välutvecklad och avancerad högteknologisk utrustning med 
stora möjligheter till att göra finjusteringar för att optimera anestesin. Informanterna 
upplever att apparaternas fulla kapacitet inte utnyttjas. En informant uttrycker: 
 

”Vi har väldigt fin utrustning så man skulle kunna göra mer, 
 men det är inget vi använder" 

 
Apparaturen erbjuder stora möjligheter att finjustera och anpassa anestesin på bästa sätt 
för den individuella patienten. Flera av anestesisjuksköterskorna talade om att de 
använde de inställningar som de var vana vid och kände sig säkra med, det skapade en 
trygghet i arbetet. Dock innebär det att apparaturens fulla kapacitet och möjligheter inte 
utnyttjas. En av informanterna jämförde detta med att säga: 
 

”Man köper en sportbil,  
men man kör den ungefär som en Volvo" 
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Att möta högteknologi på annan plats 
Anestesisjuksköterskan hanterar emellanåt högteknologisk apparatur på annan plats än 
på operationssal, exempelvis på röntgenavdelning, akutmottagning och i ambulans. 
Apparaturen kommer från olika tillverkare och kan skilja i utseende mellan de olika 
ställena men bygger på samma princip och visar samma mätvärden. Men 
intervjupersonerna anser att olikheterna ändå skapar en viss osäkerhet. Oberoende av 
vilken apparat som de använder är det viktigt att ta reda på dess funktion samt var 
relevant information visas. 
 

Att utveckla en klinisk blick 
Genom erfarenhet utvecklas en klinisk förmåga att observera patienten och därigenom 
bilda sig en uppfattning om patientens aktuella sjukdomstillstånd. 
 

Patient och teknik i samspel under anestesi 
När patienten är sövd är det viktigt att följa hur patientens hud känns och ser ut, och 
jämföra med informationen som apparaturen visar. Intervjupersonerna talar om att det 
förekommer att mätvärdena som apparaturen visar och hur patienten ser ut inte alltid 
stämmer överens. Då är det viktigt att anestesisjuksköterskan kritiskt kan utvärdera 
information på ett adekvat sätt och ställa sig frågor som: Stämmer det jag ser? Är det 
relevant? 
 
I anestesiarbetet är det viktigt att tillämpa ett säkert arbetssätt för att inte riskera 
patienternas säkerhet. Det behövs en bra genomgång av den tekniska utrustningen samt 
en god kommunikation med medicinteknisk service (MTS) när tekniken inte fungerar 
optimalt eller slutat fungera. Genom kunskap inhämtad från erfarenhet och litteratur får 
anestesisjuksköterskan en trygghet och vägledning i det dagliga arbetet med patienter 
och högteknologisk utrustning. Genom att jämföra informationen från apparaturen med 
det som observeras hos patienten skapas en helhetsuppfattning om anestesin. En 
informant beskriver det som: 
 

”Jämföra vad mina ögon ser och med vad apparatens ögon ser" 
 

Kunskap som sitter i fingrarna 
Anestesisjuksköterskor använder dagligen sina sinnen genom att se, lyssna och känna 
för att bedöma sömndjup och smärtlindringens effekt på patienterna. Händerna används 
genom att känna på patientens hud: Är den varm eller kall? Svettig, torr? Rinner det 
tårar? Är pupillerna stora, små, centrerade eller inte. En informant uttrycker: 
 

”Det handlar om att känna och klämma på patienten" 
 
Förmågan att göra en bedömning utan övervakning är något som utvecklas med tiden 
Flera informanter berättar om att efter att de arbetat en tid som anestesisjuksköterska lär 
de sig använda synen, hörseln och känseln i bedömningen av patienten. Genom 
erfarenhet utvecklar anestesisjuksköterskan förmågan att använda sina sinnen i sitt yrke. 
En informant beskriver sina levda erfarenheter som: 
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”Mycket tyst kunskap som bara finns där, 
 det är ju alltid så när man jobbat länge." 

 
I en av intervjuerna framkom det att innan anestesivården fick tillgång till modern 
teknik, utvecklade anestesisjuksköterskorna den kliniska blicken på grund av att mycket 
gjordes för hand utan teknikens hjälp. En informant berättade att det kanske kan ta lite 
längre tid att utveckla en klinisk blick om de nyutbildade anestesisjuksköterskorna 
fokuserar för mycket på teknisk apparatur. 
 
 

Teknik som både säkerhet och falsk trygghet 
Felvärden och larm från teknisk apparatur tolkas och åtgärdas av anestesisjuksköterskan 
för att säkerställa en patientsäker och trygg anestesivård. 
 

Teknisk apparatur som ett hjälpmedel 
Under pågående anestesi är anestesisjuksköterskan omgiven av avancerad 
övervakningsutrustning samt en narkosapparat. All utrustning är kopplad till patientens 
kropp i samband med ett kirurgiskt ingrepp under narkos. Det är av stor vikt att inte 
glömma bort att observera patienten och alltid jämför med vad apparaterna visar. Det 
går inte att upprätthålla en patientsäker narkos genom att enbart titta på apparaturen utan 
den används som ett hjälpmedel. Intervjupersonerna menar att de är beroende av den 
men att de inte enbart kan förlita sig på tekniken. Det finns däremot situationer, när de 
måste förlita sig på medicinsk apparatur, som till exempel vid kirurgiska ingrepp i 
halsen där hela patienten är inpackad med gröna operationsdukar och 
anestesisjuksköterskan bara har tillgång till en fot och en hand för att kontrollera 
patientens hudfärg samt hur huden känns. En intervjuperson förklarar detta genom att 
säga: 
 

”Du ska kunna söva en patient och hänga ett förkläde 
över EKG och alltihopa. 

Se på patienten, det är det viktigaste" 
 
Intervjupersonerna talar om att de inte bara kan förlita sig på de siffror och kurvor som 
apparaten visar. De kliniska observationerna som anestesisjuksköterskan bedömer om 
patientens situation utan apparaturens hjälp är dock det viktigaste på grund av att 
apparaturen kan visa felvärden. 
 

Felvärde på teknisk apparatur 
Anestesisjuksköterskan måste hela tiden vara koncentrerad och vaksam på vad som 
händer i operationssalen. När operationssjuksköterskan förbereder patienten inför ett 
kirurgiskt ingrepp blir det störningar på anestesins övervakningsutrustning och 
apparaturen larmar om att något är fel. Oftast är det EKG-kurvan som störs, när till 
exempel patienten steriltvättas och packas in i sterila operationsdukar, eller när 
diatermin används under operation för att bränna vävnad. Saturationsmätaren kan visa 
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ett falskt lågt värde och det kan bero på att patienten är kall perifert. Flera informanter 
berättar hur viktigt det då är att kontrollera vad apparaturen larmar för och jämföra detta 
med hur patientens hud ser ut och känns. Innebär larmet fara för patienten eller är det 
bara ett störningslarm som kan ignoreras? Att göra en adekvat bedömning av 
situationen för patienten är viktigt för att kunna utesluta att något allvarligt tillstött. En 
informant berättar: 
 

"Det är ju en känsla som man har,  
och vet om efter många års erfarenhet att så är det" 

 
I en operationssal förekommer det många olika ljud, en del kommer ifrån kirurgiska 
verktyg och dess apparaturer. Anestesiavdelningen har många och olika larm: 
infusionspumparna larmar när läkemedlet nästan är slut och när det faktiskt är slut. De 
larmar också när det är dags att byta till en ny infusionsspruta, eller när det är för högt 
tryck i infusionsslangarna. Narkosapparaten har flera olika larm: det kan vara 
koldioxidhalten i patientens utandningsluft, som är för låg eller för hög eller 
syresättningen som sjunker eller en avvikande rytm på EKG. Det är viktigt att sortera ut 
vilka ljud som tillhör anestesin och vilka som ska prioriteras. Operationspersonalen 
sorterar på liknade sätt bort anestesins ljud. Under en pågående operation larmade 
plötsligt bairhuggern (en apparat som blåser värme i ett täcke för att hålla patienten 
varm under operation), vilket den normalt aldrig gör. Detta var ett helt nytt larmljud för 
alla i operationssalen. En informant berättar att: 
 

"När det var ett ljud som inte någon kände igen så reagerade alla" 
 
I intervjuerna framkom att i början av yrkeskarriären som anestesisjuksköterska, 
upplevde flera informanter svårigheten med att särskilja på de olika ljudlarmen i 
operationssalen. Det innebar en stress eftersom erfarenheten saknades om vilka larm 
som tillhörde anestesin. Detta medförde en mental trötthet efter avslutad anestesi på 
grund av att de regerat på alla förekommande ljud som fanns i operationssalen. En 
informant beskrev det som: 
 

”I början stod man upp i givakt på alla ljuden" 
 
Efter att ha arbetat en tid lärde de sig vilka ljud som tillhörde anestesin respektive 
operation och vilka ljudlarm som kunde stängas av och vad som skulle åtgärdas. 
 

Att vara steget före 
Nu finns det fler larm i anestesisjuksköterskans arbetsmiljö än vad det fanns förr. Detta 
innebär dock inte att de kan släppa koncentrationen och bara lita på tekniken utan det är 
viktigt att vara med och reagera när något händer som exempelvis kan vara 
hemodynamisk instabilitet, smärtpåslag eller ytlig narkos. En av informanterna berättar: 
 

"Man är ju så rädd att missa något  
och man är rädd att hitta något försent!" 
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Innan anestesisjuksköterskan reagerar för snabbt och sätter in åtgärder är det 
betydelsefullt att först titta på patienten och jämföra med flera parametrar, viktigt att 
förhålla sig kritisk till det som visas på apparaturen. Narkosarbetet kräver hög 
koncentration, även en till synes enkel spinalanestesi i lugnt förlopp kan vända snabbt 
och kräva snabba åtgärder. Det gäller att vara uppmärksam och ha handlingsberedskap. 
En informant uttrycker handlingsberedskap som att veta var "manuella spontanknappen 
sitter" samt var andningsblåsan finns för att kunna ventilera patienten manuellt tills 
hjälp anländer. En stor del i narkosarbetet bygger på att försöka vara steget före. Det 
innebär att gardera sig för oförutsedda händelser som exempelvis blödning eller ofri 
luftväg, och veta var utrustning finns samt var man larmar efter hjälp. En informant 
betonar vikten av att behålla lugnet i en kritisk situation och ta hjälp av kollegor. 
 

”Hjälps man åt så löser man det " 
 
 

Anestesisjuksköterskans personliga utveckling 
Delar som intresse och erfarenhet bidrar till stor del till anestesisjuksköterskans 
utveckling. Genom att ta till sig nyheter och våga prova på tekniken kan tryggheten i 
yrket ökas. I intervjuerna framkommer att viss generationsskillnad finns om hur den nya 
tekniken tas emot. 
 

Att vara intresserad av teknik 
Anestesisjuksköterskan bör ha ett visst intresse av att arbeta med apparaturer och tycka 
om teknisk utrustning för att kunna trivas och förstå den högteknologiska vårdmiljön. 
En informant uttrycker det som: 
 

”Måste vara lite teknisk för att kunna förstå" 
 
Det framkommer ur flera intervjuer att: Om anestesisjuksköterskorna har intresse för 
apparaturen och tekniken underlättar det inlärningen när ny teknisk apparatur ska 
införas. Det upplevs av flera som positivt med ny teknik, förändringarna upplevs som 
tillfredställande och utvecklande. Flera informanter berättar att teknik är en naturlig del 
även i hemmiljön, där var de mer eller mindre omgivna av teknologiska produkter. 
Steget till operationssalens högteknologi upplevdes inte så stort eller svårt. En 
informant utrycker: 
 

”Väldigt tillfredställande 
 eftersom jag tycker väldigt mycket om apparater" 

 

Att våga ta steget 
En informant berättade att som nyfärdig anestesisjuksköterska gjorde avsaknad av 
kunskap och erfarenheter, att hen inte vågade ändra så mycket på apparatinställningarna 
utan att rådgöra med äldre kollegor eller anestesiläkaren. Efterhand vågade de "ratta lite 
mer" och ta de små steg av förändring på apparaturen som hela tiden måste göras för 
patientens välbefinnande. Anestesiyrket kräver viss flexibilitet, då 
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anestesisjuksköterskorna ofta utsätts för oväntade situationer. Patienterna kan snabbt 
falla i blodtryck eller saturation, vilket kräver snabba åtgärder för att stabilisera 
patienten. Flera informanter berättar om upplevelserna av att ofta bli utsatta för nya 
utmaningar och att aldrig känna sig fullärd, genom att de lär sig nya saker hela tiden. En 
av informanterna uttrycker: 
 

”Man måste vara ödmjuk man blir aldrig fullärd" 
 
En informant berättar om hur relationen till apparaturen har utvecklats från att som 
nyutexaminerad anestesisjuksköterska knappt veta vad apparaturens siffror betyder. 
Som exempel kan nämnas var informationen visas på övervakningsutrustningen och 
vilken information som är viktigast. Efter att ha arbetat som anestesisjuksköterska en tid 
lärde de sig att prioritera och sortera den information apparaturen visade på ett adekvat 
sätt. Arbetsmiljön blir svår för dem som inte förstår sig på apparaturen och är rädd för 
att använda den. Om detta sker blir de inte kvar i yrket då högteknologisk apparatur är 
en stor del i arbetet som anestesisjuksköterska. 
 

”Man får ju absolut inte vara rädd för teknologin" 
 
Det framgår av intervjuerna att det är lätt att bli hemmablind av att enbart arbeta med 
samma apparatur och att alltid titta på samma övervakningsskärmar. När utbyte av 
apparatur sker kan detta leda till personlig utveckling genom att anestesisjuksköterskan 
måste förstå innebörden i informationen som visas, och inte bara leta efter ett värde på 
en skärm. Genom att följa med i utvecklingen och lära sig ny teknik hålls kunskapen 
uppdaterad. Några informanter uttryckte det motsatta genom att arbeta säkert och bara 
göra det som de var vana vid snarare än att använda ny teknik som de inte behärskade 
fullt ut. 
 
Vissa av informanterna upplevde frustration och osäkerhet över ny teknik, bland annat 
genom att återigen behöva lära sig var informationen finns och hur den fungerar. Flera 
informanter uttryckte att det var lättare att lära sig den tekniska apparaturen som 
dagligen används, och som de måste kunna för att utföra sitt arbete på ett säkert och 
tillfredställande sätt. En informant berättade att för de lite äldre kan det var något 
svårare att följa med i utvecklingen, för att de inte är uppvuxna i en teknisk miljö. En 
informant uttryckte: 
 

”Tycker man inte om förändringar så är det väldigt svårt  
för man är ju i en värld där det händer mycket saker” 

 
Det framkommer skillnader i informanternas berättelser: de yngre upplever själva att de 
är mer vana att arbeta med teknologi eftersom de är uppvuxna med datorer, smartphones 
och iPads. Det är för dem en naturlig del i livet. De upplever inte att det är svårt att lära 
sig ny teknologi. 
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DISKUSSION 
Vi fann att gemensamt för alla informanter var att de poängterade hur viktigt det var att 
inte glömma sina kliniska kunskaper mitt bland all högteknologisk utrustning. 

Metod diskussion 
Vårt val av metod blev en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som bäst 
passade syftet för att beskriva unika erfarenheter. Planeringen var att genomföra sex till 
åtta intervjuer varav en provintervju. Intervjuantalet blev nio eftersom provintervjun gav 
värdefull information och den ingår därför i analysen. Efter att vi genomfört åtta 
intervjuer kom det inte fram någon ny information, därför utfördes inte några fler 
intervjuer. Polit och Beck (2012, s. 521) skriver om. "data saturation" vilket innebär att 
insamling av data sker tills ingen ny information erhålls. Publicerade studier inom vårt 
valda område hittades inte, mycket tid har därför gått åt till att söka relevant litteratur. 
Enligt Henricsson (2012, s. 472-473) ska styrkor och svagheter diskuteras för att 
säkerställa kvaliteten i examensarbetet. Vi har inte tidigare genomfört 
forskningsintervjuer och möjligheten finns att bristande erfarenhet därigenom skulle 
kunna påverkat berättelserna från informanterna genom oavsiktliga kommentarer. Vi 
var väl medvetna om riskerna i att påverka intervjupersonerna och var därför 
sparsamma med kommentarer under intervjun. Förmågan att ställa följdfrågor på rätt 
ställe för att få ut ett djupare innehåll i berättelsen är något som utvecklas genom 
erfarenhet. Avsaknad av erfarenhet kan ha påverkat djupet i resultatet. 
 
Inför varje intervju användes en intervjuguide, se bilaga 5. Varje intervju fick en kod, 
samt information om kön och antal yrkesverksamma år dokumenterades. Tre öppna 
frågor formulerades samt extra stödfrågor om det skulle behövas. Danielsson (2012, s. 
169) skriver att när intervjufrågorna är sammansatta behöver frågorna testas för att få 
klarhet i om tidsplaneringen håller, samt att få prova på att intervjua innan de planerade 
intervjuerna genomförs och få svar på om frågorna är adekvata. En provintervju 
genomfördes som bandades, den skrevs ut ordagrant och granskades i sin helhet. 
Därefter justerades frågorna ytterligare för att få ut mer information som svarade på vårt 
syfte. Detta resulterade i fem öppna frågor. 
 
Informanterna bar på en stor erfarenhet om ämnet och berättade fritt med hjälp av öppna 
frågor. Under intervjun var vi försiktiga med kommentarer för att inte leda eller störa 
informanten i sin berättelse. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 188) kan 
informanten påverkas av intervjuarens kroppsuttryck och verbala reaktioner, som kan 
leda till positiv eller negativ förstärkning i berättelsen. Planeringen var att genomföra 
intervjuerna en och en, men under provintervjun samt första intervjun var båda 
författarna delaktiga. Vi upplevde inte att det påverkade intervjun negativt eller att 
informanterna skulle befinna sig i underläge, delvis för att informanterna kände till oss 
båda då vi varit studenter på avdelningen samt att det var de som satt inne med all 
kunskap som vi sökte. Samtliga intervjuer genomfördes med båda författarna 
närvarande. 
 
Tillförlitligheten i analysen styrks genom att materialet blev väl bearbetat genom att vi 
gemensamt deltog i samtliga moment. Enligt Lundman och Hällgren-Granheim, (2008, 
s. 170) styrks tillförlitligheten genom att forskarna läst alla texter och analyserat 
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datamaterialet gemensamt. Dahlberg (2014, ss. 69-70) beskriver förförståelse som en 
viktig grund för att kunna förstå innebörden av det som människan stöter på. Tidigare 
erfarenheter och kunskap kan även utgöra ett hinder för att ta till sig ny kunskap genom 
att förförståelsen redan begränsat möjligheterna att se nya infallsvinklar. Under 
dokumentations fasen av resultatet gick författarna flera gånger tillbaka till vad 
informanterna faktiskt sagt för att med säkerhet kunna utesluta att författarnas 
förförståelse påverkat resultatet. Uppsatsens syfte kontrollerades mot resultatet för att 
inte ämnet skulle frångås. 
 
 

Resultat diskussion 
Berättelserna om anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i en högteknologisk 
vårdmiljö resulterade i fyra kategorier där att vara del i en högteknologisk utveckling 
och att utveckla en klinisk blick är framträdande men även teknik som både säkerhet och 
falsk trygghet och anestesisjuksköterskans personliga utveckling är viktiga. De 
anestesisjuksköterskor som upplevt utvecklingen av högteknologin, från att nästan bara 
haft sina händer och förmågan att använda sina sinnen som hjälpmedel vid bedömning 
av patienten, till att idag använda högteknologisk apparatur som komplement har en 
unik kompetens. De upplevde stor hjälp av sina kliniska färdigheter som utvecklats 
genom erfarenhet i det dagliga arbetet som anestesisjuksköterska. Tekniken som 
används under en anestesi har larm i form av ljud. Apparaturen larmar när inställda 
värden avviker, de reagerar även på störningar vilket ställer krav på 
anestesisjuksköterskan att kunna sortera dessa ljud och veta vilka som måste åtgärdas 
och vilka som kan stängas av utan åtgärd Det framkom att som nyfärdig 
anestesisjuksköterska var det stressande med alla dessa ljud och vad som skulle 
prioriteras först och vilka ljud som kunde vänta. I en artikel av Johansson, Bergbom, 
Persson-Waye, Ryherd och Lindahl (2012 ss. 275-276) framkommer det att patienter på 
en intensivvårdsavdelning upplever ljudet från tekniken som irriterande. Det kunde vara 
ljud från ventilatorn, nutritionspumparna och infusionspumparna och dessa ljud 
upplevdes ha en negativ inverkan på nattsömnen. Det förekom även skrämmande tankar 
om vad dessa ljud betydde. Vidare skriver de att om patienterna kände igen de olika 
ljuden och visste att personalen reagerade och svarade på larmen från tekniken kunde 
ljuden upplevas både vänliga och säkra. 
 
Med den erfarenhet som samlas under yrkeskarriären ökar förmågan att prioritera 
ljudlarm från den tekniska apparaturen och reagera på ett adekvat sätt. Detta skapar en 
trygghet som troligen är jämförbar med hur patienterna upplevde situationen från texten 
ovan. Flera informanter påpekade vikten av att inte bara förlita sig på tekniken utan att 
det viktigaste är det kliniska som syns och känns. Den kliniska blicken är viktig för att 
inte invaggas i falsk trygghet av apparaturen något som upplevdes stärkande av 
anestesisjuksköterskornas personliga utveckling. 
 
Korhonen, Nordman och Eriksson (2014 s. 867) har gjort en studie med syftet att öka 
kunskapen i konceptet vårdvetenskap och besvara frågeställningen om vad begreppet 
teknik är inom vårdvetenskapen. Det visade sig att teknologi var ett mångdimensionellt 
begrepp som har utvecklats under flera decennier. Vidare skriver Korhonen, Nordman 
och Eriksson (2014 s. 873) att det finns ett behov av att utforska teknologin ur ett 
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vårdvetenskapligt perspektiv på grund av att samhället har förändrats och ny teknik 
finns i människors liv, hälsa och omsorg. 
 
Specifik forskning som kan styrka vårt resultat har inte återfunnits. Däremot finns det 
studier gjorda om intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda i en 
högteknologisk vårdmiljö. Artiklarna användes i jämförelse eftersom båda 
professionerna arbetar i en högteknologisk vårdmiljö. Polit och Beck (2012, s. 180) 
skriver om överförbarhet som innebär att studiens resultat är överförbara till andra 
områden och det styrker pålitligheten i resultatet. Tunlind, Granström och Engström 
(2014) beskriver intensivsjuksköterskors erfarenheter av att vårda i en högteknologisk 
vårmiljö. Deras resultat som baseras på en kvalitativ studie är jämförbara med resultatet 
i vår studie som diskuteras nedan. 
 
Anestesisjuksköterskorna vi intervjuade var enade om att den tekniska apparaturen har 
underlättat deras arbete, samt att anestesin nu kan utföras på ett tryggare sätt och 
händerna är fria att kunna utföra andra uppgifter än att t.ex. handventilera patienterna. 
Flera av informanterna berättar också att de har intresse för tekniken och använder 
teknik även i stor utsträckning privat. De som söker sig till ett yrke där mycket 
högteknologi ingår, har troligtvis ett stort teknikintresse och det är de som stannar kvar i 
yrket. Om känsla av rädsla eller osäkerhet för tekniken infinner sig, kan 
arbetssituationen bli svår att hantera, då arbetsmiljön innefattar mycket teknik. Detta 
kan leda till att de väljer ett annat yrke på sikt. Utvecklingen av tekniken har också 
inneburit tryggare och säkrare patientvård genom att högteknologisk övervakning ger 
större möjlighet till övervakning av fler vitalparametrar som därmed ger en bättre 
överblick och en säkrare vård. Enligt Tunlind, Granström och Engström (2014, s. 119) 
underlättar tekniken arbetet och mer tid finns över för att utföra god omvårdnad. De 
menar även (2014, s. 121) att den kliniska blicken är något som utvecklas över tid och 
är viktig i bedömningen av patienten. Lindwall och Von Post (2012 s.24) skriver att 
anestesisjuksköterskor ska ha en ”klinisk blick”, vara flexibel samt inneha goda 
tekniska förmågor, vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper. 
Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg teknologi som komplement till den kliniska 
blicken som utvecklas över tid. Detta överensstämmer med vårt resultat där 
anestesisjuksköterskorna lyfter vikten av att alltid ha patienten i centrum. Det du ser är 
den viktigaste bedömningen. 
 
I en studie av Larsson-Mauleon och Ekman (2002 s. 284) framkommer det att 
nyutexaminerade anestesisjuksköterskor upplevde att deras uppmärksamhet var riktad 
på utrustningen och patientens fysiska status mer än på patientens välbefinnande. De 
upplevde sig även vara oförmögna att kunna förutse problem som eventuellt kunde 
uppstå med patienten under anestesin. 
 
Mängden larm har hela tiden ökat och vårdmiljön runt patienten innebär mer teknik 
kopplat till patientens kropp. Att tekniken innebär en trygghet framkom i resultatet men 
även att tekniken kan invagga anestesisjuksköterskorna i falsk trygghet genom att hen 
enbart förlitar sig på apparaturen. Därför är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt 
och inneha goda kunskaper om tekniken för att kunna veta vad som skall prioriteras vid 
larm. I studien av Tunlind, Granström och Engström (2002, s. 121) framkommer det att 
ibland måste sjuksköterskorna ignorera tekniken för att i första hand observera 
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patienten, samt att mindre viktiga larm bör tystas eller stängas av för att reducera 
stressnivån för patienterna och vårdpersonalen. 
 
I resultatet visade det sig att de med mindre erfarenhet upplevde psykisk trötthet efter 
genomförd anestesi eftersom miljön är ny och mycket nya intryck som ska bearbetas. 
Rädslan för att upptäcka någon avvikande observation eller missa något som kan 
påverka patientsäkerheten. Detta var inte lika framträdande hos de 
anestesisjuksköterskor med mer yrkeserfarenhet. En kvalitativ studie av Larsson 
Maulien och Ekman (2002, s. 284) framkom att nyutexaminerade anestesisjuksköterkor 
upplevde att de var beroende av den tekniska monitoreringen på grund av att de inte 
litade på sina egna omdömen och förmågor. 
 
Ett av inklusionskriterierna i vår studie var att anestesisjuksköterskorna skulle arbetat 
mer än två år. Vi uppfattade en viss skillnad från berättelserna informanterna gav 
beroende på hur mycket erfarenhet de besatte genom att fokus flyttade sig från 
övervakningsskärmarna till att observera hur patienten ser ut och lägga ihop detta till en 
helhet De anestesisjuksköterskor med mer erfarenhet vågar i större utsträckning lita på 
att den bedömning de gjort är adekvat. Förmågan att lägga fokus på fysiska tecken på 
patientens kropp och jämföra dessa med visuella värden som visas på 
övervakningsskärmarna blev mer naturligt. Informanterna var positiva över tekniken, de 
kände stor tillfredställelse över att vara verksamma i en högteknologisk miljö. De 
uttryckte att intresset för tekniken underlättade inlärningen av ny teknisk apparatur 
 
 
 
FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER 
För Högskolan i Borås innebär hållbar utveckling att studenter i sin utbildning ska 
utveckla ett kritiskt tänkande. Dessutom skall de lära sig att verka för jämställdhet, 
mångfald samt resurshantering genom att minska miljöbelastning (www.hb.se). I 
samband med våra intervjuer ställde vi även en avslutande fråga om intervjupersonerna 
hade några förslag på förbättringsarbete som kan leda till en hållbar utveckling. De 
talade då om att de eftersökte fortlöpande utbildning inom exempelvis hantering och 
inställningar av narkosapparaturen men även sjukdomslära och uppdatering om den 
kunskap som behövs inom yrket som anestesisjuksköterska. Det framkom också 
önskemål om förbättrad och mer pålitlig TOF- mätare. En stor fördel vore om 
elektroniken kunde göras sladdlös för att förhindra trassel och fallrisk. 
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Implikationer 

• Det framkom att narkosapparaturens fulla funktioner inte utnyttjas. Är den 
onödigt avancerad och läggs pengar på teknikutveckling som vården inte 
behöver? 

 
• Anestesisjuksköterskorna önskar fortlöpande utbildning av narkosapparatens 

funktioner samt sjukdomslära. 
 

• Det ligger i professionen att vara uppdaterad med senaste forskning inom 
området. Tid för att uppdatera ny forskning borde därför ligga under arbetstid. 
Eventuellt kan en teamgrupp bildas som presenterar relevant forskning om 
aktuella ämnen för alla i personalgruppen. 

 
• Intressant vore att veta hur patienter upplever att komma in i en högteknologisk 

operationssal och bli placerad i centrum av all högteknologi. 
 

• En längre specialistutbildning vore önskvärt med mer tid för både praktik samt 
inläsning av teorin. 

 
 
 
Slutsats 
Anestesisjuksköterskorna är omgivna av högteknologisk utrustning som ständigt är 
under utveckling. Tonvikten läggs på den kliniska blicken och teknologin får ses som 
ett komplement till en god och patientsäker anestesi. Att ha kunskap om den tekniska 
apparatur som används skapar en trygghet när tekniken larmar för att snabbt kunna 
utföra en adekvat åtgärd. De som valt detta yrke har ett stort intresse för teknologi även 
privat vilket gör att ny apparatur inte känns så svår eller komplicerad att lära sig, snarare 
en ny utmaning. 
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Informationsbrev för verksamhetschefs godkännande av 
datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesi, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Anestesisjuksköterskans vardag kännetecknas av en 
omfattande användning av avancerad teknik. Det är av stor vikt att 
anestesisjuksköterskan behärskar denna utrustning och är väl medveten om dess 
möjligheter och begränsningar samt ha ett teknologiskt kunnande. Vid litteratursökning 
i internationella databaser fann vi inga studier om anestesisjuksköterskans upplevelser 
av att arbeta i en högteknologisk miljö. Forskning saknas därmed inom detta fält. 
 
Syftet med studien är att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i en 
högteknologisk vårdmiljö. För att kunna göra detta behöver vi er hjälp att få kontakt 
med anestesisjuksköterskor som är villiga att delta i en intervju där de berättar om sina 
erfarenheter. Intervjuerna kommer att äga rum på en plats och vid en tidpunkt som 
intervjupersonerna själva föreslår, förslagsvis på centraloperation i enskilt rum någon 
gång de närmsta veckorna. Intervjuerna spelas in och transkriberas därefter av oss. Vi 
kommer att behöva sex till åtta informanter och tidsåtgång beräknas till cirka en timma 
per intervju. Kriterier för att delta i studien är: Anestesisjuksköterska, verksam på 
operationsavdelningen och gjort det i två år eller mer, spridning vad gäller antal år i 
yrket samt mellan kvinnor och män. 
 
Intervjupersonernas medverkan kan avbrytas närhelst som de önskar utan krav på 
förklaringar. Intervjuerna kommer att behandlas på ett sådant sätt att ingen annan än vi 
och vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. Efter att examensarbetet är 
rapporterat kommer inspelningarna raderas och det transkriberade materialet kommer 
att förstöras. 
 
Det slutgiltiga examensarbetet kommer att redovisas skriftligt och finnas tillgängligt på 
Högskolebiblioteket i Borås. Ett exemplar kommer att vidarebefordras om så önskas till 
kliniken. Vi handleds av Berit Lindahl, docent i Vårdvetenskap. 
 
 
 
Hälsningar 



 

 
__________________________  __________________________ 
Studentens namn                          Studentens namn 
Marie Gerle                                   Pernilla Köllås 
E-post:                                           E-post: 
marie.gerle XXXXXXX             pernilla.kollas XXXXXXX  
Tfn                                                 Tfn  
070-XXXXXX                               070-XXXXXX 
 
Handledare: Berit Lindahl 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 
E-post: berit.lindahl@hb.se 
Tfn 435 4738 
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Godkännande 
 
 

Undertecknad vårdenhetschef godkänner härmed att Marie Gerle och 
Pernilla Köllås genomför datainsamling i form av intervju inom ramen för 
vad som ovan beskrivits. 
Borås/2015 
_____________________________________  
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort 
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 Datum 150331 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesi vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
som examensarbete en magisteruppsats på avancerad nivå under vårterminen 2015.  
 
Anestesisjuksköterskans vardag kännetecknas av en omfattande användning av 
avancerad teknik. Det är av stor vikt att anestesisjuksköterskan behärskar denna 
utrustning och är väl medveten om dess möjligheter och begränsningar samt ha ett 
teknologiskt kunnande. Vid litteratur sökning i internationella databaser fann vi inga 
studier om anestesisjuksköterskans upplevelser av att arbeta i en högteknologisk miljö. 
Forskning saknas därmed inom detta fält. Syftet med studien är att belysa 
anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i högteknologisk vårdmiljö. För att 
kunna göra detta hoppas vi att du är villig att medverka i en intervju.  Intervjun kommer 
att ske på en plats och tidspunkt du själv väljer eller på centraloperation i avskild miljö. 
Intervjun inleds med en öppen frågeställning där vi ber dig berätta om dina erfarenheter 
av att arbeta i en högteknologisk miljö. Den spelas in digitalt och skrivs sedan ut i text 
av oss för att vi sedan skall analysera den med en kvalitativ analysmetod. 
 
Att just du har blivit tillfrågad att delta i studien beror på att du arbetar på 
operationsavdelningen och gjort det i två år eller mer. Din medverkan kan avbrytas när 
du vill utan förklaringar. Vi garanterar att skydda din integritet och att ingen kommer att 
kunna ta reda på vad du sagt under intervjun eller på annat sätt kunna spåra din 
delaktighet.  Intervjuerna kommer att behandlas på ett sådant sätt att ingen annan än vi 
och vår handledare, Docent Berit Lindahl kommer att ha tillgång till materialet. Efter att 
examensarbetet är dokumenterat och examinerat kommer inspelningarna raderas och det 
transkriberade materialet kommer att förstöras. Det slutgiltiga examensarbetet, det vill 
säga vår magisteruppsats i vårdvetenskap kommer att finnas publicerat och tillgängligt 
på Högskolebiblioteket i Borås. 
 
Hälsningar 
Marie Gerle Tfn: 070-XXXXXXX 
 Pernilla Köllås Tfn: 070-XXXXXXX 
 
Handledare: Berit Lindahl, docent i Vårdvetenskap 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås, E:post berit.lindahl@hb.se 
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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 samt eventuellt en framtida 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 intervjuns upplägg för ovanstående informant 
 
 
 
_______________________________              ___________________  
Marie Gerle eller Pernilla Köllås                                        Datum 
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Intervjuguide 
 
Datum: _____________________________ Nr: __________ 
 
Kodnamn/ Kön: 
__________________________________________________ 
 
Yrkeserfarenhet i år/månader: 
__________________________________________________ 
 
Tidsåtgång:  
__________________________________________________ 
 
Transkriptionsdatum:  
__________________________________________________ 
 
Frågor: 
 
Kan du berätta om dina erfarenheter om att arbeta i en högteknologisk 
vårdmiljö? 
 
Kan högteknologin ge en falsk trygget? 
 
Har du någon erfarenhet av högteknologisk apparatur i en annan miljö? 
 
Upplever du den högteknologiska vårdmiljön annorlunda idag i jämförelse 
med när du var nyfärdig anestesisjuksköterska? 
 
Förbättringsarbete/hållbar utveckling. Vad kan göras till det bättre i en 
högteknologisk miljö? 
 
 

• Kan du berätta mer om...... 
• Hur upplevde du det? 
• Kan du utveckla det lite mer? 
• Kan du beskriva? 
• Kan du ge ett exempel på...... 
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