
 
 

 

 

 

 

 

 

Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta 

jourtid på länsdelssjukhus  

Nurse Anesthetist´s experience of working     on-

call at a rural hospital  

 

Författare: Alexander Elovsson och Caroline Samuelsson  

 

 

VT 2017 

Examensarbete: avancerad nivå, 15hp 

Huvudområde: anestesisjuksköterska, jourtid, länsdelssjukhus 

Specialistsjuksköterskeprogrammet- anestesisjukvård, 
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, examensarbete med inriktning mot 
anestesisjukvård 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Karin Falk-Brynhildsen, Universitets lektor, Örebro Universitet 

Examinator: Ulrica Nilsson, Professor, Örebro Universitet 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: En anestesisjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning 

med inriktning på anestesisjukvård. I yrkesrollen sköter anestesisjuksköterskan anestesin 

under operationer självständigt under övervakning av en anestesiolog. I arbetsuppgifterna 

ingår att arbeta jourtid. Sveriges sjukvård är uppbyggd i tre vårdnivåer, primärvård, 

länssjukvård, och regionsjukhus, som har upptagningsområde för flera län vad gällande 

specialistvård. Ett länsdelssjukhus är ett sjukhus inom landsting tillhörande ett länssjukhus 

med färre specialiteter än länssjukhus och regionsjukhus. Syfte: Att belysa 

anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta jourtid vid länsdelssjukhus. Metod: 

Kvalitativ metod med deskriptiv ansats. Semi – strukturerad intervjuguide användes med 

följdfrågor vid behov. Åtta deltagare intervjuades en i taget tillsammans med båda författarna 

vid ett länsdelssjukhus i Mellansverige. Intervjuerna transkriberades och analyserades med 

kvalitativ induktiv innehållsanalys av det manifest innehållet enligt Elo & Kyngäs (2007). 

Resultat: Presenteras av kategorierna flexibilitet, påverkan på privatlivet och professionen 

som delas upp i sju underkategorier. Förberedelserna innan arbetspassets start varierade 

mellan deltagarna men en handlingsberedskap upprätthölls genom att kontrollera utrustning 

och lokalerna. Arbetet innebär mycket eget ansvar och arbeta självständigt. Brister i 

återhämtning och återkoppling efter större händelser ledde till att deltagarna pratade med 

varandra på rasterna istället. Slutsats: Även om arbetet kräver mycket eget ansvar och 

självständighet så är anestesisjuksköterskorna stolta över sin yrkesroll och lojala mot varandra 

och arbetsplatsen.  

 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, jourtid, länsdelssjukhus, profession 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: The registered nurse anesthetist is a registered nurse with higher education in 

anesthesia. The main role as a nurse anesthetist is to independent administer and maintain 

anesthesia during surgery for patients under supervision by an anesthesiologist. Working on 

call is one part of the work as a nurse anesthetist. Health care in Sweden are divided in three 

stages. Primary care, county hospitals and region hospitals, which covers several counties and 

provides a more advanced specialized healthcare. A rural hospital is a hospital in a county 

council with fewer clinics and departments and is organized under a county hospital. Aim: To 

describe nurse anesthestist´s experience of working on-call at rural hospitals. Method: The 

study was accomplished at a rural hospital in Middlesweden. Qualitative interview study with 

descriptive approach. Semi-structured questionnaire was used with follow-up questions when 

needed. There were eight participants in the study and the participants were interviewed one 

by one together by both authors. When the interviews were done they were transcripted and 

analyzed according to Elo & Kyngäs (2007) qualitative inductive content analyze of the 

manifest contents. Result: are presented by three categories, flexibility, impact on private life 

and the profession. The categories are described with seven subcategories. The preparations 

before being on-call starts is different between participants related to work experience. But all 

participants were prepared and did check the premises were they stored the equipment in case 

of an emergency. The profession means a lot of responsibility and independently Lack of time 

to recover and debriefing made the nurse anesthetists to talk to each other during breaks 

instead. Conclusion: even if the profession means a lot of responsibility and indepency the 

nurse anesthetists are proud over their work and are loyal to each other and the profession. 
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Inledning 

En anestesisjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning 

inom anestesisjukvård. I sin yrkesroll genomför anestesisjuksköterskan självständigt induktioner, 

upprätthåller och genomför generella anestesier för patienter med ASA klassificering 1 - 2 under 

övervakning av en anestesiolog (Nilsson & Jaensson, 2016). I arbetsuppgifterna ingår arbete 

utanför operationsavdelningen såsom vård av akut sjuka patienter inom andra vårdområden på 

sjukhuset och prehospital vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Anestesisjuksköterskans 

arbete pågår under dygnets alla timmar vilket kan innebära jourtjänstgöring beroende på 

tjänstgöringsplats.  Jourtjänstgöring innebär att anestesisjuksköterskan ska vara redo att 

handlägga akuta ärenden utanför ordinarie arbetstider (Perry, 2002).  

 

Anestesisjuksköterska som yrkesroll finns inte i alla länder. Länder med yrkesrollen är bland 

annat i Norge, Sverige och USA i övriga länder sköter anestesiologen anestesin med assistans av 

en sjuksköterska som inte har något ansvar (Nilsson & Jaensson, 2016). Anestesisjuksköterskans 

yrkesroll innebär att systematiskt leda, styra och motivera omvårdnadsarbetet för patienten 

perioperativt och göra detta så resurseffektivt som möjligt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012; 

Fynes, Martin & Cousley, 2014). Att arbeta som anestesisjuksköterskas innebär ett utökat ansvar 

och anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och i team (McCulloch, 2004).  

Anestesisjuksköterskan ska behandla patienten med värdighet och respekt vid akuta och icke 

akuta situationer (Elisha, Nagelhout, Gupte, Koh, Maglalang & Chong, 2008). Enligt Nilsson och 

Jaensson (2016) finns tre områden för en anestesisjuksköterska. Kontakt med patienten, 

patientövervakning och att vara ett steg före.  

 

Författarnas intresse för området uppkom under specialistutbildningens praktikperioder då 

förutsättningarna för anestesisjuksköterskans under jourtid varierade mellan olika sjukhus.  Båda 

författarna ska efter avslutad utbildning påbörja sin tjänst vid ett länsdelssjukhus och vill ha en 

ökad förståelse för hur anestesisjuksköterskorna upplever jourtjänstgöringen.  
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Bakgrund 

Anestesisjuksköterskans profession och arbetsuppgifter  

  

Anestesisjuksköterskans kompetens innebär att olika arbetsuppgifter kan förekomma. 

Arbetsuppgifter kan behöva utföras under olika förhållanden i en operationssal eller prehospitalt, 

vård innan ankomst till vårdinrättning, men också övriga avdelningar på sjukhuset.  I 

anestesisjuksköterskans yrkesroll ingår det att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vid 

anestesi under operation men också vid akuta situationer på eller utanför sjukhuset och då 

uppträda lugnt och balanserat (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Anestesiologisk omvårdnad 

beskrivs bland annat som att ”ligga ett steg före”. Det innebär att ha beredskap för oväntade 

situationer och en medvetenhet om vad som kan inträffa och vilka problem som kan uppstå. Vid 

möte och vård av patienten ska anestesisjuksköterskan vara förberedd och upprätthålla en 

situationsmedvetenhet (Nilsson & Jaensson, 2016). Anestesisjuksköterskan vårdar patienten och 

upprätthåller patientens integritet och värdighet perioperativt (Sundqvist & Andersén Carlsson, 

2013). Anestesisjuksköterskan ansvarar för att patienten skyddas mot komplikationer av 

cirkulation och respirations karaktär samt undvikbara vårdskador som trycksår eller 

översträckning (Nilsson, 2013). Genom att kontrollera apparatur som planerats att användas 

under anestesin och förbereda ordinerade läkemedel har anestesisjuksköterskan förberett 

anestesin genom att ligga steget före (Nilsson & Jaensson, 2016). Läkemedel som bedöms 

behövas snabbt kan förberedas i uppdragna sprutor som är väl markerade om en akut situation 

uppstår (Nᴂss & Strand, 2013).  

 

Innan anestesin påbörjas på operationssalen kontrolleras patientens identitet och eventuella 

sidomarkering om ett parigt organ ska opereras tillsammans med övriga i operationsteamet. 

Anestesisjuksköterskan ska etablera fri luftväg med lämpligt hjälpmedel som t.ex larynxmask 

eller endotrachealtub och kontrollera att patienten har en adekvat ventilation under hela 

operationen. Perioperativt har anestesisjuksköterskan ansvaret att kontrollera ventilation, 

cirkulation, kroppstemperatur och anestesidjup som också ska dokumenteras på ett adekvat sätt. 

Patientens blod och vätskebalans ska övervakas och om vätska eller blod administreras ska 

dokumentation genomföras. Anestesiologiska läkemedel och intraoperativa läkemedel 

administreras och hanteras korrekt och effekten dokumenteras. Om plötsliga och akuta tillstånd 

inträffar ska anestesisjuksköterskan hantera och prioritera åtgärderna för att för hindra ytterligare 

komplikationer. Under operationen ska anestesisjuksköterskan, förutom att ge smärtlindring, 
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även arbeta förebyggande för en optimal återhämtning postoperativt med minskad risk för 

omvårdnadsrelaterade komplikationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Under arbetet i en operationssal arbetar anestesisjuksköterskan i team tillsammans med 

anestesiolog, operationssjuksköterska, kirurg och övrig personal i den perioperativa vården. 

Kontinuerlig dialog mellan alla professioner på operationssalen kräver en tydlig kommunikation 

och är grunden för att kunna upprätthålla patientsäker vård, inte bara under standardingrepp utan 

också under akuta situationer. Genom en tydlig kommunikation minskar risken för missförstånd 

och potentiella skador för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Non technical skills 

omfattar sju nyckelord (Roche, 2016) bland annat situationsmedvetenhet, teamarbete, och 

planering. För att förbättra och upprätthålla patientsäkervård är nontechnical skills en viktig 

faktor. God non- techincal skills påverkar anestesin på ett positivt sätt och minskar risken för 

vårdrelaterade komplikationer (Flynn, Sandaker & Ballangrund, 2017). Teamet i operationssalen 

strävar efter god och säker vård med patienten i fokus (Roche, 2016). 

 

En anestesisjuksköterskas uppgift vid prehospitala situationer är att bedöma patientens 

allmäntillstånd, säkra fri luftväg, etablering av intravenös infart och påbörja eventuell 

vätskebehandling. Därutöver kan administrering av läkemedel och eventuellt sedering eller 

generell anestesi på plats ingå i arbetsuppgifterna om så situationen kräver (Howie, 2011). Enligt 

en studie från England kan anestesipersonal som medverkar som resurs vid prehospitala tjänster 

vara potentiellt livräddande vid vissa situationer genom särskild utbildning, kompetens och 

erfarenhet som ordinarie prehospital personal inte har (Chesters, Keefe, Mauger & Lockey, 

2014).  

 

Sveriges sjukvård      

Landstinget har i uppgift från regeringen att tillsammans med Sveriges kommuner att 

tillgodose invånarnas välfärd inom ett geografiskt område som är större än kommunernas. 

Landstingets obligatoriska uppgift är främst hälso- och sjukvård samt tandvård (Silvander & 

Hagen, 2015). Landstinget styrs genom regionfullmäktige och landstingsfullmäktige som 

valts av svenska medborgarna var fjärde år (www.skl.se). Sjukvården i Sverige är uppdelad i 

tre nivåer, primärvård, länssjukvård och regionsjukvård. Primärvården omfattar 

vårdcentralerna, distriktsjuksköterskemottagning, husläkar- och familjemottagning som täcker 

vanligaste vårdbehovet hos medborgarna. Länssjukvården delas upp i länssjukhus och 

länsdelssjukhus. Länssjukhuset täcker i majoritet alla vanligt förekommande 
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sjukdomsområden medan länsdelssjukhus är ett sjukhus inom ett landsting som enbart har 

några utvalda specialiteter och ofta saknar olika typer av specialistmottagningar- och 

avdelningar (Silvander & Hagén, 2015). När sjukdomstillståndet eller skadan är av ovanlig 

eller komplicerad grad vårdas patienten på ett regionsjukhus även kallat Universitetssjukhus 

eftersom sjukhuset har ett nära samarbete med medicinsk högskola i närheten. På 

regionsjukhus finns den mest avancerade och dyraste utrustningen och personal som enbart 

arbetar med de sjukdomstillstånden i sitt dagliga arbete behåller och innehar efterfrågad 

kompetens (Silvander & Hagen, 2015).  

 

Arbetsuppgifter för anestesisjuksköterskor vid länsdelssjukhus   

Länsdelssjukhus innehar begränsade resurser vid akuta situationer vilket kan riskera patientens 

säkerhet och vara avgörande för patientens hälsa vid allvarliga situationer (Mohr, Harland, 

Chrischilles, Bell, Shane & Ward, 2017). Preoperativa bedömningar ges i mindre omfattning av 

anestesiolog vid länsdelssjukhus vilket leder till minskad förståelse för förberedelserna inför 

anestesi hos patienterna som ska opereras vid länsdelssjukhus.  En ej väl utförd preoperativ 

bedömning ger större risk för oro och missförstånd hos patienten (Singh, Kumar & Trikha, 

2013). När inte länsdelssjukhusets resurs räcker till för att upprätthålla god och säker vård 

behöver ibland patienter transporteras mellan länsdelssjukhuset och länssjukhuset (Vesterbacka 

& Eriksson, 2001; Rogers, Osler, Shackford, Cohen, Camp & Lesage, 1999). Inom några 

landsting och främst vid länsdelssjukhus larmas anestesisjuksköterskor ut prehospitalt1 på prio-12 

larm. Anestesisjuksköterskan blir då hämtad på sjukhuset av ambulanspersonalen och medföljer 

som extra resurs till patienter eller situationer där det krävs anestesiologisk assistans (Bredrup 

Petersen, 2013). En vanlig prehospital situation som kräver anestesiologisk assistans är 

exempelvis trafikolyckor där luftvägen misstänkts vara hotad eller patienten har en skallskada 

(Howie, 2011). En anestesisjuksköterska som medföljer vid transporter arbetar självständigt med 

övervakning av patientens luftväg och vitala parametrar och bär ansvar för sina egna beslut men 

har till sin hjälp två ambulanssjuksköterskor som kör ambulansen (Bredrup Petersen, 2013). 

 

Ur ett historiskt perspektiv har prehospitala olyckor och allvarliga händelser där patienten är i 

behov av anestesi utanför operationssalen blivit allt vanligare och sker idag i en större 

utsträckning (Nagrebetsky, Gabriel, Dutton & Urman, 2017). Genom att utveckla och 

                                                           
1 Prehospital vård innebär vård före ankomst till vårdinrättning 
2 Prio-1 larm innebär en utalarmning av SOS till ambulans gällande livshotande skada eller sjukdom (SOS Alarm) 
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upprätthålla riktlinjer för anestesier som sker utanför operationssalen minskas risken att det ska 

uppstå problem men en vaksam och hängiven anestesiolog eller anestesisjuksköterska är ändå det 

mest effektiva redskapet för en säker anestesi (Youn, Ko & Kim, 2011).  

 

Arbetssituation vid studiedeltagarnas länsdelssjukhus 

Genom kontakt med biträdande verksamhetschef på aktuellt länsdelssjukhus har författarna 

delgetts information om rådande arbetsförhållanden på det aktuella länsdelssjukhuset. Dygnet 

runt, årets alla dagar ska det finnas en jourhavande anestesisjuksköterska i tjänst på plats vid 

länsdelssjukhuset. Anestesisjuksköterskan med jourtjänstgöringen blir larmad på, förutom 

akuta operationer, även traumalarm på akutmottagningen, ambulansutryckningar- och 

transporter, sederingar på hela sjukhuset inklusive röntgen och endoskopin samt assisterar 

vårdavdelningar med applicering av perifiera venkatetrar. Anestesisjuksköterskan ingår även i 

hjärtstoppsteamet och kan även bli kallad till akutmottagningen och vårdavdelningar då 

patienter drabbats av cirkulatorisk- eller respiratorisk svikt. Jourtjänstgöringen pågår från 

14.00 till 14.00 nästföljande dag, med jour mellan 00.00 till 07.00. Operationsteamet består 

av, förutom anestesisjuksköterska, kirurg i bakjour och anestesiolog. Anestesiolog, 

operationssjuksköterska och undersköterska kan vara i hemmet men ska vid larm skyndsamt 

skynda till sjukhuset. Under jourtid är endast en av fyra operationssalar i drift. 

 

Problemformulering 

I det dagliga arbetet ingår det i anestesisjuksköterskans yrkesroll att självständigt inducera och 

upprätthålla anestesi under operation. Beroende på vart anestesisjuksköterskan arbetar kan 

jourtjänstgöring ingå i arbetsuppgifterna. Oavsett dagtid eller jourtid ansvarar 

anestesisjuksköterskan för patienten skyddas mot komplikationer och vårdskador. Sjukvården i 

Sverige är uppbyggd i tre vårdnivåer primärvård, länssjukvård och regionsjukhus. Primärvården 

täcker det vanligaste vårdbehovet hos medborgarna medan regionsjukhusen är specialister och 

har den mest avancerade vården för att vårda svåra och avancerade åkommor. Länssjukvård är 

uppdelad i länsdelssjukhus och länssjukhus där länsdelssjukhuset har färre 

specialistmottagningar och vårdavdelningar än länssjukhuset, vilket gör att alla resurser inte finns 

tillgängliga. Det gör att vissa patienter måste stabiliseras utifrån skada eller sjukdom och sedan 

transporteras till annan vårdinrättning. På vissa arbetsplatser arbetar anestesisjuksköterskor 

ensam under jourtid med en anestesiolog i beredskap i hemmet.  
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Syfte 

Att belysa anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta jourtid vid ett länsdelssjukhus.  

 

Metod 

Design             

 

Kvalitativ studie med deskriptiv ansats enligt Polit & Beck (2012). 

 

Urval                

Studien genomfördes på ett länsdelssjukhus i Mellansverige. Urvalet var enligt 

lämplighetsurval alltså deltagare som anses ge mest information till studien (Polit & Beck, 

2012) och presenteras överskådligt i tabell 1. Anestesisjuksköterskor som arbetade 50 % 

kliniskt eller mer och som ingått i jourverksamhet inkluderades. Män och kvinnor i varierande 

ålder och arbetslivserfarenhet inkluderades i studien. Sammanlagt deltog åtta deltagare i 

studien, två män och sex kvinnor. Informanternas ålder var mellan 30 – 68 år och tidigare 

yrkeserfarenheter innefattade vårdavdelning, ambulanssjukvård, intensivvård, äldreomsorg 

och akutsjukvård. Deltagaren som arbetat kortast tid som anestesisjuksköterska hade arbetat 

fyra år och deltagaren som arbetat längst hade arbetat i 45 år. Samtliga deltagare hade 

regelbunden jourtjänstgöring var fjärde helg och en gång i veckan. 

 

Tabell 1: Deltagaröversikt 

 

 

 

Antal deltagare N= 8 

Män/kvinnor st 2/6 

Ålder (år) yngst/äldst år 30/68  

Arbetslivserfarenhet anestesi (år) kortast tid/ 

längst år 

4/45  
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Datainsamling 

Semi-strukturerade frågor enlig intervjuguide (bilaga 1) användes till datainsamlingen.  

 

Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades inhämtades ett godkännande att genomföra studien av 

verksamhetschefen för avdelningen på aktuellt sjukhus som planerades att användas under 

studien. Ett dokument med en kort beskrivning av studien sammanställdes (bilaga 2) och 

skickades till verksamhetschefen som skrev under och skickade dokumentet i retur. En 

intervjuguide (bilaga 1) strukturerades upp och frågorna formulerades på ett sätt som skulle 

uppmana personen till att berätta så mycket som möjligt. Intervjuguiden testades innan 

intervjuerna påbörjades genom en provintervju. Efter provintervjun justerades intervjuguiden 

(bilaga 1) genom att två ytterligare frågor lades till. Provintervjun stärker studiens 

tillförlitlighet genom att frågeformuläret kontrolleras om det verkligen svarar på studiens syfte 

(Polit & Beck, 2012).  

 

Tillsammans med verksamhetschefen bestämdes en lämplig dag för att genomföra 

intervjuerna på avdelningen. Personalen informerades av verksamhetschefen några dagar 

innan författarna kom för att genomföra studien på utsatt datum. Ett informationsbrev (bilaga 

3) formulerades och delades ut till samtliga deltagare som lästes igenom undertecknades 

innan intervjun påbörjades. De åtta anestesisjuksköterskor som föll inom urvalskriterierna 

tillfrågades på bestämt datum av författarna om deltagande i studien. Detta förfarande 

benämns av Polit & Beck (2011) som ”face-to-face recruitment” och det anses vara mer 

effektivt än förfrågan via brev eller telefon. Alla tillfrågade ställde sig positiva till studien och 

till aktivt deltagande.  

 

Intervjuerna genomfördes med en anestesisjuksköterska i taget i ett konferensrum som avsatts 

speciellt för intervjuerna av verksamhetschefen för att minska risken för störningar. 

Författarna medtog fika att bjuda på under intervjun då deltagarna befann sig på arbete och 

kanske inte hade tid till någon rast senare. Att medtaga fika anser Polit & Beck (2011) också 

öka chanserna för att få fler deltagare till studien. Samtliga deltagare erbjöds även att få ta del 

av det färdiga arbetet då allting är sammanställt och godkänt.  
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Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer men turades om med att leda intervjun 

respektive observera och föra anteckningar. Alla intervjuer gjordes på avdelningen mellan 

operationerna. En intervju blev avbruten då verksamhetschefen behövde deltagaren för att 

avlösa en kollega innan intervjun var avklarad. Således utförde författarna fyra intervjuer 

vardera som varade mellan 15 – 45 minuter. Intervjuguiden användes under alla intervjuer 

och beroende på deltagarnas berättelser så ställdes eventuella följdfrågor såsom: ”Hur känner 

du då?” eller ”vad kände du då?”. Varje intervju spelades in med hjälp av en mobiltelefon 

som var i flygplansläge för att undvika störande samtal eller meddelande under intervjun.” 

 

Analys 

Som analysmetod användes en kvalitativ innehållsanalys av det manifesta innehållet med 

induktivinfallsvinkel enligt Elo och Kyngäs (2007) som har tre huvudsakliga steg: 

preparation, organisering och rapportering. I preparationsfasen bestäms vad som ska 

analyseras och fördjupa sig i materialet. När intervjuerna var genomförda transkriberades 

intervjuerna. Genom att lyssna på inspelningarna direkt efter att intervjun var klar kunde 

kvalitén på det inspelade materialet säkerställas. Författarna delade upp intervjuerna 

sinsemellan och transkriberade fyra intervjuer vardera. Författarna lyssnade på materialet och 

skrev ner ordagrant vad deltagarna sagt i ett ordbehandlingsprogram. När transkriberingen var 

gjord spelades hela intervjun upp igen samtidigt som författaren läste transkriberingen. 

Författarna bytte sedan intervjuer med varandra och läste varandras transkriberingar.  

 

Genom att läsa transkriberingarna upprepade gånger ger en helhet och ökad förståelsen för 

transkriberingarna (Elo & Kyngäs, 2007). Efter transkriberingen och fördjupningen av 

materialet var klar påbörjades organiseringsfasen som omfattar kodning av materialet och 

uppdelning av kategorier. När transkriberingar studerades noterades betydelsefulla meningar 

som svarade på studiens syfte fram ur intervjuerna genom koder i marginalerna av materialet. 

Koderna lyftes sedan över till ett tomt dokument och båda författarna satt tillsammans och 

diskuterade koderna. Koder som hörde ihop delades in i olika underkategorier som sedan 

sammanfattades i tre kategorier.   

 

Avslutningsvis sker rapporteringsfasen där kategorierna presenteras i studiens resultat.  
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

”Om någon varit med om någonting 

behöver man ju inte veta vem 

patienten men man nu gjorde jag 

såhär och såhär så har man med sig 

det om man själv skulle utsättas för 

ungefär samma sak ” 

 

Att prata med kollegor Kollegialt stöd Professionen 

”Ja det är ju bara jag och 

narkosläkaren som kanske är i 

hemmet eller i jourlägenhet.” 

 

Akut situation och 

självständig 

anestesisjuksköterska 

Att vara beredd 

att omprioritera 

Flexibilitet 

 

Etiskt övervägande 

Innan studien påbörjades informerades verksamhetschefen muntligt och skriftligt om studien och 

fick därefter godkänna att studien genomfördes på avdelningen. Godkännandet skedde skriftligen 

(bilaga 2) enligt samtyckeskravet. Innan studien påbörjades uppfylldes informationskravet från 

CODEX (2003). Deltagarna fick muntlig information och ett informationsbrev som riktade sig 

till deltagarna (bilaga 3) och ge ett skriftligt godkännande innan studien påbörjades. 

Informationen var lättläst och saklig (CODEX, 2003) och omfattade kontaktuppgifter till 

författarna och ansvarig institution. Informationen som gavs var ärlig och innefattade vad 

deltagandet i studien innebar för deltagaren och att deltagandet var frivilligt och medverkan 

kunde avslutas med omedelbarverkan utan att ange anledning. Informationsbrevet beskrev hur 

information kommer att samlas in med intervjuer och ljudupptagning med hjälp av mobiltelefon 

som var i flygplansläge och att studien publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) när 

den är godkänd. Erbjudande om att få ta del av studien innan den publicerades i DiVA lades fram 

för verksamhetschef och samtliga deltagare. Deltagarna informerades om att det som framkom 

under intervjuerna sparades under kodnummer och i närheten av författarna kontinuerligt och 

raderades när studien var godkänd enligt krav på konfidentialitet (CODEX, 2003).  Deltagarnas 

intervjuer avidentifierades och texten formulerades så att inte kunna kopplas tillbaka till enskild 

deltagare. Inspelat material fördes över på ett externt minne och sparades tillsammans med 

utskrivet material i ett låst utrymme med övervakningskamera kopplat till inbrottslarm.  
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Resultat 

Resultat överskådligt beskrivet med kategorier i tabell 3.  

 

Tabell 3: resultat översikt 

Kategori Underkategori Meningsenheter  Intervjuer med 

kategorier och 

underkategorier 

Flexibilitet  Att vara steget före 27 1,2,3,4,5,6,7,8 

Att arbeta 

självständigt 

14 1,2,3,4,6,7 

Påverkan på 

privatliv 

Att vara tillgänglig 11 1,2,3,4,6,7,8 

Brist på sömn 5 3,7,8 

Professionen Kollegialt stöd 15 3,4,5,6,7,8 

Återkoppling 12 3,6,7,8 

Yrkesstolthet 8 1,2,3,4,6,7 

 

1. Flexibilitet  

 1.1 Att vara steget före 

Under intervjuerna uppgav samtliga deltagare vikten av att ha en handlingsberedskap inför 

varje jourtjänstgöring genom att genomföra funktionskontroll av anestesiapparat och sug på 

akutsalen. Därefter skilde sig fysiska och mentala förberedelserna åt mellan deltagarna 

gällande kontroll av övrig utrustning på operationsavdelningen. Anestesisjuksköterskorna som 

varit delaktiga i jour en kortare tid planerade efter värsta tänkbara scenario och med extra 

noggrannhet kontrollerade akutläkemedel och att nödutrustning så som videolaryngoskop var 

på plats och fungerade. Anestesisjuksköterskorna med längre erfarenhet kände en säkerhet 

och trygghet och uppgav att ingen speciell mental förberedelse behövdes utan de litade på sin 

erfarenhet. Deltagarna påtalade vikten av att ha en handlingsberedskap inför oväntade 

situationer och att vara förberedd som det främsta verktyget att arbeta under jourtid. Flera av 

deltagarna påpekade att utbildning var inte allt utan att erfarenheten och ödmjukheten inför 

uppgiften är viktigare. Allt detta borgar för att anestesisjuksköterskorna vill verka för en god 
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patientsäker vård. Under jourtjänstgöringen är anestesisjuksköterskor i regel ensamma i första 

skedet. Deltagarna uppgav att en upprättad handlingsberedskap för olika situationer som kan 

uppstå var ett måste för att genomföra en säker och god vård. Fyra deltagare uppgav att 

oväntade situationer kan uppstå och för att lösa situationen krävs improvisation. En deltagare 

uppgav följande om att improvisera: 

  

”Det gäller att inte bli låst. Då vi följer med ambulansen ut på trafikolyckor får man ibland 

sätta nål i jugularisvenen om man inte kommer åt armarna. Man får improvisera efter utifrån 

vad man möter, helt enkelt”  

 

 

1.2 Att arbeta självständigt 

Under jourtjänstgöringen hanterade anestesisjuksköterskorna olika arbetsuppgifter och en 

deltagare beskrev jourtjänstgöringen som att vara en resurs för hela sjukhuset men också 

utanför sjukhuset i tex ambulansen vid trafikolyckor eller transporter mellan olika sjukhus. 

Anestesisjuksköterskorna framhöll vikten av att hålla en ödmjuk inställning till yrkesrollen 

och att inte vara rädd för att konsultera kollegor om osäkerhet eller funderingar uppstod. 

Flertalet deltagare uppgav att arbeta ensam innebar mer ansvar i yrkesrollen som 

anestesisjuksköterska. En deltagare beskrev situationen under jourtjänstgöringen som 

följande:  

 

”Dom ringer på oss om det skiter sig. Om patienterna slutar att andas, får hjärtstopp eller en 

cirkulationsrubbning får vi larm och sen får vi försöka göra så gott vi kan” 

 

Anestesisjuksköterskorna uppgav att jourtjänstgöring ibland kan vara utmanande men att det 

har stärkt dom i deras yrkesroll att hantera oväntade och akuta situationer som inträffar under 

arbetspasset. Vissa situationer krävde omedelbar agerande med livräddande åtgärder på 

patienter som kommer till akuten, till exempel intoxikationer, vilket är en patientkategori som 

anestesisjuksköterskor blir larmade till utan anestesiolog. Deltagarna beskrev situationen att 

självständigt vårda patienten på akutrummet för att stabilisera vitala parametrar. När patienten 
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är stabiliserad transporteras patienten till intensivvårdsavdelningen blir jourhavande 

anestesiolog kontaktad av primärjourhavande medicinläkare. 

”Ibland är du ensam, du får ta egna beslut ganska snabbt då. Vi kan inte vänta på läkaren 

jämt då det är bråttom” 

 

 ”Ibland har jag stått och sövt ensam med narkosläkaren i telefon medan han är i full fart på 

väg till sjukhuset i sin egen bil, samtidigt som han pratar med mig i mobilen” 

 

2. Påverkan på privatlivet   

2.1 Att vara tillgänglig  

Vid händelse av en transport av patient till annat sjukhus måste en ledig anestesisjuksköterska 

ringas in av jourhavande anestesiolog eller om tid finns av anestesisjuksköterskan som 

arbetar. Anestesisjuksköterskorna som bor närmast sjukhuset blev oftast uppringda.  

Deltagarna uppgav att de inte försöker tänka på att telefonen kunde ringa utan unnade sig 

ledig tid vid ledighet. Några av deltagarna uppgav det innebär viss uppoffring av fritiden och 

att det sker med jämna mellanrum att anestesisjuksköterskorna blir uppringda på sin fritid. 

Vid händelse av prio-1 larm med ambulansen lämnar anestesisjuksköterskan personsökaren 

över till akutmottagningen som i sin tur ringer in anestesiologen som avgör om det behövs 

ringa in en ledig anestesisjuksköterska eller om det går att vänta tills utryckande 

anestesisjuksköterska återvänt. En deltagare i studien uppgav följande om att bli uppringd på 

sin fritid: 

 

”Det jag gör, ringer dom till mig och jag kan åka in så gör jag ju det. För jag vill att dom ska 

göra det för mig när jag ringer. Så man slipper ringa runt till 5-6 stycken………, men har 

man druckit vin och det är en lördag kväll så är det som det är då. Det är ju inte så att jag 

sitter hemma 365 dagar om året bara för att någon ska ringa in mig.” 

 

Några av deltagarna upplevde att bli uppringd mitt i natten som en slags billig lösning för sin 

arbetsgivare. Flera av deltagarna önskade bättre ersättning när de frivilligt ställer upp för 

varandra och kommer in på ledig dag för att täcka upp på sjukhuset. Deltagarna påtalade att 
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utan denna typ av välvillighet och känsla av att ställa upp för varandra skulle sjukhuset vara 

utan fullgod beredskap för akuta situationer vid flera tillfällen.  

 

2:2 Brist på sömn 

Samtliga deltagare uppgav att sömnen under jourtid inte var av god kvalité. En ordinarie 

tjänstgöring på jourlinje innebär dygnstjänstgöring 14.00 – 14.00. Således efter en journatt ska 

anestesisjuksköterskan fortsätta arbeta till klockan 14.00 efterföljande dag. En av deltagarna 

uppgav att detta ibland kan vara påfrestande och att tröttheten ger en negativ påverkan. Många 

av deltagarna uppgav också att jourrummen är lyhörda och att de hör när annan personal i 

korridoren får larm. Detta innebär att även om anestesisjuksköterskan inte får egna larm så 

väcks de av till exempel både medicin- och kirurgjourens larm- och telefonsamtal. Dessutom 

uppgav en deltagare att även om de inte väcks av larm så kan de ändå inte koppla av till fullo 

utan ligger och gruvar sig för om när det ska larma.   

 

”Stundtals är det en väldigt orolig sömn…Tänk om ambulansen eller akuten larmar…”   

 

3. Professionen 

3.1 Kollegialt stöd  

Samtliga deltagare uppgav att det inte finns någon strukturerad inskolning inför 

jourtjänstgöringen. Som nyanställda anestesisjuksköterskor arbetade deltagarna mellan tre 

månader till ett år under dagtid och medverkade på så många operationer som möjligt innan 

jourtjänstgöring ingick i arbetsuppgifterna. Genom det arbetssättet erhöll 

anestesisjuksköterskorna rutiner och erfarenheter för hanteringen av utrustning, apparatur och 

läkemedel. Några av deltagarna brukade få chansen att delta under vissa moment på sjukhuset 

tillsammans med en erfaren anestesisjuksköterska om tid och möjlighet fanns vid speciella 

händelser t.ex sederingar på röntgen eller traumalarm på akuten. Innan jourtjänstgöringen 

brukade nya anestesisjuksköterskor få gå bredvid en erfaren anestesisjuksköterska ett par 

jourpass och samtidigt gå igenom operationsavdelningens rutiner och utrustning som kan bli 

aktuell, t.ex. transportventilator och blodvärmare. Vissa av deltagarna fick hospitera på 

ambulansen och få en genomgång av utrustning och deltagit på larm. Deltagarna uppgav i 

intervjuerna att som ny anestesisjuksköterska hinner man inte vara med på allt som kan hända 
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utan det ligger i eget intresse att läsa på vid osäkerhet och framför allt att fråga erfarna 

kollegor och använda dem som stöd i den egna utvecklingen. Om det fanns möjlighet att öva 

under dagtid och gå igenom t.ex. transportventilatorn kunde man ta den möjligheten. Till 

största del skedde egeninlärning genom att lära av varandra och utbyta erfarenheter med 

varandra vilket också fungerade som ett informellt kamratstöd om de har varit med om någon 

händelse som påverkat dem emotionellt negativt. En deltagare berättade följande:  

 

”Man får tips av sina kollegor så man är så förberedd man kan inför jourerna…allting 

händer ju inte då man går bredvid utan man får lyssna på sina arbetskamrater…Vi pratar 

mycket med varandra om hur vi gör och har gjort i olika situationer”  

 

Samtliga deltagare uppgav att de försökte hjälpa varandra efter bästa förmåga och att de 

pratade om händelser och utryckningar de hade varit med om. Det fungerade både som 

informellt kamratstöd samt ett tillfälle att lära och att utbyta erfarenheter med varandra. 

Deltagarna uppgav att på länsdelssjukhuset var det korta beslutsvägar och att det gäller att 

lösa situationer som uppstod på bästa sätt då det inte alltid fanns personal vid deras sida. En 

deltagare berättade om en operation som skedde under en natt: 

 

”Jag har stått en natt med en sån där gastic och blod och det är dränage. Där kan det vara 

bra med två narkossköterskor men det är väldigt sällan det händer och då kan vi få hjälp från 

IVA. Om du ska blanda en pump och jag har inte tid inte tid och jag måste göra det och det, 

då ringer jag till IVA: Vill ni vara vänliga och hjälpa mig och blanda en noradrenalinpump? 

Visst säger de och sen kommer den upp i akuthissen. Så får undersköterskan gå ut och hämta 

den.…. Vi hjälps åt väldigt bra, det är ett fint samarbete.” 

 

3.2 Återkoppling 

Tre av deltagarna uppgav att vid större händelser/olyckor eller incidenter som påverkat 

anestesisjuksköterskorna emotionellt fanns det sällan tid för återkoppling och stöd. Några av 

deltagarna efterlyste mer scenarioträning, framför allt på akutrummet med traumapatienter 

eftersom teamarbetet på akutrummet ibland var bristfälligt och upplevdes som situationen 
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utsätter patienten för fara. Efter svåra händelser upplevde också några av deltagarna brist på 

debriefing och återkoppling om vad som hänt med patienten. Deltagarna uppgav att det sällan 

fanns tid till återkoppling för direkt efter händelsen behövde deltagarna återgå till arbetet i 

operationssalen. Återkoppling skedde vanligast informellt med kollegorna i fikarummet. 

Deltagarna uppgav att inbjudan på debriefing tillsammans med ambulanssjukvården sker 

ibland men att det finns svårigheter att delta på grund av operationsprogram och problem med 

bemanning. 

 

”Det hade ibland varit trevligt med att få debriefing, eller någon slags återkoppling om vad 

som hänt med patienter…ibland har man varit ute på något tungt och sen ska man direkt 

återgå till arbetet på sal”  

 

3.3 Yrkesstolthet 

Många av deltagarna uppgav under intervjuerna en stolthet över yrkesvalet som 

anestesisjuksköterskor. Deltagarna uppgav att yrket ger en känsla av att hjälpa vilket ger en 

tillfredsställelse hos deltagarna. Intresset för få arbeta med medicinteknisk apparatur, 

farmakologi, en patient i taget och akutsjukvård var motivationen att få arbeta som 

anestesisjuksköterska hos deltagarna. Deltagarna berättade att de gillade att arbeta på ett 

länsdelssjukhus för gemytliga stämningen mellan olika personalkategorierna och att 

arbetsuppgifterna var varierande. Deltagarna fick assistera hela sjukhuset med sina kunskaper 

och kände sig uppskattade för sina insatser. Flera av deltagarna uttryckte att de älskade sitt 

arbete och att de inte kunde tänka sig att byta det mot något annat. Deltagarna uttryckte en 

glädje och spänning över att vara en resurs och behjälplig för andra kliniker. Känslan av att 

aldrig veta vad som händer under jourtjänstgöring beskrev många som spännande, att ibland 

få vara med och rädda ett liv beskrev en deltagare som oerhört givande men de var också 

beredda på att det ibland inträffade negativa händelser. En deltagare beskriver följande:  

 

”Jag fick larm om att följa med ambulansen på ett drunkningstillbud…det var på en 

badplats…när vi kommer fram inser vi att det är ett litet barn… det gick inte att rädda 

barnet”  
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Deltagarna beskrev att de får vara med om många olika situationer och händelser och att det 

blev en kombination av både planerat arbete och akuta situationer. En deltagare tror att det var 

därför arbetet aldrig blev tråkigt och att det gav en ökad arbetsglädje med varierande 

arbetsuppgifter. Flera deltagare beskrev en yrkesstolthet och glädje över att vara en resurs för 

sjukhuset och patienterna och att det är ett länsdelssjukhus innebär att man hjälper varandra 

över klinikerna eller finner lösningar på situationer som kräver snabb handläggning.  

 

Syntes/Sammanfattning resultat 

Resultatet av denna studie visade att deltagarna hade en stark yrkesstolthet som 

anestesisjuksköterskor på ett länsdelssjukhus. Känslan av ett starkt ansvar och lojalitet för 

länsdelssjukhuset och patienterna som vårdades. Ansvaret och lojaliteten gav en stark 

gruppkänsla och deltagarna stöttade varandra i olika situationer. Genom sin kompetens i 

anestesisjukvård fyller deltagarna en viktig roll på hela sjukhuset och i prehospitala arbetet 

tillsammans med ambulanssjukvården på trafikolyckor, barnlarm och transporter till andra 

vårdinstanser. Anestesisjuksköterskor som hade en lång erfarenhet av yrket förmedlade ett 

lugn och en trygghet inför det oväntade på jourtid. Ett behov av utbildning och 

scenarioträning framkom dock för att stärka kompetensen i teamarbete och under 

anestesisjuksköterskans ensamarbete. Det ansvar som det innebär att vara 

anestesisjuksköterska gör att deltagarna ställer upp för varandra, vilket var särskilt märkbart 

under jourtid då en ledig anestesisjuksköterska kunde ringas in på sin fritid och oftast nattetid.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Under kvalitativa studier finns en risk att författarna blir berörd av deltagarens berättelser och 

blir inte längre objektiv och förlorar förmågan att samla in värdefull information (Polit & Beck, 

2012). Författarna har varit medvetna om sin egna roll och beteende i studien och haft det i 

beaktning vilket annars kunde påverka studiens resultat. Ingen av deltagarna uppvisade något 

tecken på obehag under eller efter intervjuerna. Om något tecken på obehag påvisats hade 

deltagarens medverkan avbrutits eller skjutits upp i samråd med deltagaren. 
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Två pilotintervjuer genomfördes innan studien påbörjades i och med det fick författarna 

möjlighet att träna på intervjuteknik, testa intervjuguiden och tidsåtgången för intervjuerna. 

Provintervjuerna ledde till att intervjuguiden justerades för att svara bättre mot studiens syfte 

och ger studien stark tillförlitlighet då samma intervjuguide användes till alla intervjuer. 

Provintervjuerna gav författarna en tidsaspekt på hur lång tid intervjuerna behöver ta för att ge 

deltagarna bästa möjliga förutsättning att svara på frågorna i sin egna takt. Deltagarna i 

pilotintervjun bestod av två anestesisjuksköterskor verksamma på ett länsdelssjukhus i norra 

Sverige med liknande organisation och storlek som det länsdelssjukhus som författarna har 

valt att genomföra studien på. Användandet av semistrukturerad intervjuguide gav författarna 

förutsättningar att fråga redan bestämda frågor angående ämnet och eventuella följdfrågor 

men inte förutse deltagarnas svar på frågorna. Semistrukturerad intervjuguide hjälpte 

författarna att ställa frågor som uppmanar deltagarna att tala med egna ord och beskriva sina 

upplevelser vilket författarna ger en bra giltighet enligt Polit & Beck (2012).  

  

Tillförlitligheten i studien styrks genom att författarna redovisar analysen och resultaten av 

kategorier och underkategorier. Genom att använda intervjuguiden avvek inte författarna från 

syftet. Inga ledande frågor ställdes utan öppna frågor användes med möjlighet för deltagarna 

att utveckla sina svar, detta för att undvika ja- och nej-svar. Detta gjordes genom att använda 

tilläggsfrågor som tex ”kan du förklara hur du menar, kan du berätta mer?”. Överförbarheten 

av resultatet kan överföras till liknande kontexter. Det finns sparsamt med publikationer om 

det valda ämnet vilket gör att fakta från denna studie ger kunskap om ett relativt outforskat 

ämne. Dock visar studien enbart anestesisjuksköterskornas upplevelser från ett 

länsdelssjukhus och dessa deltagares förutsättningar. Förutsättningarna för 

anestesisjuksköterskor vid andra länsdelssjukhus kan se annorlunda ut.  

 

Under studiens gång intervjuades åtta enskilt anestesisjuksköterskor som föll i god enligt tidigare 

presenterat urval. Ett alternativ kunde varit en eller två fokusgrupper istället för att intervjua var 

deltagare för sig. Med en fokusgrupp skulle det kunnat blivit en diskussion och mer information 

kommit fram. På samma gång skulle deltagarna som är försiktigare kanske inte tagit för sig och 

inte kommit till talan (Polit & Beck, 2012). Författarna hade inga svårigheter att få deltagare till 

studien då samtliga anställda på det aktuella länsdelssjukhuset var positivt inställda till studien. 

Det fanns krav från verksamhetschefen att intervjuerna skulle genomföras utan påverkan på 
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operationsprogrammet. Under en intervjudag blev en av deltagarna tvungen att åka iväg på en 

akut ambulanstransport vilket gjorde det svårt att finna avlösare för studiedeltagarna den aktuella 

dagen. Deltagarna gjorde dock vad de kunde för att hjälpa författarna och löste av varandra. En 

intervju genomfördes under en deltagares lunchrast.  Under en av intervjuerna blev författarna 

och en av deltagarna avbruten under intervjun på grund av att deltagaren skulle lösa av en annan 

anestesisjuksköterska på operationssal. Detta gjorde att deltagarna fick skynda på intervjun och 

svaren blev således inte lika informativa som vid övriga intervjuer och kan ha påverkat 

deltagarens svar. Det var den intervjun som tog endast 15 minuter.   

 

Genom att författarna använder citat från deltagarna har författarna försökt att förstärka 

trovärdigheten i denna studie och genom att visa hur analysen har genomförts och lett fram till 

kategorier och underkategorier. Författarna har under arbetets gång jämfört deltagarnas citat 

mot kategorier och underkategorier och har jämförts fortlöpande under arbete. Författarna har 

medvetet valt att inte referera citaten i resultaten med vilken deltagare som sagt vad, då 

arbetsgruppen vid det aktuella länsdelssjukhuset är liten och det skulle kunna bli en situation 

där deltagarna kan förutspå i vilken ordningsföljd som deltagarna intervjuades i. Det 

transkriberade materialet från intervjuerna förvarades i ett låst utrymme hos en av författarna i 

syfte att skydda studiematerialet. Utrymmet är enbart känt för författarna och har 

kameraövervakning och inbrottslarm kopplat direkt till larmcentral.  

 

Kunskapen och erfarenheten kan å andra sidan underlätta tolkningen av materialet (Polit & Beck, 

2012). Båda författarna är under vidareutbildning till anestesisjuksköterskor. En av författarna 

har tidigare jobbat inom akut- och ambulanssjukvård och har erfarenhet att arbeta tillsammans 

med anestesisjuksköterskor vid både transporter mellan sjukhus och vid allvarliga olyckor och 

sjukdomstillstånd inom och utanför sjukhuset. Denna förförståelse har försökts att undvika 

genom att objektivt analysera resultaten.  

 

Författarna genomförde intervjuerna tillsammans och delade upp intervjuerna. En ställde 

frågorna och en observerade och tog stödanteckningar. Detta kan vara till fördel för författarna 

eftersom ingen hade vana av att genomföra intervjuer och fick då stöd av varandra. Dock kan det 

hindra deltagarna att berätta allt när det är två som medverkar under intervjun. Båda författarna 

var bekanta med deltagarna på det aktuella länsdelssjukhuset genom sina tidigare arbeten. Detta 

tror författarna har påverkat deltagarna positivt genom att det inte var några svårigheter att 
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rekrytera deltagare samt att de var väldigt öppna i sina svar och beskrivningar av frågorna som 

blev ställda.  

 

Lämplighetsurval används för att ge studien störst fördel och kan ha olika inriktningar 

beroende på studiens syfte (Polit & Beck, 2012). I författarnas studie användes 

lämplighetsurval för att fånga upp deltagare med varierande bakgrund, erfarenheter, ålder och 

kön för att berika studiens svar och ger en ökad förståelse kring ämnet (Polit & Beck, 2012). 

En stor variation på deltagarna där nyaste anestesisjuksköterskan arbetat i ungefär fyra år och 

deltagaren som arbetat längst arbetat i cirka 45 år. Både män och kvinnor deltog i studien och 

alla hade olika erfarenheter av tidigare arbete. Genom att deltagarna fick signera ett dokument 

som beskrivit studiens syfte, deltagarnas frivillighet i studien och hur materialet ska skyddas 

och förvaras för konfidentiellitetens skull, har författarna försökt att enligt god forskningsetik 

skyddat deltagarna från obehag. 

 

Resultatdiskussion 

Deltagarna i studien beskriver att som anestesisjuksköterska på länsdelssjukhus får man vara 

beredd på att arbeta självständigt och ta egna beslut, vilket deltagarna tyckte var spännande 

men också innebar ett stort ansvar. Resultatet av studien kan användas till att visa hur 

anestesisjuksköterskorna upplever att arbeta under jourtid på ett länsdelssjukhus i 

Mellansverige. Resultatet kan även vara till fördel för blivande anestesisjuksköterskor som är 

intresserade av att arbeta vid ett länsdelssjukhus för att få förståelse vad som krävs och vad 

det innebär att arbeta på länsdelssjukhus. I en studie av Penn & Ruthman (2005) styrker de att 

anestesisjuksköterskor får arbeta självständigt.  

 

Alla deltagare har olika erfarenheter av hälso- och sjukvården men gemensamt för samtliga 

var steget före och förberedde sig inför jourtjänstgöring. Förberedelserna omfattade att se till 

att adekvat utrustning fungerar, mentala förberedelser inför vad som kan komma att hända 

och att skapa sig en egen handlingsberedskap genom att lyssna på kollegor och samla på sig 

egen erfarenhet. Benner (1982) beskriver fem olika steg av utveckling hos personal inom 
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hälso- och sjukvård.  Som ny och novis innehar ingen tidigare erfarenhet och upptäcker inte 

situationsbetingade symtom och behöver stöttning. En novis upptäcker enbart mätbara 

skillnader som blodtryck och puls. Därefter kommer avancerad nybörjare som har varit med 

om några situationer och kan börja upptäcka situationsbetingade skillnader men både novisen 

och avancerade nybörjaren har svårt att ta in nya situationer då fokus ligger på att komma 

ihåg rutiner och vad som blivit lärda tidigare. Tredje steget på skalan är kompetent som 

infaller efter två till tre år. Sjuksköterskan kan börja lägga upp en plan och se långsiktigt 

resultat av utförda handlingar. Därefter kommer skicklig som en sjuksköterska som är en 

kompetent utöver som kontinuerlig arbetat kliniskt och har en helhetssyn. På femte och sista 

steget kommer experten som litar på sin erfarenhet och känner sig trygg i den. Benners (1982) 

teori från novis till expert kan tydligt appliceras på deltagarna som deltog i studien. Yngsta 

deltagaren hade även minst erfarenhet av jourtjänstgöring och hade mest förberedelser med att 

kontrollera apparatur, läkemedel och lokaler samt mentala förberedelser ”vad gör jag om…”. 

Medan experten som var äldst och arbetat längst kände sig trygg och säker med sin erfarenhet 

och hade inte någon speciell rutin eller förberedelse utan litade på sin erfarenhet. 

  

Kollegialt stöd fungerade informellt mellan kollegor i fikarummet medan en mer strukturerad 

debriefing brukade vara mer sällsynt. Ibland blir anestesisjuksköterskorna inbjuden till 

debriefing tillsammans med ambulanssjukvården men att operationsprogram och brist på 

bemanning i anestesisjuksköterskornas ställe gör att det blir svårt för dem att delta vilket 

deltagarna beklagade. Dessutom stöttar de mer erfarna anestesisjuksköterska nyanställda 

genom att delge erfarenheter. Genom att ha ett gott kollegialt stöd kan stressen inför 

jourtjänstgöringens ”värsta tänkbara senario” reduceras, även om det är av fördel att ha en 

mental förberedelse. På den aktuella arbetsplatsen är det kollegiala stödet gott och de hjälper 

varandra efter bästa förmåga. Cullberg (2011) menar att är viktigt att ha intressen eller viktiga 

personer i sin närhet utanför arbetet för att minska risken för yrkesmässig stress. Conner 

(2015) stöder även att för en nyanställd anestesisjuksköterska var närvaron av stöd viktigt och 

kan även verka skyddande mot stress, vilket var vanligt hos anestesisjuksköterskor under 

utbildning och som nyutexaminerad.  
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Flera av deltagarna önskade mer scenarioträning av omhändertagande av traumapatienter på 

akutmottagningen då deltagarna upplevde brister i kommunikationen mellan personalen som 

deltar och att det ibland uppstår oklarheter i omhändertagandet och utsatte patienten för en 

risk. Brist på återkoppling efter större händelser och en önskan för mer scenario träning främst 

i traumarummet uppgav några av deltagarna för det äventyrade patientens säkerhet och 

svårigheter till säker vård. Enligt Hansen, Uggen, Brattebø & Wisborg (2008) är scenario 

träning i trauma rummet tillsammans med operationssjuksköterska och kirurgen till fördel för 

länsdelssjukhus och patientsäkerheten.  Författarna förstod av deltagarna från 

länsdelssjukhuset att scenarioträning i traumarummet skulle främja samtliga yrkeskategorier 

som är inblandade. Cole & Chrichton (2005) fann i sin studie att teamträning maximerar 

omhändertagandet av patienten även om traumateamet besitter en hög medicinsk kompetens 

var det inte alltid avgörande för patientens utgång utan en god kommunikation och 

interprofessionellt förhållande till alla i teamet var den viktigaste förutsättningen.  

 

Det är av vikt att ha en anestesisjuksköterska i jour på sjukhuset med tanke på deras 

medverkan ibland annat hjärtstoppslarmen. I en studie gjord av Gombotz, Weh, Mitterndorfer 

& Rehak (2005) genomfördes en studie som visade att med assistans av hjärtstoppsteam på 

sjukhus hade 86 % av patienter med hjärtstopp återfått ROSC3 och 38 % av patienterna levde 

minst ett halvår senare. Detta visar betydelsen av att ha adekvat kompetens tillgänglig. En 

studie från England av Chesters, Keefe, Mauger & Lockey (2014) beskriver att om 

anestesiutbildad personal sköter omhändertagandet av patienten vid akuta situationer, snabbt 

säkrar en fri luftväg och inducerar en Rapid Sequence Induction (RSI) inom 48 minuter om 

behov visade att när anestesiutbildad personal var ansvarig för luftvägen skedde inte några 

problem med ofri luftväg eller misslyckade intubationer. 

 

Betydelsen av att ha ett länsdelssjukhus med verksamma anestesisjuksköterskor på strategiska 

orter i landet bidrar till en klart ökad säkerhet för patienter som drabbats av sjukdom och 

skador. Med rätt kompetens för att ta hand om dessa patienter ökar säkerheten för överlevnad 

vid livshotande tillstånd. Detta stöds av Guerney (2014) som menar att om det finns en god 

beredskap för att ta hand om traumapatienter minimeras morbiditet och mortalitet genom att 

                                                           
3 ROSC: Return of Spontaneous circulation. Patienten har återfått egen bärande cirkulation efter ett hjärtstopp.  
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ha ett traumateam redo att genomföra initiala bedömningar och handläggningar av 

traumapatienter. Penn & Ruthman (2005) menar att anestesisjuksköterskor har en viktig roll 

på länsdelssjukhusen då de ingår ibland annat traumateam. Länsdelssjukhus är viktig pusselbit 

i avgörandet av omhändertagandet av svårt sjuka och skadade patienter som kan säkerställa 

respiratoriska och cirkulatoriska funktioner. I PHTLS4 (2007) nämns att när en kritiskt skadad 

patient inom vad som benämns den ”gyllene timmen” har en traumapatienten goda 

förutsättningar att överleva sina skador. ”Gyllene timmen” menar att från skada till 

operationsbord bör det inte överstiga 60 minuter. Betydelsen av ett länsdelssjukhus minskar 

inte då de utför viktiga första insatser och åtgärder och ibland då resurser och kompetens 

räcker till behandlar patienten genom hela vårdkedjan (Penn & Ruthman, 2005). I en artikel 

av Wiley (2016) belyser en sjuksköterska på akutmottagning vid ett länsdelssjukhus att tid 

och avstånd är något som ett litet sjukhus arbetar emot när det gäller svårt skadade och sjuka 

patienter. Utmaningen blir att hålla patientens vitalparametrar stabila nog för vidare transport 

till större vårdinrättning (Wiley, 2016).  Ett stort ansvar läggs på den enskilde 

anestesisjuksköterskan då denne tjänstgör ensam i väntan på jourhavande anestesiolog. Det 

innebär att alla anestesiologiska åtgärder som ska genomföras initialt gör 

anestesisjuksköterskan ensam. Skulle det uppstå problem med intuberingar måste 

anestesisjuksköterskan hantera detta på egen hand i väntan på att anestesiolog anländer till 

länsdelssjukhuset. 

  

Deltagarna i studien påverkas negativt av trötthet dagen efter en jour i form av oregelbunden 

och orolig sömn och larm. Även då deltagarna inte själva ryckte ut stördes de av medicin- och 

kirurgjourernas samtal och larm. I en studie gjord av Denisco, Drummond och Gravenstein 

(1987) påvisas det att anestesipersonal som haft en ansträngande jourtjänstgöring under ett 

dygn gör märkbart sämre bedömningar av patienters tillstånd än en som haft adekvat vila 

under ett dygn.  

 

Vård ska ges på lika villkor oavsett vem patienten är och ska ges med respekt för patientens 

värdighet. Patientens integritet och självbestämmande ska respekteras av personal inom vården. 

                                                           
4 PHTLS: Prehospital Trauma Life Support, konceptkurs inom omhändertagande av traumapatienter 
prehospitalt 
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Likaså ska patientens behov av trygghet och säkerhet tillgodoses av aktuell verksamhet (hälso- 

och sjukvårdslag, HSL, SFS 2017:30, kap 3, 1§). Patientlagen (PAL, SFS 2014:821, kap 1, 1§) 

beskriver patientens rättigheter och ramar för att främja patientens säkerhet, integritet och 

delaktighet i vården. HSL (SFS 2017:30) bildar tillsammans med PAL (SFS 2014:821) riktlinjer 

för anestesisjuksköterskans yrkesroll. Anestesisjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

anestesisjukvård (2012) skapa tillit och förtroende hos patienten och anhöriga innan anestesin 

påbörjas. I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2007) beskrivs 

fyra huvudområden för sjuksköterskans etiska handlande. Sjuksköterskan primära ansvar är att 

ge människor vård på ett respektfullt sätt mot patientens värderingar, rättigheter och 

trosuppfattning. Sjuksköterskan ansvarar för samordningen mellan olika yrkesgrupper för att 

upprätthålla säker vård för patienten. Omvårdnaden ska ske med respekt för patienten och 

hudfärg, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller social situation ska inte 

påverka och begränsa omvårdnaden (svensk sjuksköterskeförening, 2007). I resultat av 

författarnas studie framkommer flera gånger utav deltagarna att det finns brister i 

patientsäkerheten vid resursbrist och sömnlösa nätter.   

 

Tidigare studier som undersöker anestesisjuksköterskans upplevelse att jobba jourtid är ett 

relativt outforskat ämne. Studien genomfördes på enbart ett länsdelssjukhus i Mellansverige. 

För säkrare resultat kan ytterligare studier behöva göras för att få ett vidare perspektiv vad 

anestesisjuksköterskorna upplever under jourtjänstgöring vid ett länsdelssjukhus. Ett förslag 

skulle vara att jämföra anestesisjuksköterskors upplevelser av jourtjänstgöring vid 

länsdelssjukhus kontra regionssjukhus. Författarna har sett att deltagarna i studien uppvisar en 

stark yrkesstolthet över att vara en del av sjukhusets viktigaste verksamheter och känner ett 

stort ansvar för sina patienter och att de anser att länsdelssjukhuset har en enormt viktig 

samhällsfunktion för bygden, vilket även författarna håller med om med tanke på det ansvar 

som anestesisjuksköterskorna har. Deltagarna anser att de fyller en ansvarsfull funktion och 

vikten av att det ska finnas en anestesisjuksköterska i jour för att svara på larm gör att 

deltagarna ställer upp för varandra och framför allt sjukhuset och patienterna. Dock framkom 

det att återkoppling och debriefing efter särskilda händelser var något som deltagarna i studien 

saknade. Studien visar att anestesisjuksköterskorna fyller en bärande funktion för sjukhusets 

servicefunktioner och medverkar i många olika team. 



28 
 

Kliniska implikationer 

Vissa av deltagarna önskade regelbundna övningar i omhändertagande av traumapatienter. 

Regelbundna övningar skulle ge bättre förutsättningar för förbättring av omhändertagandet av 

traumapatienter och öka patientsäkerheten. Även krav på auskultation inom 

ambulanssjukvården samt genomgången TNCC-kurs, i syfte att bli bättre förbered inför 

jourtjänstgöringen, vilket gör att arbetsmetoder och miljöer blir mindre främmande för 

anestesisjuksköterskan som påbörjar sin jourtjänstgöring. Genom att delta på 

ambulansutryckningar samt genomgå TNCC-kurs blir miljöerna och arbetssättet mindre 

främmande och möjligheterna finns att observera och delta prehospitalt och att se miljöerna 

på akutmottagningen. Dessutom skulle det gynna omhändertagandet av traumapatienter då 

anestesisjuksköterskan skulle få grundläggande kunskaper i traumasjukvård. Även en 

utbildningsansvarig sjuksköterska på operationsavdelning skulle kunna underlätta då denne 

skulle få ansvar för att anordna adekvata övningar och föreläsningar för personalen.  

 

Att få möjlighet att få delta i debriefingar efter större händelser samt få återkopplingar om vad 

som har hänt med patienter som har transporterat till andra vårdinstanser var också något som 

några av deltagarna önskade, bland annat för deras eget lärande och även för att berätta om 

sina egna upplevelser utan av händelsen. Inte alla deltagare tog upp detta men deltagarna som 

berättade om detta önskade att det fanns bättre möjligheter att delta vid debriefing, även om 

de är medvetna om att operationsprogram och bemanning kan göra det svårt för den enskilde 

anestesisjuksköterskan att delta. Behov av ett organiserat kamratstöd kan vara ett bra 

komplement till organisationen. Författarna tror att ett formellt kamratstöd skulle vara till 

fördel både för arbetsplatsen och anestesisjuksköterskorna. En utbildad kamratstödjare, som i 

regel är en ur personalen på arbetsplatsen, kan vara till god hjälp och ibland fungera bättre än 

debriefing. En kamratstödjare har en enklare och kortfattad kurs i psykisk första hjälpen, 

posttraumatisk stress och debriefing i syfte att kunna hjälpa kollegor alternativt hänvisa till 

professionell hjälp om det skulle behövas (Scully, 2011).   

 

Vilan under jourtjänstgöringen nämner de flesta av deltagarna att jourrummen på 

länsdelssjukhuset inte håller god standard. Även om deltagarna inte får egna larm eller 

telefonsamtal störs de av andra i korridoren på grund av lyhördhet, vilket påverkar dem 
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negativt att de inte får en optimal möjlighet till vila under det dygn de har jourtjänstgöring och 

kan orsaka minskad trötthet dagen efter.  
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