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Abstrakt  
Bakgrund: Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar en mängd 
olika  arbetsuppgifter. Något som författarna låter summeras som anestesiologisk 
omvårdnad. Uppsatsen sammanfattar anestesisjuksköterskans främsta ansvar och 
hur dessa kan appliceras i den prehospitala miljön.  
Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser 
av att möta patienter prehospitalt som har behov av anestesiologisk omvårdnad.  
Metod: För att fånga upp upplevelserna har en kvalitativ intervjustudie med åtta 
anestesisjuksköterskor med erfarenhet av prehospitalt arbete genomförts.  En 
kvalitativ analys med både latent och manifest ansats har utförts för att bearbeta 
resultatet.  
Resultat: Författarna analyserade fram tre huvudkategorier som påverkade 
anestesisjuksköterskors upplevelser; Trygghet kopplat till rutiner, erfarenhet och 
kommunikation. Utsatthet kopplat till det oförutsägbara i den prehospitala miljön, 
 ensamhet i sin kompetens och arbeta med oerfaren kollega. Tillfredsställelse 
kopplat till arbetsglädje och upplevelsen av att göra skillnad för patienten. Dahlberg 
och Segestens livsvärldsteori har använd som ram för studien. Något som har 
författarna tycker är applicerbart för att förklara informanternas upplevelse av att 
möta patienter prehospitalt med behov av anestesiologisk omvårdnad. Författarna 
fann ett övergripande tema, där anestesisjuksköterskans egna kropp och livsvärld 
skapar förutsättningar i den prehospitala vården “skillnaden som gör skillnad”.  
Slutsats: Således krävs både mjuka som hårda parametrar för att skapa en god 
prehospital arbetsmiljö för anestesisjuksköterskan och för att upprätta en säker och 
god vård.  
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Abstract 

Background:Anesthesia nurse's competence description includes a variety of tasks. 
Something that the authors say is summed up as anesthetic nursing. The paper 
summarizes the anesthesia nurse's primary responsibility and how these can be 
applied in the prehospital environment. 
Purpose: The purpose of the thesis was to investigate the anesthesia nurse 
experiences of meeting patients prehospitally in need of anesthetic care.  
Method: To capture the experiences, a qualitative interview study with eight 
anesthetic nurses with experience of prehospital work has been conducted through a 
qualitative analysis with both latent and manifest approach.  
Results: The authors came to Three main categories that affected the experiences of 
anesthesia nurses; Security linked to routines, experience and communication. 
Exposure linked to the unpredictable in the pre-hospital environment, loneliness in 
their skills and working with inexperienced colleagues. Satisfaction related to work 
satisfaction and the experience of making a difference for the patient. Dahlberg and 
Segesten's lifeworld theory has used as a framework for the study's analysis. 
Something that the authors think is applicable to explain the informants' experience 
of meeting patients prehospitally in need of anesthetic care. The authors found an 
overall theme, in which the anesthetist nurse's own body and life world create the 
conditions in the prehospital care "the difference that makes a difference". 
Conclusions: Thus, both soft and hard parameters are required to create a good 
prehospital work environment for the anesthetic nurse and to establish a safe and 
good care. 
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1. Inledning 
Den sjuksköterskan som anses vara den första som givit anestesi var Catherine S. 
Lawrence under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865. Då användes kloroform 
som bedövningsmedel när soldater behövde opereras ute på slagfälten. Nu, över 150 
år senare, är verkligheten för oss blivande anestesisjuksköterskor annorlunda på 
många sätt. Men det är fortfarande ett antal patienter som kan vara i behov av 
anestesi eller anestesiologisk omvårdnad ute på “slagfälten”, vilket författarna i 
denna uppsats likställer med prehospital omvårdnad, det vill säga den 
anestesiologiska omvårdnad som sker utanför sjukhusets trygga väggar. 

Som blivande anestesisjuksköterskor kommer hantering av säker luftväg och 
sedering vara en av de huvudarbetsuppgifter som ingår i arbetet. Författarna till 
studien har en bakgrund både i akutsjukvård och den prehospitala vården och finner 
därför det intressant att kunna applicera den för oss nya specialistkompetens i den 
prehospitala miljön. Inom sjukhuset möter anestesisjuksköterskan främst patienter 
med behov av anestesi i en strukturerad miljö. Oftast finns det flera personer med 
specialistkompetens inom anestesi närvarande. Å andra sidan, i prehospitala miljöer, 
arbetar anestesisjuksköterskor både som ambulansbesättning,  som 
förstärkningsenheter och i helikopterambulans.  

Nuvarande forskning innefattar få, i författarnas kännedom, kvalitativa studier av 
anestesisjuksköterskors upplevelser av prehospital anestesiologisk omvårdnad. 
Författarna har därför genomfört en kvalitativ studie som undersöker 
anestesisjuksköterskors upplevelser av att ge patienter anestesiologisk omvårdnad 
prehospitalt. Författarna till studien vill undersöka hur den framtida 
specialistkompetens kan användas i icke förutsägbara miljöer. Syftet med denna 
uppsats är således att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser av att möta 
patienter prehospitalt som har behov av anestesiologisk omvårdnad. 

2. Bakgrund 

I bakgrunden till uppsatsen redovisas fyra delar; 1. vad det innebär att arbeta som 
anestesisjuksköterska, 2. vad anestesiologisk omvårdnad innebär, 3. vad 
anestesiologisk omvårdnad i prehospital miljö kan innebära, samt 4. vad trygghet 
kan innebära i rollen som anestesisjuksköterska i den prehospitala miljön. 
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2.1. Att arbeta som anestesisjuksköterska 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning anestesi ingår det att utföra 
anestesiologisk omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda patientens behov. 
Övergripande ska sjuksköterskan på ett professionellt sätt inge trygghet och lugn till 
patienten (Svensk förening för Anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Anestesisjuksköterskan ska snabbt kunna ta beslut om 
omvårdnad och medicinska åtgärder oberoende av vilken miljö hen arbetar i och 
kunna upprätthålla en patientsäker vård. Patientsäkerhetslagen (2010:659) tar upp 
vikten av att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.  

I den preoperativa bedömningen för anestesiologisk omvårdnad används 
förkortningen “ASA” för att bedöma patienters fysiska status. ASA är en svensk 
översättning av det amerikanska ”American Society of Anesthesiologists physical 
status system”. Anestesisjuksköterskans roll i ASA är att planera och utföra generell 
anestesi för ASA I-II patienter samt tillsammans med anestesiolog planera och 
utföra generell anestesi på planerade och akuta patienter av ASA III-VI. ASA-
systemet klassificeras i grader, från I-VI , och beror på patientens fysiska status och 
dess behov av anestesiologisk omvårdnad . Nedan följer ASA-systemet och dess 
grader; 

ASA1- En för övrigt frisk patient.  
ASA II - En patient med lindrig systemsjukdom.  
ASA III - En patient med allvarlig systemsjukdom.  
ASA IV - En patient med allvarlig och ständigt livshotande systemsjukdom. 
ASA V- En moribund patient, som inte förväntas överleva utan operationen. ASA VI 
- En avliden patient där hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort och 
som ska genomgå en donationsoperation (Svensk förening för anestesi och 
intensivvård, 2015).  

En anestesisjuksköterska ska kunna arbeta självständigt efter ordination, och planera 
och övervaka patienter vid sedering (Kompetensbeskrivning, 
specialistsjuksköterskor, anestesi, 2012). Större delen av tiden arbetar 
anestesisjuksköterskan intrahospitalt där de oftast arbetar utifrån ett schema där det 
är förutbestämt vilka patienter de ska möta och behandla. För övrigt ska 
anestesiologer och sjuksköterskor finnas nära till hands om en akut situation skulle 
uppstå. I arbetet intrahospitalt har anestesisjuksköterskan möjlighet att läsa in sig 
om patientens sjukdomshistoria, allergier, eventuella tidigare anestesier och tidigare 
bedömningar av luftvägar. Vidare arbetar anestesisjuksköterskan ofta under 
förhållanden som kräver snabba beslut och åtgärder för att upprätthålla och 
säkerställa patienternas vitala funktioner. I många fall finns det inte utrymme för att 
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göra grundliga undersökningar eller reflektioner utan omedelbart omhändertagande 
krävs.  

Under åren har anestesisjuksköterskor varit en del av den prehospitala vården och är 
så fortfarande. Dock har behovet minskat i och med att ambulanssjuksköterskor 
bemannar många ambulanser. Behovet av anestesisjuksköterskor finns dock kvar 
och det varierar i landet, enligt Bredrup-Petersen (2016). Det kan innebära att de 
bemannar ambulanser eller att de blir utlarmade på vissa typer av larm trots att det 
finns ambulanssjuksköterskor i ambulanserna. Arbetet i den prehospitala sfären har 
andra förutsättningar och det gäller att kunna skilja på prehospitala direktiv kontra 
de inom den slutna vården (Bredrup Petersen, 2016). Denna uppsats fokuserar på 
anestesisjuksköterskors roll i prehospital anestesiologisk omvårdnad. Härnäst 
fördjupas vad anestesiologisk omvårdnad innebär. 

 

2.2.  Anestesiologisk omvårdnad 

Alla yrkeskategorier har sin historia. Anestesisjuksköterskans kompetens har under 
historiens gång utformats i kombination av kunskap om omvårdnad och 
anestesiologi. Detta med en ständigt ökad medvetenhet om hur och varför anestesin 
utförs samt varför den ska fortsätta utföras. Med samlad forskning om 
anestesiologisk omvårdnad har det skapats en kunskapsplattform som bygger på 
dessa två ämnesområden. Den anestesiologiska omvårdnaden som ges ska anpassas 
utifrån patientens behov, utifrån person och situation. Detta då ur olika situationer; 
planerade, förutsägbara och vid akuta tillbud (Lester et al, 1989). För att utföra en 
god och patientsäker vård krävs en bred kompetens. Det är därför viktigt att 
anestesisjuksköterskan har goda kunskaper inom medicinsk vetenskap, omvårdnad, 
att kunna tillämpa ett etisk förhållningssätt samt att besitta pedagogiska egenskaper. 
Det kräver också att hen är insatt i den medicintekniska utrustningen som används 
på den aktuella arbetsplatsen samt är insatt i fördelar och nackdelar i den arbetsmiljö 
hen arbetar i (ANIVA, 2019). 

Anestesisjuksköterskan behöver skaffa sig rutin i att utföra bedömningar av den 
akut sjuka patienten och kunna utföra behandlingar med analgetika, anestetika och 
vätsketerapi (Bredrup Petersen, 2016). Omhändertaganden uppstår likväl i 
intrahosptiala miljön som i den prehospitala. Vidare förväntas 
anestesisjuksköterskan besitta en kompetens att på ett balanserat, systematiskt och 
lugnt sätt bemöta  den akutsjuka patienten. För att denna kompetens ska vara möjlig 
krävs en god samarbetsförmåga och en lång erfarenhet i praktiken (Coles, 2002). 
Elmqvist, Brunt, Fridlund och Ekebergh (2010) beskriver att i det akuta skedet och 
omhändertagandet skärmar vårdpersonalen av sin omgivning. Detta för att lägga 
hela sitt fokus på den akut sjuka patientens behov. En avgörande faktor för att detta 
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arbete ska fungera i praktiken är att en tilltro och trygghet finns mellan de olika 
vårdgivarna. Samarbetet bygger på tydliga arbetsrollfördelningar och gränser 
professionerna imellan. Detta omhändertagande sker i samarbete med 
anestesiologen där  de olika kompetenserna kompletterar varandra då läkaren 
besitter en djupare medicinsk kunskap och anestesisjuksköterskan har sina 
omvårdnadsspecifika verktyg (Gran Bruun, 2013).  

2.3.  Anestesiologisk omvårdnad i prehospital miljö  

En definition av prehospital vård är enligt socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 
2009:10) medicinska åtgärder som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför 
sjukhusets verksamhet. Detta innefattar undersökning, behandling och övervakning 
av patienten på olycks- eller händelseplatsen men också under transporten till eller 
mellan sjukhus. Med prehospital akutsjukvård menas den verksamhet som bedömer 
och ger en initial vård till akuta medicinska tillbud eller skadade personer utanför 
sjukhus. Denna kedja består av ett flertal olika åtgärder, såsom beslut om vilka 
resurser som bör utlarmas, färd till geografisk plats, bedömning av patient samt 
initiala åtgärder på händelseplats (Halldin, 2005). 

I dagsläget är majoriteten av ambulanserna i Sverige bemannade med 
vidareutbildade specialistsjuksköterskor med inriktning inom ambulanssjukvård. 
Samtidigt finns exempel på orter i Sverige där anestesisjuksköterskor bemannar 
ambulanser. Bredrup-Petersen (2016) lyfter fram att vissa landsting i Sverige 
jämställer ambulanssjuksköterskor med anestesisjuksköterskor.  

Anestesisjuksköterskans roll i prehospital akutsjukvård är således att bemanna 
akutbil eller ambulans. Deras uppgift är då att bistå ambulanspersonal på alla eller 
vissa utvalda uppdrag med “prioritet ett”. Prioritet ett innebär ett mycket brådskande 
ambulansuppdrag som innefattar akut sjukdom eller olycka som kan medföra direkt 
fara för de inblandade patienternas liv. Ett exempel på ett sådant uppdrag kan vara 
patienter som har utsatts för något slags trauma. I dessa fall kan 
anestesisjuksköterskan utföra åtgärder prehospitalt såsom generell anestesi, 
etablering av endotrakealtub och upprätthållande av vitala funktioner (Halldin, 
2005). 

Anestesisjuksköterskan som arbetar i prehospital miljö utsätts för många intryck i 
sitt arbete, som påverkar personen på både positiva och negativa sätt (Jonsson et al., 
2006). Att arbeta prehospitalt är i många fall ensamt och utlämnande och de aktörer 
som arbetar prehospitalt påverkas av de situationer som de exponeras för. Avsaknad 
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av hjälp från kollegor, hjälplöshet och upplevelser av svårt skadade patienter har 
stor inverkan på hur vårdpersonalen mår efter de olika uppdragen (Alexander et al, 
2001).  

Att möta patienter i prehospital miljö är annorlunda jämfört med att möta dem 
intrahospitalt. I den intrahospitala vården har standard fastställs av hälso- och 
sjukvårdssystemet och patienten kan vara mindre utlämnad. I deras närmiljö 
däremot har patienten ett socialt sammanhang tillsammans med sina närmaste och 
arbetskamrater. Patienter känner en trygghet i sin tillvaro och att då bli skadad eller 
drabbas av akut sjukdom kan leda till en förändring i livet eller att det i värsta fall 
avslutas. Som anestesisjuksköterska är det en utmaning att i mötet med dessa 
patienter bidra till att de klarar att hantera situationen. Ibland kan det handla om att 
stödja patienten och dess tidigare erfarenheter men det kan också bli nödvändigt att 
under en period ta hela ansvaret. Vid situationer när det råder tidspress är det av vikt 
att åtgärder och kommunikation är målinriktad och bygger på insamlad information 
och en kunnig bedömning (Bredrup- Petersen, 2016).  

Anestesisjuksköterskans upplevelse av det prehospitala arbetet varierar troligtvis 
mycket beroende på vilken erfarenhet som hen besitter. Forskning som handlar om 
anestesisjuksköterskans upplevelser i prehospital vård är svår att finna. Berlac, 
Hyldmo, Kongstad, Kurola, Nakstad & Sanberg (2008) beskriver dock att 
anestesisjukskötersker som har fått utbildning i traumaomhändertagande eller 
akutmedicin har bättre förutsättningar att skapa ett gott samarbete med övrig 
prehospital personal. Med sin erfarenhet av akut sjuka intrahospitalt kan 
anestesisjuksköterskan även hjälpa dessa människor i en prehospital miljö (Bredrup- 
Petersen, 2016).  

Arbetsuppgifterna kan bestå i att tillförsäkra patienten en säker luftväg, detta så 
patienten bibehåller en god saturation och ventilation. Vid svårighet att upprätthålla 
dessa funktioner är det anestesisjuksköterskans uppgift att kunna hantera dessa 
situationer och besitta kunskapen kring metoder och hjälpmedel. En situation där 
patientens luftväg inte kan säkerställas är alltid akut och potentiellt livshotande 
(Halldin et al, 2008).  

Wren (2001) beskriver i sin studie att utbildning och erfarenhet i att hantera 
luftvägar är en avgörande faktor för patientsäker vård. Hon beskriver att utbildning 
inom anestesi och fria luftvägar har en stor inverkan både i den intrahospitala 
vården och i den prehospitala vården. För att anestesisjuksköterskan ska känna sig 
trygg i det akuta och det planerade arbetet skriver Peterson et al. (2005) att det är av 
stor betydelse att det finns en handlingsplan för säkerställandet av luftväg. De menar 
att anestesisjuksköterskan som har en tydlig handlingsplan är mer förberedd på olika 
scenarion än den anestesisjuksköterskan som inte har det och kan då hantera och 
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planera åtgärder/hjälpmedel utifrån den handlingsplan som finns på arbetsplatsen på 
ett snabbare och säkrare sätt. 

Anestesisjuksköterskan kan tillämpa ett flertal tekniker för att upprätta en fri 
luftväg. Haklyft eller käklyft är en metoder för att skapa en fri luftväg. Detta innebär 
att käken lyfts fram och ett underbett skapas. Tungans muskelfäste har sitt fäste 
underkäken vilket innebär att det får effekten att tungan skjuts ifrån den bakre 
svalgväggen och luften lättare kan passera. Även stabilt sidoläge är en metod där 
patienten läggs på sidan, tyngdlagen gör då att tungan lättar från svalgväggen och 
underlättar fri luftväg (Langeron et al, 2006). 

Vid dessa metoder finns det hjälpmedel för att ytterligare säkra luftvägen. 
Nasofaryngeal tub är ett hjälpmedel som är ett trattliknande rör som förs genom 
näsborren förbi naso och orofarynx. Detta skapar då en fri passage för luft mellan 
tungroten och bakre svalgväggen. Svalgtub är ytterligare ett hjälpmedel. Denna 
placeras i patientens munhåla med syfte att trycka ned tungan så luften kan passera. 
Denna förs in upp och ned i patientens mun för att sedan rotera till rätt läge. 
Svalgtuber är oftast svårt för patienter som är vakna eller har en lätt anestesi då den 
stimulerar svalget. Detta kan leda till obehag, hosta eller kräkning. Vid vaken eller 
lätt medvetandesänkt patient är därför nasofaryngeal tub att föredra då den lättare 
accepteras (Malmsten, 2000).   

Patienter under generell anestesi eller akuta tillbud kan larynxmask vara ett bra 
hjälpmedel. Detta är ett supraglottiska hjälpmedel vilket innebär att det inte passerar 
stämbanden. Den ovala delen på masken förs ned längs velum ned mot laryngis, 
spetsen täpper till ned mot ventrikeln för att minska risken för aspiration. 
Larynxmasken är dock inte lika säker som endotrakealtuben ur dessa aspekter. Det 
bör också tilläggas är att vid nedsatt lung elasticitet kan övertryck krävas för en god 
ventilation ska kunna skapas. Något som inte larynxmasken är anpassat för. Hos den 
patient kategorin är oftast endotrakealtub att föredra då denna kan användas med 
övertryck (Langeron et a1, 2006).  

I den multicentrerade studien av Gellerfors et al (2018) kartläggs det hur 
framgångsrika intuberingarna som utförs i den prehospitala vården är. Den visade 
att luftvägshanteringen som skedde prehospitalt var av samma kvalitet som inom 
intrahospitala vården. I studien definierades luftvägshantering som laryngoskopi 
med avsikt att intubera.  Prehospital intubering genomfördes av anestesiologer eller 
anestesisjuksköterskor. Studien visar att prehospital intubering kan vara utmanande 
och kan leda till allvarliga komplikationer samt hota patientsäkerheten då man inte 
kan styra över omgivningen, patientens positionering samt att det ofta finns en 
begränsad tillgång till exempelvis utrustning och assistans (Gellerfors et al., 2018). 

En ytterligare studie som bland annat rör prehospitalt anestesiologiskt 
omhändertagande (i England) har gjorts av  Lockey och Porter, (2007). I deras 
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studie lyfts så kallat Rapid Sequence Induction (RSI) fram som en effektiv metod 
som kan användas både intrahospitalt och pre-hospitalt i anestesiologisk 
omvårdnad. RSI innebär en teknik för att intubera och upprätthålla sedering av 
patienter där man inte vet om de har fastat innan skeendet. Samtidigt är RSI en 
erkänt potentiell farlig intervention och mycket tid läggs på att anestesiläkare och 
andra som genomför RSI på sjukhus ska kunna utföra det på ett säkert sätt. 
Standarden för RSI prehospitalt ska var likadan som på sjukhus och de som 
genomför RSI ska återkommande och ofta öva detta för att uppehålla kompetensen 
(Lockey & Porter, 2007). Enligt McQueen et al. (2013) krävs det strikta rutiner och 
kontinuerliga övningar för att RSI ska nå samma framgång i den prehospitala miljön 
som i den intrahospitala.  

3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen fokuseras begreppet livsvärld, vilket då gäller 
anestesisjuksköterskans livsvärld. Teoretiska referensramen och utvalda begrepp 
kommer att användas för att spegla resultatet i resultatdiskussionen. 

3.1. Livsvärld  

Livsvärld avser den förnimbara, subjektiva världen såsom den enskilda människan 
upplever den. Begreppet används för att förklara hur människor ser på sin 
omgivning och sig själv. 

Livsvärlden är en sfär som kan delas med andra, men är samtidigt högst personlig 
och unik för var och en (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärldsteori är ett sätt att 
förstå människors “levda erfarenheter” och relaterar till attityder som människor har 
i sin vardag. I vardagslivet tar oftast människor sina erfarenheter  för givet och 
använder dem oreflekterat. Människors livsvärld kan dock medvetandegöras med 
hjälp av reflektion. Livsvärlden kan således ses som ett sätt som människor 
använder för att förstå sig själva, men också andra i världen. Det handlar om hur 
världen erfars, vilket är en unik och högst personlig upplevelse för var och en 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 

I vårdvetenskapen har livsvärld oftast kopplats till patienters upplevelser i 
vårdsituationer (se t ex Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Samtidigt är det inte uteslutande patientperspektivet som är viktigt i 
vårdvetenskapen utan vårdarnas perspektiv är också intressant att förstå. För att 
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eftersträva att patienten placeras i centrum av omvårdnaden krävs (utifrån denna 
uppsats inriktning) att anestesisjuksköterskan har erfarenhet, kompetens och 
säkerhet. Om det går att stötta anestesisjuksköterskan i utmanande situationer kan 
vårdkvaliteten bli bättre och omvårdnaden mer personcentrerad, vilket betraktas 
som något eftersträvansvärt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 
 

3.2. Den levda kroppen, vårdarens perspektiv 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som  mångfacetterad. Att denna 
är likt ett nav som världen ständigt kretsar kring. De beskriver att navet då är 
jämställt med kroppen. Centralt för vårdvetenskapen är att förstå att kroppen inte 
endast är ett biologiskt system utan bygger även på ett fenomenologiskt och 
existentiellt synsätt. Med livsvärlden som grund kan kroppen då beskrivas som ett 
subjekt. Något som har erfarenhet. De beskriver detta som den levda kroppen Något 
som är fyllt med minnen, upplevelser, känslor,  tankar. Detta bygger då en visdom 
och skapar då en mening 

En central anledning till att belysa vårdarens perspektiv, menar Dahlberg och 
Segesten (2010) att det är problematiskt att skapa en god vård till patienten om de 
som vårdar inte upplever en positiv vårdmiljö och vårdsituation. Den egna 
upplevelsen sammansvetsas med den kropp man lever i, den levda kroppen - till den 
man är. Denna uppfattning har ett starkt samband med människans identitet och dess 
självkänsla.  

Vårdaren kommer med sin levda kropp och dess erfarenheter  att reflektera och dra 
nytta av dessa erfarenheter för att skapa ett gott vårdande av patienten (Dahlberg & 
Segesten , 2010). Vårdaren kan då använda dessa erfarenheter som ett verktyg för 
hur den levda kroppen reagerar i tillstånd av ohälsa och i olika livssituationer. Vid 
en balans i tillvaron och den levda kroppen skapas ett välbefinnande och behaglig 
hemkänsla. Men när det är obalans kan ett obehag och en form av hemlöshet ta över. 
Denna hemlöshet kan då leda till svårigheter att vårda (ibid.).  

  

Jonsson (2004) menat att i den prehospitala vården utsätts vårdaren för daglig stress 
som kan ha en negativ påverkan på individen. Något som kan påverka den egna 
kroppen i form av ohälsa men också att det leder till undvikande av situationer som 
utlöst detta obehag. Dahlberg och Segesten (2010) drar slutsatsen att en vårdare som 
har hinder i sin egen livsvärld och i den levda kroppen kommer att bli begränsad i 
sitt möte med patientens livsvärld och då ha svårt att hantera vissa situationer och 
kan därmed inte skapa en god vård. 
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4. Problemformulering  

Anestesisjuksköterskor  arbetar vanligtvis på en operationsavdelning men kan också 
vara verksam på andra instanser som akutmottagningen, pre-, och postoperativa 
vårdavdelningar och i den prehospitala vården (ANIVA, 2019). I den prehospitala 
vården finns det ett behov av den spetskompetens som anestesisjuksköterskan 
besitter, då främst inom säkrandet av luftväg. Vid tillfällen där 
anestesisjuksköterskan blir utlarmad och är delaktig i det prehospitala akuta 
omhändertagandet innefattas patienter med kraftig påverkan på respiration eller 
cirkulation. Prehospitalt arbete är därmed, på många vis, en stor utmaning för 
anestesisjuksköterskan då detta innebär  en främmande miljö, möten med nya 
kollegor, samt  att tillgängligheten av utrustning är begränsad (Bredrup Petersen, 
2016).  

  

Tidigare kvalitativ forskning om anestesisjuksköterskans upplevelser av att möta 
patienter i prehospitala sammanhang som är i behov av anestesiologisk  omvårdnad 
är nästintill obefintlig. Genom att utforska vad som påverkar 
anestesisjuksköterskans upplevelser i mötet med patienten i prehospitala miljön kan 
en större förståelse för anestesisjuksköterskans perspektiv förvärvas. Det är därför 
viktigt att belysa anestesisjuksköterskans arbete i den prehospitala vården. Detta för 
att för att kunna vidareutveckla professionen och ge bättre verktyg för en god och 
säker vård och för att skapa trygghet hos anestesisjuksköterskan. 

4.1. Syfte 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka anestesisjuksköterskans 
upplevelser av att möta patienter prehospitalt som har behov av anestesiologisk 
omvårdnad. 
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5. Metod 

I metodavsnittet tas vald design, urval av intervjupersoner, datainsamlingsmetod 
och analysmetod upp. 

5.1. Design 

Eftersom författarna intresserar sig för vad som påverkar anestesisjuksköterskornas 
upplevelser av att möta patienter prehospitalt som är i behov av anestesiologisk 
omvårdnad valdes en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ forskningsansats 
innebär att  en tonvikt läggs på ord, tolkning och att generera kunskap på grundval 
av forskningsresultaten (Bryman, 2009). Författarna valde därmed att genomföra en 
intervjustudie med semistrukturerad inramning. Därefter genomfördes en kvalitativ 
innehållsanalys (Bryman, 2009) för att djupare förstå de data som samlats in och för 
att generera ny kunskap utifrån uppsatsens syfte. 

5.2. Urval 

För att inkluderas i studien krävdes för det första att informanten var legitimerad 
sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, med inriktning anestesisjukvård. 
Ett andra kriterium var att informanten måste ha arbetat/arbetar operativt med 
anestesiologisk omvårdnad i prehospital miljö, d v s utanför sjukhus. För att hitta 
informanter till studien användes ett så kallat snöbollsurval. Detta beskriver Bryman 
(2009) som ett slags bekvämlighets urval där författarna skapar ett kontaktnät för få 
ytterligare intervjuer. En av författarna till denna studie kände sedan tidigare en 
person med många kontakter inom prehospital sjukvård. Genom denna person kom 
författarna  i kontakt med en första informant som passade in under urvalskriterier. 
Författarna frågade i sin tur om hen kände till fler som arbetat på samma sätt. På så 
sätt kunde kontakt med fler informanter skapas. författarna upptäckte snart att vissa 
tillfrågade informanter inte hade tid eller vilja att delta i studien. Sammanlagt 
hittades åtta informanter, varav en kvinna och sju män. Informanterna var i åldern 
37-52 år och har varit färdigutbildade som anestesisjuksköterskor mellan 8-20 år, 
med majoriteten av verksamma år inom den prehospitala miljön.  

Intervjuer genomfördes med de åtta informanterna.  

I de fall där informanterna hade en pågående anställning kontaktades 
verksamhetsansvarig via e-post för godkänna att den informanten som författarna 
fått kontakt med får medverka i studien (se Bilaga 1). Efter godkännandet från 
berörd verksamhetschef informerades informanterna mer ingående om studien och i 
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samband med intervjun intygade varje informant skriftligen sitt godkännande om 
deltagande. 

5.3. Datainsamlingsmetod 

För att nå anestesisjuksköterskors upplevelser av prehospitalt omhändertagande 
valde författarna att genomföra semistrukturerade intervjuer. Det innebär att 
intervjun utgår från ett antal teman (t ex prehospital omgivning, kommunikation och 
utsatthet) och ger informanten möjlighet att berätta relativt fritt utifrån sitt eget 
perspektiv (Bryman, 2009). Före intervjuernas genomförande skapades en lista över 
specifika teman som  skulle beröras. Av intervjuerna utfördes fyra stycken “face to 
face” och fyra via Skype. Skype användes eftersom det inte alltid var möjligt att 
resa långa sträckor för att träffa informanter. Bägge författarna hade för avsikt att 
medverka vid alla intervjuer men på grund av sjukdom fick 3 intervjuer ske utan att 
bägge författarna medverkade. 

Författarna strävade efter att vara medvetna om att som intervjuare tygla de egna 
föreställningarna om  anestesisjuksköterskans upplevelser i prehospital vård, för att 
inte intervjuerna skulle styras eller vinklas utefter detta. Alvesson och Sköldberg 
(2008) betonar vikten av ett reflekterande förhållningssätt hos forskaren och att 
vända blicken inåt i forskningsprocessen. För att inte påverka informanterna ställde 
författarna en öppen fråga exempelvis: “Vill du så utförligt som möjligt beskriva hur 
du har upplevt en/flera situationer där du har behövt hantera luftvägen utanför 
sjukhus?” Därefter ställdes följdfrågor utifrån det som framkom i intervjuerna. 
Intervjuerna  spelades in och transkriberades sedan ordagrant av uppsatsens 
författare. Intervjuerna varade i mellan 19-33 minuter. 

5.4. Analysmetod 

Som analysmetod har en kvalitativ innehållsanalys med både manifest och latent 
ansats använts. Det innebär att författarna  tolkat texten induktivt utan 
förutbestämda teman på ett förutsättningslöst sätt (Graneheim, Lindgren och 
Lundman, 2017). Denna analysmetod passar i induktiva och deskriptiva studier, i 
detta fall anestesisjuksköterskans upplevelse av att möta patienter i prehospital 
miljö. I enlighet med Graneheim et al (2017) kvalitativa innehållsanalys har 
analysen genomförts stegvis. Viktigt att poängtera är dock att analysarbete inte är en 
helt linjär process, utan det sker genom att tanke-hoppa fram och tillbaka mellan 
olika steg (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Analysen påbörjades efter att alla intervjuer transkriberats. Hela textmassan lästes 
flera gånger av båda författarna för att skapa en känsla för innehållet. I ett första 
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steg i analysen  markerades meningar eller enheter som författarna tolkade innehöll 
relevant information för syftet med studien. I ett andra steg togs de meningsbärande 
enheterna ur det transkriberade materialet. I ett tredje steg skapades kondenserade 
meningsbärande enheter (condensed meaning unit) i syfte att korta ner texten utan 
att betydelsen i texten förändrades. I ett fjärde steg användes de kondenserade 
meningsbärande enheterna för att skapa koder. Se tabell 1 för att få en överblick av 
ovanstående arbetssätt. De koder som uppkom jämfördes därefter gentemot 
varandra. Enheter med liknande betydelse samlades därefter ihop i grupper. I ett 
sista steg grupperades dessa på liknande sätt och ett antal huvudkategorier och 
subkategorier  utformades, som i sin tur besvarade studiens syfte.  

Därefter övergick analysen i en mer latent fas där kategoriernas och dess 
subkategoriers  innebörd tolkades (se Tabell 1). Genom alla tre kategorier fanns det 
en gemensam röd tråd som bildade ett tema för samtliga fynd. 

Genom hela analysen har författarna arbetat gemensamt och har löpande diskuterat 
de olika stegen i analysen tillsammans. Detta för att tolkningen av innehållet skulle 
bli så lite vinklad som möjligt. Den egna förförståelsen och de egna 
föreställningarna hos författarna har kontinuerligt medvetandegjorts i dialog med 
varandra och därmed avsiktligt tyglats i så stor utsträckning som möjligt 
(Graneheim et al, 2017).  

Tabell 1. Exempel på steg i den kvalitativa analysprocessen (Graneheim och 
Lundman, 2004). 

  
“Prehospitalt är man lite 
mer ensam, så att visst är 
det väl, men återigen så 
har man väldigt bra 
behandlingsriktlinjer, vi 
följer dem, det finns regler 
som, som, som gör att det 
blir ändå ganska tryggt 
men, ja, ja men visst är 
man mer utsatt 
prehospitalt, så är det ju. 
Men de, det vägs upp 
liksom av bra riktlinjer om 
man följer dem.” 

Genom att använda 
behandlingsriktlinjer 
och rutiner blir jag 
trygg 

Rutiner Trygghet 

! (6) 12



6. Forskningsetiska ställningstaganden  

När en intervjustudie genomförs påverkas intervjupersonerna på olika vis och de 
kan reagera olika på ämnet som forskningen berör. Det är alltid av stor vikt att 
reflektera kring vilka informanterna är i den forskningen som bedrivs. Viktiga frågor 
blir därför vad syftet är med studien och för vem eller till vad som den bedrivs 
(Green & Thorogood, 2013). I föreliggande forskningsstudie är syftet att beskriva 
anestesisjuksköterskans upplevelse av anestesiologisk omvårdnad utanför sjukhuset. 
Därmed är det anestesisjuksköterskors upplevelser som är i fokus. Syftet med 
studien är främst att gagna anestesisjuksköterskor som har eller kommer arbeta i 
miljön utanför sjukhus men det ska också finnas möjlighet för annan 

“Jag gör alltid likadant 
oavsett om jag söver på 
huset eller om jag söver ute 
och det ger visst lugn av att 
man vet hur det fungerar.” 

Att alltid göra likadant 
ger ett lugn

Rutiner Trygghet

“Normal fall på sjukhus är 
man minst 3 nästan kan 
man säga, alltså en läkare 
och en undersköterska och 
så jag då om man ska söva 
på sjukhus men här var jag 
helt ensam.” 

Jag är den enda med 
anestesi kompetens 

Ensamhet Utsatthet 

“Inne på huset om du 
trycker på larmknappen sen 
dräller det folk överallt 
som kan hjälpa till, men 
den möjligheten har du inte 
ute. Du har lite mer 
begränsat både med 
läkemedel och med 
hjälpmedel för vad du kan 
använda också då. Så det 
är väldigt ensamt att söva 
ute.” 

Det är begränsat med 
både personal, 
läkemedel och 
hjälpmedel

Ensamhet Utsatthet
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sjukvårdspersonal att ta del av studien. De som främst kommer att påverkas av 
studien är de anestesisjuksköterskor som väljer att medverka i studien och delge 
sina upplevelser, varför det är viktigt att skydda dem.  

Vad som betraktas som etiska riktlinjer varierar mellan olika kontexter (Green & 
Thorogood, 2013). I Sverige, som är det land där föreliggande studie genomfördes, 
finns lagar och föreskrifter för att skydda de individer som ingår i en 
forskningsstudie. Till exempel Lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (2003:460) och Personuppgiftslagen (1998:204). Dessa lagar har tagits i 
beaktande i föreliggande studie för att skydda den enskilda individen och för att 
främja och respektera människovärdet vid forskning.  I Helsingforsdeklarationen 
(2013) beskrivs de etiska krav som bör tas i beaktande när en samhällsvetenskaplig 
undersökning genomförs. I enlighet med informationskravet har författarna 
informerat informanterna om den aktuella studiens syfte. De erhöll information i 
enlighet med samtyckeskravet och fick godkänna sitt deltagande skriftligen. De fick 
ge författarna sitt samtycke innan studiens intervjuer påbörjades. Informationen 
hade ett tydligt budskap om att deltagandet var frivilligt och att avbrytande i 
samtliga faser av studien kunde ske utan att någon anledning måste uppges. 

Uppgifter om informanterna har i sin tur hanterats konfidentiellt, i enlighet med 
konfidentialitetskravet i samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2009). Obehöriga 
kommer inte under några omständigheter kunna få åtgång till uppgifter om våra 
informanter. I studien har informanter från ett flertal städer varit involverade, och 
detta ökar konfidentialiteten för de informanter som valt att delta i studien. Vid 
hantering av insamlad data från informanterna har författarna använt sig av 
fingerade namn för att behålla anonymiteten. Med hänsyn till nyttjandekravet 
informerades även informanterna om att insamlade data endast ska användas i 
forskningsändamål. Efter att studien är genomförd och avslutad kommer således allt 
transkriberat material att förstöras. 

  
En etisk egen-granskning gjordes utifrån LNU´s egen granskningsmall (se Bilaga 
1). Där författarna svarat utifrån formuläret. Granskningen gav inte  någon 
anledning till att skicka vidare projektplanen till etikprövningskommittén. 
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7. Resultat 

Analysen av innehållet i de åtta transkriberade intervjuerna resulterade i ett tema, tre 
huvudkategorier och åtta subkategorier som speglar vad som påverkar 
anestesisjuksköterskans upplevelser av att möta patienter prehospitalt som har 
behov av anestesiologisk omvårdnad. Det övergripande temat som kom fram i 
materialet var “Skillnad som gör skillnad”. Den första huvud-kategorin döptes till 
Trygghet där subkategorierna Erfarenhet, Rutiner och Kommunikation ingår. Andra 
huvudkategorin kallas  Utsatthet, och med subkategorierna Miljö, Ensamhet och Att 
arbeta med en oerfaren kollega. En tredje huvudkategori har författarna valt att 
kalla Tillfredsställelse och två subkategorier till detta är Arbetsglädje och Att göra 
skillnad. 

!

Figur 1. Tema-modell över resultatet. 

Det som författarna såg som ett övergripande tema (Figur 1)  i studiens resultat var 
att arbetet som anestesisjuksköterska i den prehospitala miljön är uppbyggt med 
många olika byggstenar som resulterar i många olika upplevelser hos 
anestesisjuksköterskan. Resultatet innefattar de hårda parametrarna rutiner, 
erfarenhet, oerfaren kollega, miljö  och kommunikation men också de mjuka 
parametrarna arbetsglädje, ensamhet och känslan att göra skillnad. 
Anestesisjuksköterskan frambringa med hjälp av dessa parametrar då ett 
 professionellt mod - där informanterna utför ett metodisk arbete och behåller ett 
yttre lugn i en stressad situation. Detta är något som författarna vill beskriva som 
skillnad som gör skillnaden. Där anestesisjuksköterskan i  den prehospitala miljön 
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bidrar till att  patienterna får en anestesiologisk omvårdnad som är gör skillnad för 
deras hälsa och livsvärld. Hela resultatet genomsyras av att informanterna uttrycker 
en  stolthet för deras bidrag i den prehospitala miljön.  

 I nedanstående tabell (Tabell 2) ges en överblick av de tre huvudkategorierna och 
de åtta subkategorierna som sammantaget visar vad som påverkar 
anestesisjuksköterskors upplevelser av anestesiologisk omvårdnad prehospitalt. 

 

7.1. Huvudkategori I: Trygghet 

Informanterna har olika uppfattning om vad som skapar en känsla av trygghet i det 
prehospitala arbetet i möte med patient som är i behov av anestesiologisk 
omvårdnad. I resultatet framkom det att trygghet visade sig i flera dimensioner. Å 
ena sidan var det anestesisjuksköterskornas egna upplevda trygghet och å andra 
sidan en upplevelse av trygghet som förmedlades till kollegor, patient och anhöriga i 
den prehospitala omvårdnadssitutionen. Den egna inre känslan av  trygghet 
relaterades till sin egen och  kollegors erfarenhet och kunskap, samt till de rutiner 
och ramverk som rådde i den verksamhet som man tillhörde. Utåtriktad känsla av 
trygghet, å andra sidan,  upplevde informanterna att de försökte förmedla i de 
situationer som de beskrev, och som var kopplade till sättet de kommunicerar och 
hur de genom att själva agera med trygghet ämnade skapa en upplevelse av trygghet 
hos patienter och övriga. Vissa av informanterna uppgav att de använde beröring 
som verktyg för att förmedla sin trygghet till patienten och anhöriga. Vidare kunde 
anestesisjuksköterskornas upplevelser av trygghet i arbetet i den prehospitala miljön 
delas in i tre subkategorier, nämligen Rutiner, Erfarenhet och Kommunikation. 
Dessa subkategorier presenteras härnäst.  
 

7.1Trygghet 7.2 Utsatthet 7.3 Tillfredsställelse

7.1.1 Rutiner 7.2.1 Miljö 7.3.1 Arbetsglädje

7.1.2 Erfarenhet 7.2.2 Ensamhet

7.3.2 Känslan av att göra 

skillnad

7.1.3 

Kommunikation

7.2.3 Oerfaren 

kollega
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7.1.1. Rutiner 

Flera av informanterna beskrev att de behandlingsriktlinjer och rutiner som de följde 
i den verksamhet som de tillhörde skapade en upplevelse av trygghet för dem i sitt 
arbete. Informanterna berättar att de upplever den prehospitala miljön som mer 
utsatt och utmanande men menar också att med väldigt bra behandlingsriktlinjer så 
väger det upp det osäkra i arbetssituationen.  Informanterna tar upp att det också är 
deras rutiner och lärdomar som de själva skapat genom att utföra anestesi 
intrahospitalt som bidragit till en ökad upplevd trygghet i den prehospitala miljön. 
En av informanterna beskriver det så här; 

“Jag gör alltid likadant oavsett om jag söver på huset eller om jag söver ute och det 
ger visst lugn av att man vet hur det fungerar.” 

-Informant 1 

Flera av informanterna belyser också vikten av att följa rutiner och att applicera det 
på den information som de får i samband med utlarmning prehospitalt.  De menar 
att det skapar en trygghet och teamkänsla inför den utmaning de ska ställas inför i 
deras prehospitala möte med patient. En av informanterna beskriver; 

“Sen så har vi byggt upp att vi har en checklista numera som man kan jobba 
igenom tillsammans så att man, jag tycker att det är väldigt viktigt för att jag ska 
kunna känna mig trygg så måste jag veta att jag och min kollega har samma 
målbild, vi har samma tanke om hur saker och ting ska utföras och när jag, när 
någonting krabbar och jag ber om någonting snabbt så vet jag att min kollega 
kommer förstå vad jag vill och ge mig det jag vill.”  

-Informant 1 

Det är en central del för samtliga informanter att skapa en inre trygghet utifrån den 
kunskap och erfarenhet som de samlar på sig. Detta i kombination med rutiner och 
behandlingsriktlinjer skapar en upplevelse av trygghet i den prehospitala miljön. 

7.1.2. Erfarenhet 
Erfarenheten av anestesiologisk omvårdnad prehospitalt skiftade sinsemellan 
informanterna. Dock var erfarenhet något alla våra informanter poängterade som 
något viktigt för att de skulle uppleva trygghet i att arbeta utanför sjukhuset. En av 
informanterna beskriver det på följande sätt;  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“Det som gör att jag känner mig trygg i mitt arbete prehospitalt det är ju att man 
har verkligen… Nej men man har tagit sig tiden att stå inne på ett sjukhus och 
skaffat sig erfarenheten av det här.”  

-Informant 8 

Det var påtagligt att det var specifika erfarenheter som är en stor bidragande faktor 
till upplevelsen av trygghet hos informanterna. De berättar om att detta gör dem 
lugnare i situationer som annars skulle kunna vara skrämmande. Som exempel så tar 
en informant upp om  att ha erfarenhet av att söva barn och att kunna hantera barn 
när de är akut sjuka, något som utan erfarenhet skulle upplevas som mycket otryggt. 
Förutom att ha en erfarenhet poängterade flera informanter att arbeta inne på 
sjukhus varvat med arbete prehospitalt var av vikt för att upprätthålla en 
kompetensnivå. Detta för att kunna bygga vidare på sin erfarenhet av det 
anestesiologiska omvårdnadsarbetet. 

“Så jag försöker hålla sövbiten lite ajour sådär så några gånger per år försöker 
man vara inne i alla fall. “ 

-Informant 7 

De intervjuade anestesisjuksköterskorna lade stor vikt vid att deras kollegor också 
hade erfarenhet av prehospitalt anestesiologisk omvårdnad för att kunna uppleva 
trygghet. De påpekade att de kunde arbeta bättre som ett team med mer förståelse 
för varandras svagheter och styrkor när de arbetat tillsammans ett tag. De menar att 
det blir ett säkrare och tryggare omhändertagande av den prehospitala patienten om 
de känner och litar på sin medarbetare. 

7.1.3. Kommunikation 
Kommunikation var något som informanterna uttryckte hade stor betydelse för att 
skapa upplevelser av trygghet i det prehospitala anestesiologiska 
omvårdnadsarbetet. Samtidigt var det inte enbart den uttalade kommunikationen, 
utan även andra former att förmedla sig genom sitt agerande.  En av informanterna 
uttryckte det på följande sätt; 

“....och att man även försöker att ge så mycket trygghet eller att de ska känna å här 
är någon som kan, att man verkligen tittar i ögonen och hälsar ordentligt så att de 
känner att här är ingen som liksom är stressad“  

-Informant 4 
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Även om det framkom att informanterna ibland upplevde att de var stressade och 
nervösa så uppgav de att de ändå visade upp ett lugnt yttre för att skapa en 
upplevelse av trygghet hos patient. Informanterna upplever att om de själva 
förmedlar ett lugn till patienten men också medarbetare så smittar lugnet oftas av sig 
och kan då lugna ner en annars upp stressad situation. Det var enligt informanterna 
oftast ganska stressade situationer som de deltog i prehospitalt. Därmed fanns det ett 
behov av att kunna lugna ned patienter och anhöriga, samt att informera om vad 
som skulle ske. I vissa fall kunde det se otäckt ut för de som inte var insatta i hur 
läkemedel kunde påverkar patienten. Några av informanter uttryckte följande; 

“...alltså det är en ganska stressad anhöriga som man får försöka lugna lite, 
försöka få ut så att man kan få en, prata lite med dem, få ut den anamnes man 
behöver för att ta beslutet och sen förklara vad det är vi ska göra så att anhörig lite 
förstår för de är ju med genom hela förloppet när vi gör detta inne i huset liksom. 
Så det är ju att man får ha en liten pedagogisk förklarande approach mot de 
anhöriga då.”  

-Informant 1 

Efter en del av uppdragen användes en strukturerad checklista för att se att 
kommunikationen fungerat samt att få möjlighet att utvärdera det man gjort. 

“uppdrags genomgång kallar vi det, där vi beskriver först utlarmningen, vad tänkte 
vi då. Flygresan ut, hur såg det ut, hur gick det att landa. Så har vi mötet med 
patienten, “Förstod du vad jag sa när jag ville ha det där eller när jag tänkte så och 
så”. Det kanske blev missuppfattningar bla bla bla, så går man igenom det.”  

-Informant 6 

Checklistorna  användes även för att få kommunicera  sina känslor efter uppdragen 
och det upplevdes av informanterna som en positiv sak. Det framkom att det var en 
öppen samtalsmiljö och att det var accepterat att känna saker och att förmedla dem 
till sina kollegor. Flera informanter upplevde att arbetsgruppen är duktiga på att ha 
debriefing efter de olika uppdragen. De menar att det är ett bra tillfälle att få 
ventilera och diskutera stora som små saker.   

7.2. Huvudkategori II: Utsatthet 

Nästa huvudkategori bygger på anestesisjuksköterskans känslor av utsatthet i den 
prehospitala situationen. En upplevelse som återkom i intervjuerna var nämligen 
känslan av att vara utlämnad eller utsatt, eftersom man var den enda 
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anestesisjuksköterska på plats prehospitalt. Flera orsaker bidrog till den upplevelsen, 
och dessa delas in i följande tre subkategorier;  Miljö, Ensamhet samt Oerfaren 
kollega.  

7.2.1. Miljö 
I intervjuerna framkom det tydligt att den omgivande prehospitala miljön, som 
oftast kan te sig förutsägbar var något som bidrog till upplevelsen av utsatthet. 
Samtidigt uppgav flera av informanterna att de upplevde sig vana vid att arbeta 
prehospitalt, även om miljön kunde ha sina utmaningar som bidrog till upplevelsen 
av utsatthet. En av informanterna uppgav; 

“För att på en operationssal har man kommoden och man vet precis var man lägger 
sakerna i fin ordning. Ute på en skadeplats, man kör ner en tub. Nej, den sitter fel. 
Man drar ut tuben, var lägger jag den? Den försvinner. Ja men nu har jag läge, vart 
är tuben? Nej den är borta. Det är liksom mörkt och det är liksom… “  

-Informant 6 

Även om miljön kunde te sig främmande och bidra till upplevelser av utsatthet så 
fann anestesisjuksköterskorna egna lösningar på detta genom att ta kontroll över 
miljön genom att flytta patienten eller agera problemlösare för att förbättra 
förutsättningarna för att arbeta i den många gånger påfrestande miljön. En av 
informanterna uttryckte det på följande sätt;  
 

“...mitt på ljusa dagen, sol och så, så att när man ska gå in och laryngoskopera så 
ser man jättedåligt, det blir ju liksom.. ljuset blir ju ett klart problem. Då vet jag att 
jag bad ett gäng poliser som var där att sätta upp filtar och stå och skugga, så att 
man fick en skuggig plats så att man kunde se ordentligt. “  

-Informant 6 

7.2.2. Ensamhet 
Nästa subkategori under Utsatthet var att som anestesisjuksköterska uppleva en 
form av utsatthet då de i många situationer var ensamma inom sitt 
kompetensområde i den prehospitala miljön. Subkategorin kallas Ensamhet med 
tanke på hur informanterna beskrev sina upplevelser; 

“Inne på huset om du trycker på larmknappen sen dräller det folk överallt som kan 
hjälpa till, men den möjligheten har du inte ute. Du har lite mer begränsat både 
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med läkemedel och med hjälpmedel för vad du kan använda också då. Så det är 
väldigt ensamt att söva ute.” 

-Informant 1 

Informanterna gav även uttryck för rädsla för att det skulle uppkomma situationer 
som inte gick att lösa på ett bra sätt och att de då skulle uppleva sig som utlämnade 
och ensamma. Informanterna uttryckte upplevelsen av att inte vara uppbackad av 
någon med samma eller högre kompetens som kunde hjälpa till att lösa förestående 
uppgift i den prehospitala miljön. Det leder till resultatet i nästa subkategori under 
huvudkategorin Utsatthet, som handlar om upplevelser av att arbeta med en 
Oerfaren kollega. 
 

7.2.3. Oerfaren kollega 
Utsatthet kunde författarna genom informanternas berättelser även relatera till att 
arbeta tillsammans med kollegor som var ovana vid anestesiologisk omvårdnad 
prehospitalt. I samma mån som det kunde upplevas som tryggt att arbeta med en 
erfaren kollegan kunde det leda till upplevelser av utsatthetet då man arbetade med 
en oerfaren kollega. 

“Alltså de svåraste grejerna med att vara ute är ju dels att du har en helt obedömd 
patient som du egentligen kanske vet väldigt lite om, patienten, det är alltid akut 
sövning, du har oftast en väldigt oerfaren assistent , du har aldrig någon annan att 
ropa på om någonting krabbar utan du är väldigt själv”.  

-Informant 1 

Förutom att det under hela situationen med en oerfaren kollega kunde upplevas som 
utsatt så kunde det också inträffa specifika situationer som ökade 
anestesisjuksköterskornas upplevelser av utsatthet i den prehospitala miljön. Ett 
exempel på detta är följande citat; 

“….det blev inte så bra det där. Hens kunskaper att lyssna på lungorna visste jag att 
de inte var jättestarka, men han var så pass övertygande och en väldigt kompetent 
kollega annars, så den tilltron jag satte till honom var nog inte toppen just då.” 

 -Informant 6 
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7.3. Huvudkategori 3: Tillfredsställelse- 
Den tredje huvud-kategorin kallas Tillfredsställelse. Författarna lade märke till att 
flera av anestesisjuksköterskorna som arbetade prehospitalt gav uttryck för en form 
av nöjdhet i sitt arbete. Denna tillfredsställelse kunde  i sin tur relatera till två 
underliggande subkategorier; Arbetsglädje och Känsla av att göra skillnad. 
 Tillfredsställelsen tycktes komma från möjligheten att verka i den prehospitala 
miljön och att möta patienter och att få användning av sin specialistkunskap inom 
anestesiologisk omvårdnad. 

7.3.1. Arbetsglädje 
I Intervjuerna var arbetsglädje något som sken igenom hos alla informanter. 
Förutom det som de uttalade, uppfattade författarna att de uttryckte en speciell 
glädje och ett engagemang kring sina upplevelser av anestesiologisk omvårdnad 
prehospitalt. Några informanter förmedlade glädje av att få bekräftelse på att 
patienten uppskattat deras vård. Det var en glädje i att få ge omvårdnad  

 
 

Då informanterna upplevde som att det inte var många som kunde få möjligheten att 
jobba med detta specifika arbete uttrycket man en tacksamhet för att få möjligheten 
att jobba med detta. 

“....det är en fantastisk förmån och vi, vi tycker att vi är jätte lyckligt lottade som får 
jobba så här och vi tycker att det är det roligaste i hela världen.” 

-Informant 5 

Trots utsattheten och alla svårigheter med att arbeta med anestesiologisk omvårdnad 
prehospitalt framgick det att detta var något som de alla själva valt att arbeta med 
och inget var på något vis påtvingat. En informant uttryckte sig på följande sätt; 

“...men samtidigt så är det ju det som är vårat jobb och det är ju det som vi har 
accepterat att ta på oss, det är ju inte så att vi är tvingade att vara roterande 
narkossköterskor och genomföra det här jobb ute.”  

-Informant 1 

7.3.2. Känslan av att göra skillnad 
Något som tydligt framkom i intervjuerna var tillfredsställelsen av att ha upplevt att 
man har gjort skillnad i patienternas liv. I flera av fallen hade nämligen 
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anestesisjuksköterskorna bidragit till att rädda liv genom att använda sin 
specialistkompetens inom anestesiologisk omvårdnad prehospitalt. En informant 
beskrev det på följande sätt; 

“...men i princip, så hade vi inte gjort det där så hade ju han.. han hade ju dött i så 
fall. Så det var ju en gång som jag verkligen inser att det gjorde skillnad det vi 
gjorde, så kan man ju säga…”  

-Informant 8 

Ibland visste informanterna att det gjort skillnad men inte vad innebörden blev för 
patienten i slutändan. Den specifika kompetensen inom anestesiologisk omvårdnad 
var det som flera informanter upplevde var det som gjort skillnad.  

“men det yttersta… när jag har gjort.. en handling som har gjort skillnad så är det 
ju på grund av de kunskaper jag har från anestesin, nio gånger av tio i alla fall.” 
       

-Informant 7 

Upplevelsen av att göra skillnad kunde bottna i att den insats man gjort i en specifik 
situation var väl genomförd oavsett utgången för patienten och från detta kom både 
stolthet och glädje. En av informanterna uttryckte det så här; 

“vi lägger honom på båren och från att vi landar till att vi åker så går det nio 
minuter och 50 sekunder, för jag brukar klocka. [skratt] Och då är han 
immobiliserad och han är sövd och då har vi fan gjort ett jävligt bra jobb och det 
känns jävligt kul.”   

-Informant 8  

8. Diskussion  

8.1. Metoddiskussion 

Att utforska vad som påverkar anestesisjuksköterskans upplevelser av att möta 
patienter prehospitalt som har behov av anestesiologisk omvårdnad var sedan 
tidigare enbart sparsamt undersökt. En kvalitativ innehållsanalys användes i 
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föreliggande studie, eftersom informanternas upplevelser av att möta patienter i den 
prehospitala miljön stod i fokus. En annan tänkbar metod för att uppnå studiens 
syfte hade kunnat vara genom en enkätstudie. I så fall hade vi möjligtvis kunnat 
inkludera fler informanter. Samtidigt hade resultatet inte nått samma djup och att 
visa nyanser i människors berättelser så som vid en intervjustudie (Bryman, 2009). 
Ett annat alternativ hade kunnat vara att uppnå syftet genom en litteraturstudie, men 
då hade vi inte erhållit förstahandsinformation om de upplevelser som vi var 
intresserade av att undersöka.  

För att kvalitetsgranska vår intervjustudie har författarna använt sig av Graneheim et 
als. (2017) trovärdighetsbegrepp. Detta trovärdighetsbegrepp består av fyra delar; 
Tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. 

  

Tillförlitlighet används för att bedöma sanningshalten i analysen. Det vill säga hur 
väl tolkningen av materialet speglar innehållet. Det finns ett flertal sätt att förstärka 
tillförlitligheten i en studie. Att använda en så kallad triangulering är ett sätt. Detta 
går ut på att två eller flera författare analyserar materialet för att sedan få olika 
tolkningar för att stärka resultatet. Författarna till föreliggande uppsats har under 
processen reflekterat tillsammans kring analysen och dess tolkning. En annan metod 
för att stärka tillförlitligheten i en studie menar Graneheim et al (2017) är att sträva 
efter variation i urvalet. Med detta menas att medvetet rekrytera informanter som 
upplevs kunna bidra med olika infallsvinklar till fenomenet som skall undersökas. 
Författarna till denna studie har inte kunna påverkat detta i någon stor utsträckning, 
men anser att urvalet är av viss variation då informanterna kommer från flera olika 
verksamheter och bidrar med olika infallsvinklar utifrån lokala rutiner och miljöer. 
Till studien rekryterades åtta anestesisjuksköterskor, till att börja med var tanken att 
genomföra rekrytering av informanter via verksamhetsansvarig på avdelningar på 
sjukhus som fokuserar på anestesiologisk omvårdnad prehospitalt. Dessvärre 
upptäckte författarna att det var svårt att hitta dessa verksamheter då det är ett 
väldigt specifik yrkesområde. Därmed ändrades urvalsstrategin. Istället valde 
författarna att använda sig av en form av bekvämlighetsurval som även kallas för 
snöbollsurval (Bryman, 2009). Detta resulterade i en stor spridning av arbetsteam-
konstellationer. Hälften av informanterna är verksamma på ett medelstort sjukhus i 
södra Sverige och resterande halva i verksamheter i Stockholm. Detta skulle kunna 
leda till att resultatet inte är representativt för hela Sverige. Samtidigt visar våra 
resultat att oavsett geografisk lokalisering är upplevelserna lika. 

Från början ville författarna ha en spridning bland informanterna avseende ålder och 
kön eftersom resultatet då kan bli mer representativt (Bryman, 2009). Samtidigt var 
det inte för avsikt att generalisera  resultatet till en större population. Författarna 
intresserar sig för vad just dessa åtta anestesisjuksköterskor har upplevt i sitt arbete 
där anestesiologisk omvårdnad prehospitalt ingått. Informanterna var i åldern 37-52 
år och har varit färdigutbildade som anestesisjuksköterskor mellan 8-20 år, med 
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majoriteten av verksamma år inom larmtjänst. Detta bidrog till en stor spridning i 
erfarenhet hos informanterna. Ingen av informanterna har varit helt nya i sin roll. 
 Detta kan då innebära att deras upplevelser om vad som påverkar 
anestesisjuksköterskans upplevelser av att möta patienter prehospitalt som har 
behov av anestesiologisk omvårdnad varierar  utifrån denna aspekt. Författarna hade 
i samband med rekryteringen en önskan om variation i gruppen gällande kön, ålder 
och arbetslivserfarenhet. Något som visade sig svårt då urvalet av informanter va 
mycket begränsat. Spridning på arbetslivserfarenhet och ålder var trots detta 
acceptabelt. Detta tror författarna kan haft viss inverkan på resultatet då informanter 
med liten eller  stor erfarenhet kan vara rustad med olika upplevelser och känslor.  

 
Intervjuerna som genomfördes varierade i längd och varade mellan 19-33 minuter. 
Författarna hade för avsikt att de skulle skulle genomföra intervjuerna tillsammans. 
Detta var dock inte genomförbart på grund av sjukdom. Tre av intervjuerna utfördes 
därmed enskilt. En intervju genomfördes av den ena författaren och två av den 
andre. Detta skulle kunna få en negativ inverkan på resultatet då intervjuerna med 
båda författarna utfördes genom att en intervjuade och den andre noterade ord eller 
meningar som informanten la stor vikt vid. Dock har båda författarna försökt 
kompensera detta genom att lyssna av diktat och läsa transkriberingen för att kunna 
utföra uppgiften i efterhand. Längden på intervjuerna kan diskuteras utifrån 
aspekten om ett tillräckligt djup kunnat nås under intervjuerna. Samtidigt hade 
informanterna olika mycket att berätta och därför tog det olika lång/kort tid. 
Intervjuerna har baserats på intervjuguiden (Bilaga 2), något som författarna tror har 
kunnat begränsa informanternas berättelser utifrån utformningen och omfattningen 
av frågorna. Detta är något som författarna tagit i beaktande vid granskning av 
resultatet. Författarnas upplevelse är dock att samtliga informanter gett 
tillfredsställande underlag för studien. För att ytterligare förstärka tillförlitligheten i 
analysen har författarna redovisat tillvägagångssättet på ett transparent sätt. För att 
läsare ska få ökad förståelse av analysprocessen skapades  en tabell (Tabell 1).  

Överförbarhet innebär att diskutera i vilken omfattning resultatet i studien kan 
appliceras i andra sammanhang. Graneheim et al. (2017) menar att det är upp till 
läsaren av studien att avgöra om resultatet är rimligt. Författarna anser att studiens 
resultat är relevant då det belyser anestesisjuksköterskans upplevelser och därmed 
överförbart till liknande vårdkontexter. Resultatet anses, trots att intervjupersonerna 
enbart är åtta till antalet, skildra en god bild av anestesisjuksköterskans upplevelser 
att arbeta prehospitalt. 

Trovärdighetsbegreppet Verifierbarhet, innebär att för läsaren presentera en spegling 
av materialets innehåll i resultatet av studien (Graneheim et al., 2017). Författarna 
har transkriberat samtliga intervjuer i sin helhet. Som en extra kvalitetssäkring har 
författarna tillfrågat  handledaren att läsa och godkänna delar av materialet. För att 
ge en levande skildring av informanterna har flertalet citat använts i resultatet.  
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Enligt Graneheim et al. (2017) fokuserar Giltighet på hur studiens material och 
resultat och dess bärighet ser ut framåt i tiden. I studien samlades materialet in 
under vårterminen 2019 och dess giltighet framöver återstår att se. När författarna 
diskuterat resultatet med nuvarande kollegor som arbetat med anestesiologisk 
omvårdnad tycks resultaten vara igenkänningsbara och därmed kan det finnas en 
bärighet framåt i tiden. 

För att stärka studiens resultat användes en intervjuguide som innefattade fem 
stycken bakgrundsfrågor. Detta för att få uppfattning om informanternas 
arbetserfarenheter inom vården och anestesin. De innefattade också nio huvudfrågor 
med följdfrågor beroende på vilket djup informanten själv uppgav (Bilaga 2). 
Intervjuguiden var till hjälp för författarna under intervjuerna för att bibehålla fokus 
på det fenomen som skulle undersökas. 

8.2. Resultat-diskussion 

Livsvärld avser den förnimbara, subjektiva världen som den enskilda 
människan upplever den. I denna uppsats används livsvärld för att förklara 
hur anestesisjuksköterskan ser på sin omgivning och sig själv i prehospital 
miljö i möte med patient. Livsvärlden är alltså en sfär som kan delas med 
andra, men är samtidigt högst personlig och unik för var och en (Dahlberg 
och Segesten, 2010). I resultatet framkom ett flertal olika förhållanden som 
påverkade anestesisjuksköterskans livsvärld i deras upplevelser av att möta 
patienter prehospitalt med behov av anestesiologisk omvårdnad. Dessa 
delade författarna in i tre huvudkategorier, Trygghet, Utsatthet och 
Tillfredsställelse.  

Skillnaden som gör skillnad vill författarna förklara med hjälp av livsvärlden. 
“Skillnaden” är det som informanterna erhåller i sin egna levda kropp, deras 
erfarenheter. Informanternas levda kropp har då blivit påverkade av hårda 
och mjuka parametrar. Där de mjuka innefattar känslor och tankar, medans 
de hårda består av mer förutbestämda arbetsförhållanden. Författarna 
upplever att detta resulterar i något som Dahlberg och Segesten (2010) kallar 
för hemkänsla, att informanterna med dessa parametrar i mötet med patienten 
i den prehospitala miljön känner en trygghet då de har med sig sin egna levda 
kropp och sitt hem. Däremot om den egna levda kroppen hos 
anestesisjuksköterskan inte är rustad för detta möte tror författarna att detta 
kan  skapa en känsla av hemlöshet, något som kan leda till brister i vården i 
den prehospitala miljön. Författarna tolkar således att det är informanternas 
egna levda kropp och deras livsvärld som är det grundläggande verktyg för 
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anestesiologisk omvårdnad i den prehospitala miljön. Det som skapar 
skillnaden som gör skillnad för en god vård.  

Några av informanterna beskriver att deras kunskaper som 
anestesisjuksköterskor i den prehospitala miljön har varit avgörande för om 
patienter har överlevt eller inte. Att ett människoliv har räddats kan lindra det 
mänskliga lidandet för både patient och anhöriga. Samtidigt kan ett förlängt 
liv för patienten bidra till fortsatt lidande, beroende av patientens tidigare 
sjukdomshistoria och relationer till dess anhöriga exempelvis. Sund (2009) 
beskriver hur man genom olika ekonomiska beräkningar kan finna stöd för 
om en åtgärd är samhällsekonomiskt lönsam eller inte. Aktuellt för studien 
tycker författarna att Trafikverket (2018) i sina beräkningar kommit fram till 
att ett människoliv kan beräknas vara värt 40,5 miljoner kronor. Med dessa 
siffror som utgångspunkt tänker författarna att det skulle vara en stor 
ekonomisk vinning med den typ av vård som informanterna utför. 
Informanterna uttrycker också en stor nytto-bild med deras yrke då de räddar 
människors liv med sina anestesiologiska kunskaper och författarna tänker 
att detta då skulle kunna bespara samhället mycket pengar för varje lyckad 
vårdinsats. Författarna ser en fördel både för den specifika individen som får 
vård av anestesisjuksköterskan i den prehospitala miljön och deras anhöriga 
som slipper lidandet som uppstår vid en mortal utgång. Men också ur det 
stora samhällsekonomiska  perspektivet. I förlängningen kan dock det 
diskuteras om nyttan vid de fall när patienten överlever men inte får ett liv 
med livskvalitet och stora behov av vård resten av livet.  

Det som framkom hos ett flertal av informanterna var att upplevelsen av 
trygghet i det prehospitala omhändertagandet var något som de kunde 
påverka på egen hand. Majoriteten av informanterna pratar om att i takt med 
att deras erfarenhet utökades så följde tryggheten med i samma riktning. 
Detta fenomen är något Coles (2002) skriver i sin studie, där han  menar att 
erfarenheten gör att anestesisjuksköterskan kan bemöta patienten i det 
prehospitala rummet med yttre lugn. Informanterna i vår studie förklarar att 
de använder trygghet för att förmedla trygghet i mötet med den prehospitala 
patienten men också genom att spegla denna trygghet till kollegor och 
anhöriga på skadeplatsen. Att skapa trygghet mellan kollegor är något som 
Elmqvist et al., (2010) lägger stor vikt vid. I Elmqvists studie beskrivs att 
skapandet av trygghet mellan kollegor är stommen för att skapa goda 
förutsättningar för säker vård i det akuta skedet. Detta resultat stämmer i sin 
tur överens med hur informanterna upplevde sig själva i det prehospitala 
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mötet med patienter. Exempelvis, ansåg informanterna att kollegor med 
erfarenhet ingav en trygghet och ett lugn i situationer som de annars skulle 
uppleva sig osäkra i. Informanterna uppgav också att de upplevt att de kan 
inge en trygghet till mer oerfarna kollegor i det anestesiologiska 
omvårdnadsarbetet prehospitalt. 

En av de tre subkategorierna som utarbetades under huvudkategorin Trygghet 
var Rutiner. Samtliga informanter lyfte fördelarna med att deras arbetsplatser 
hade tydliga och inarbetade rutiner. Peterson et al., (2006) menar också att 
det är avgörande för kvaliteten på arbetet. Fokuset i deras studie var vikten 
av att det fanns handlingsplaner kring säkrandet av luftvägar. Informanterna 
berättade specifikt att just luftvägshantering var en deras övervägande 
arbetsuppgifter inom anestesiologisk omvårdnad prehospitalt. De diskuterade 
också en del om att utföra patientsäker vård och att det i alla situationer stod i 
fokus för de beslut som togs. ANIVA (2019) poängterar att en grundpelare 
för att utföra patientsäker vård är att anestesisjuksköterskan har en bred 
kompetens. Vidare är det enligt ANIVA (2019) av vikt att 
anestesisjuksköterskor ska besitta pedagogiska egenskaper. McQueen et al., 
(2013) framhåller att det är viktigt med strikta rutiner och att utföra 
kontinuerliga färdighetsträning kring intuberingar (såsom RSI). De menar 
vidare att färdighetsträning som metod är mycket framgångsrik och har gett 
goda resultat. Detta tyder på  att studiens resultat stämmer överens med 
tidigare forskning. 

Erfarenhet är den andra subkategorin som samtliga informanter poängterade 
som något viktigt för att de skulle uppleva trygghet i att arbeta utanför 
sjukhuset. Coles (2002) hävdar att det krävs lång erfarenhet och en god 
samarbetsförmåga för att besitta en kompetens för att lugnt och balanserat 
möta den prehospitala patienten. Förutom att ha erfarenhet inom den 
prehospitala miljön poängterade flera informanter vikten av att arbeta inne på 
sjukhus för att upprätthålla sin kompetensnivå. Detta för att kunna bygga 
vidare på sin erfarenhet av det anestesiologiska omvårdnadsarbetet och skapa 
en upplevelse av trygghet i arbetssituationen. Som Dahlberg och Segesten 
(2010) beskriver så borde det vara alla erfarenheter, minnen och känslor som 
informanterna har i sin levda kropp som gör att det känner en trygghet i 
arbetet. Detta får då olika innebörd för alla individer, då detta är kopplat till 
deras tidigare erfarenheter. Informanterna uppgav nämligen att de kunde 
arbeta bättre som ett team när de fått mer förståelse för varandras tidigare 
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erfarenheter. Det informanterna har med sig i sin levda kropp speglas i hur de 
upplever att möta patienter i den prehospitala miljön. 

Kommunikation, som är den sista subkategorin under huvudkategorin 
 Trygghet, var enligt informanterna ett viktigt verktyg för att skapa trygghet 
hos patienterna. Sandberg (2014) beskriver det om ett givande och tagande, 
där anestesisjuksköterskan kan dela med sig av information och ett lugn till 
patienten. Men kommunikation sågs också som ett medel för att fånga 
patienternas känslor och behov under vårdprocessen. Dahlberg et al (2003) 
tar upp de olika kommunikations-redskapen, och menar att både den verbala 
och icke verbala kommunikationen kan vara användbar. De menar att dessa 
verktyg är nödvändiga för att få insyn i varandras livsvärld. Som förväntat så 
har majoriteten av informanterna uppfattningen av att det är svårt att nå 
patienternas livsvärld under den anestesiologiska omvårdnaden prehospitalt 
då deras kommunikation oftas är begränsad av olika anledningar. De 
upplever då att det är den anhörigas eller deras egen livsvärld som speglas i 
situationen. Dahlberg et al (2003) menar att vårdaren då genom reflektion av 
sin egna livsvärld kan få en förståelse och väga in fragment från sin patient 
och därmed skapa ett bra vårdande. 

Utsatthet var också en av kategorierna som genomsyrade informanternas 
berättelser. Det visade sig att Miljön som man hamnat i, att känna sig Ensam 
om sina anestesiologiska kunskaper, samt att det påverkade om man arbetade 
tillsammans med en Oerfaren kollega var bidragande orsak till upplevelsen 
av utsatthet prehospitalt. 

Uppfattningarna om Miljö(ns) påverkan hos informanterna i studien pekar på 
att den ofta är utmanande och en bidragande faktor till upplevelsen av 
utsatthet. Det framkom dock att flera av informanterna hade egna lösningar 
för att skapa trygghet trots den kringliggande miljöns utmaningar. Dahlberg 
et al (2010) skriver och författarna till studien tolkar att detta kan bero på 
individens egna livsvärld, där en trygghet i sin egna levda kropp ger en 
hemkänsla och ett lugn. Att det är tillit och säkerheten i sig själv som byggs 
upp under livets alla erfarenheter, Positiva och negativa som då skapar ett 
tempel -den egna levda kroppen. I vår studie visade det sig att informanterna 
upplevde det utmanande att anpassa sig till skillnaden mellan den 
kontrollerade miljön intrahospitalt och den oväntade, överraskande 
prehospitala miljön. Men det uttryckte att med erfarenhet så skapade de 
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trygghet i sig själva och inte blev lika påverkade av miljön. I Gellerfors et al, 
(2018) studie visade det sig att patientsäkerheten kunde vara nedsatt vid 
intubation i den prehospitala miljön. En anledning till det var att 
anestesisjuksköterskan inte kunde styra över omgivningsfaktorer såsom 
patienten positionering exempelvis. Informanterna uppgav vidare att det 
krävs erfarenhet och problemlösningsförmåga för att säkerställa en god vård 
i den prehospitala miljön. 

En ytterligare subkategori som  utkristalliserade i analysen var Ensamhet. 
Informanterna uttryckte nämligen att de kunde känna sig ensamma och 
utlämnade i sitt anestesiologiska omvårdnadsarbete. Alexander et al., (2001) 
nämner omständigheter som avsaknad av kollega, känsla av hjälplöshet och 
att svårt skadade patienter hade inverkan på hur vårdpersonalen hanterade 
situationen i det prehospitala rummet. I likhet gav  informanterna uttryck för 
rädsla inför att det ska uppkomma situationer som de inte kan hantera eller 
lösa på ett bra och säkert sätt. Jonsson et al., (2016) menar att det som 
upplevs i den prehospitala miljön både har en negativ och positiv inverkan på 
anestesisjuksköterskor och att det kan upplevas ensamt och utelämnande att 
arbeta prehospitalt. Det är således något som informanterna i vår studie 
bekräftade med deras berättelser om möten med patienter i den prehospitala 
miljön. Det är också viktigt att belysa att arbetet är självvalt och de 
förutsättningar som ges i arbetet är kända. Med erfarenhet kunde dock denna 
ensamhet hanteras på ett konstruktivt sätt. 

Att arbeta tillsammans med en Oerfaren kollega var ytterligare en 
subkategori som författarna uppfattade att informanterna ansåg vara en 
bidragande faktor till upplevelsen av utsatthet. Exempelvis, Alexander et al., 
(2001) menar i sin studie att en bristande tillgång till en erfaren kollega kan 
vara en betydande faktor till hur vårdpersonal mår efter ett omhändertagande 
av patient i den prehospitala miljön. Flera av informanterna berättade 
nämligen att de upplevde en större utsatthet i det prehospitala arbetet om de 
arbetade med en kollega som var oerfaren inom anestesiologisk omvårdnad.  

Elmqvist et al. (2010) argumenterar för vikten av att det finns en tilltro och 
en trygghet sinsemellan vårdarna runt patienten. Att denna tilltro skulle brista 
skulle då kunna leda till sämre vård och till ökat patientlidande. Författarna 
till föreliggande studie ser i detta ett etiskt dilemma där 
anestesisjuksköterskan ställs inför ett beslut att välja mellan att utföra 
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livsavgörande åtgärder med en oerfaren kollega eller att avvakta med 
åtgärder tills mer erfaren personal finns att tillgå. Ser man på dilemmat från 
ett pliktetiskt kontra ett konsekvensetiskt perspektiv kan det ställas mellan 
plikten att ge patienten behandling direkt, utan att se till de konsekvenser 
som handlingen faktiskt får. Å andra sidan, fokuseras endast konsekvenserna 
vilket gör att plikten att hjälpa ses som sekundär (Sandman & Kjellström, 
2018). Vidare ser författarna till föreliggande studie en risk för 
patientsäkerheten i bägge scenarion.  

Dilemmat blir då att patienten antingen får vänta längre på den behandling 
som de behöver, och får ett ökat lidande utav det. Å andra sidan, – att 
insatsen utförs av en ovan utövare med risk att behandlingen får negativa 
konsekvenser. Författarna upplever att en fördjupad kommunikation 
sinsemellan kollegor och efterföljande debriefing skulle kunna ge en ökad 
förståelse och ett mer öppet klimat även professioner emellan. Debriefing var 
nämligen något som flera informanter ansåg gav kompetensutveckling och 
att debriefingen skapar en god stämning kollegor emellan. I debriefing-
samtalen kan plikt och konsekvens diskuteras för att medvetandegöra för och 
nackdelar med det valda sättet att arbeta. 

Tillfredsställelse i sitt arbete och i sin roll som anestesisjuksköterska var 
något som samtliga informanter berättade utförligt om i intervjuerna. Detta är 
något som författarna tolkar som en sorts nöjdhet som lyser igenom i deras 
dagliga arbete som anestesisjuksköterskor i den prehospitala miljön. Denna 
tillfredsställelse tycktes komma från känslan av att kunna göra skillnad med 
deras anestesiologiska specialistkunskaper i den prehospitala miljön. 

Vidare fann författarna att Arbetsglädje var något som genomsyrade samtliga 
intervjuer. Informanterna sade uttryckligen att deras arbete inom 
anestesiologisk omvårdnad prehospitalt kändes meningsfullt. Aiken (2002) 
menar att det finns en stark koppling mellan känslan av meningsfullhet och 
en positiv arbetsmiljö. Vidare menar Aiken (2002) att vårdpersonal överlag 
presterar bättre i en positiv arbetsmiljö, och har då bättre möjlighet att skapa 
god vård. Detta är något som informanterna bekräftade då de berättade om 
situationer där de uppfattat att de presterat väl, och att de haft upplevelsen av 
att de gjorde ett ännu bättre arbete efter att ha genomfört lyckade 
omhändertaganden tidigare.  
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De intervjuade anestesisjuksköterskorna uttryckte också en enorm drivkraft 
och därmed Känslan att göra skillnad, som är den sista av våra 
subkategorier. Informanterna berättar om situationer där deras 
specialistkunskaper inom anestesiologisk omvårdnad har haft en 
livsavgörande roll för patienten och de beskriver detta som en upplevelse av 
att verkligen göra skillnad för patienten. Husserl (1973) menar att människan 
i vardagslivet tar sina erfarenheter för givet. Det beskrivs  som om att 
människan går oreflekterat igenom många erfarenheter och därmed 
omedvetet skapar sin egen livsvärld. Författarna har dock uppfattningen att 
informanterna ställs inför reflektion av sina arbetsinsatser och dess 
meningsfullhet, något som då skulle kunna ge utrymmet till en ökad 
medvetenhet om sin egen livsvärld.  

9. Slutsatser och kliniska implikationer 

Föreliggande studie visar att anestesisjuksköterskans arbete i den prehospitala 
miljön framkallar en känsla av trygghet men också en känsla av utsatthet. 
Informanternas livsvärld synliggjordes genom att författarna fick ta del av deras 
subjektiva upplevelser genom intervjuer. Tre huvudkategorier av upplevelser 
utkristalliserades som påverkade deras livsvärldar i anestesiologisk omvårdnad 
prehospitalt; Trygghet, Utsatthet samt Tillfredsställelse.  

Ett av de viktigaste fynden var bland annat att kunna använda sig av den kunskap 
och trygghet  man förvärvat intrahospitalt i den prehospitala miljön att detta gav en 
trygghet i arbetet med patienten. Detta borde leda till att lång erfarenhet med att ge 
anestesiologisk omvårdnad intrahospitala bör vara en förutsättning för att öka 
känslan av tryggheten prehospitalt och något man bör ta i beaktande vid rekrytering 
av medarbetare inom detta område. 

Utsatthet var ytterligare ett fynd i studien som då främst skapades av osäkra 
kollegor och en utsatt miljö. För att utföra en god vård och ett bra samarbete mellan 
professionerna i denna miljö tror författarna att det är viktigt med utbildning och 
praktiska övningar i team-konstellationer för att kunna “arbetar ihop sig” på plats. 
För att få en ökad förståelse och ett gott samarbete upplever författarna att det är 
viktigt att dela och synliggöra varandras kompetenser i övningar i en kontrollerad 
miljö då samtliga inblandade professioner då kan förbereda sig och därmed få bättre 
kontroll över de situationer som de ställs inför i den prehospitala miljön och därmed 
minska känslan av utsatthet.  

Likt tidigare forskning framkommer det även i resultatet av föreliggande studie att 
det att det är av stor vikt att det finns tydliga riktlinjer på arbetsplatsen. Det är av 
stor betydelse att arbeta aktivt med de riktlinjer som är framtagna för att bedriva en 
patientsäker vård men också för känslan av trygghet hos anestesisjuksköterskan. 
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Riktlinjerna ska ligga till grund för verksamheten som bedrivs och aktualiseras 
utifrån senaste forskning. 

Genomgripande i studien var att anestesisjuksköterskan känner meningsfullhet i 
arbetet i den prehospitala vården. Informanterna har starka upplevelser av att deras 
specialistkunskaper inom anestesiologisk gjorde skillnad i omhändertagandet av 
kritisk sjuka patienter i den prehospitala miljön.  

10.Förslag till fortsatt forskning 

Författarna hade till en början svårt att applicera Dahlberg och Segestens 
livsvärldsteori i anestesisjuksköterskans möte med den prehospitala patienten. 
Resultatet visar dock en koppling mellan deras arbete och hur 
anestesisjuksköterskan använder sig av sin egna levda kropp och sin livsvärld som 
verktyg. Författarna tror att om anestesisjuksköterskan får en större medvetenhet 
och reflektion om deras egna levda kropp och livsvärld kan detta skapa 
förutsättningarna för bättre vård. Detta är någon som författarna tycker är en 
intressant vinkel att forska vidare inom då det kan utveckla anestesisjuksköterskans 
arbete både i fysiska som psykiska omvårdnaden. 
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Bilaga 1 
 
Etisk egengranskning 
 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

Ja Kanske Nej

1

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv).

x

2
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna 
men som är ett led i studien)?

x

3
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 
som innebär en uppenbar risk att påverka? 

x

4 Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? x

5

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk 
funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som 
är direkt beroende av försöksledaren)?

x

6
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande.

x

7
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig 
person (GDPR- ansvarig).  

x

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 
samt anpassat till nivån på studien. x

9

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som 
kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För 
studier med deltagare under 15 år krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.)

x
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10

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 
försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc.

x

12
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare)

x
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 
Hur gammal är du ?  
Hur länge har du jobbat som anestesisjuksköterska ? 
Berätta om din tidigare arbetserfarenhet ? din utbildning? 
Kan du beskriva hur ni arbetar prehospitalt som anestesisjuksköterskor?  
vilka funktioner finns i arbetsteamet kring patienten ?  

Frågor riktade mot teman, trygghet, prehospital omgivning, kommunikation 
utsatthet. 

Kan du beskriva någon händelse där du har fått använda dina specialistkunskaper 
inom anestesi i ett möte med en patient prehospitalt ?  
Hur kände du i denna situation ?  
Hur ser förberedelserna ut på väg till patienten ?  
Hur beslutar du om att intubera / söva prehospitalt kontra lasta och åka ?  
Hur upplever du mötet med patienten med dessa behov? 
Hur sker samarbetet kring patienten som intuberas / sövs ?  
Vad tror du är den största bidragande faktorn till att patienten upplever sig trygg?  
vad spelar in för att du ska känna dig trygg i ditt arbete som anestesisjuksköterska 
prehospitalt ?  
Utvärderar du hur ni arbetat och i så fall hur ?  

Frågefördjupning: 
Kan du utveckla dina tankar kring det ?  
Vad menar du med det ?  
Kan du ge ett exempel på det ?   
Är det något mer som du tycker vi borde fråga ?  
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Bilaga 3 

Informationsbrev till tilltänkta informanter för intervjustudie: 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterskor med inriktning 
anestesisjukvård. Vi önskar genomföra en intervjustudie med syfte att undersöka 
anestesisjuksköterskors upplevelser av att möta patienter som prehospitalt varit i 
behov av anestesiologisk omvårdnad. Vi söker dig som är specialistutbildad 
sjuksköterska med erfarenhet av just detta. Det finns nämligen sparsamt med 
forskning inom detta område.  

Vårt intresse ligger i att förstå hur anestesisjuksköterskor upplever användningen av 
sina specialistkunskaper i mötet med patienter i en prehospital miljö, utanför 
sjukhusets “trygga väggar”.  

Intervjuer kommer att genomföras på en plats som avtalats mellan dig som deltagare 
och oss som genomför intervjun. Det kan även vara via telefon eller Skype, 
exempelvis. Intervjuerna kommer att ske under ljudupptagning för att ordagrant 
kunna skrivas ned i ett senare skede. Du som deltagare och all data som 
framkommer i studien kommer att behandlas konfidentiellt och du som deltagare är 
helt anonym i studien. Ditt namn kommer inte att nämnas och inte heller något som 
kan härledas till dig. De uppgifter du lämnar kommer endast att användas i denna 
studie och inte på något annat sätt. Du har när som helst rätt att avbryta deltagande i 
studien helt utan att förklara varför. 

Är du intresserad av att delta eller har du några frågor vänligen ta kontakt med 
någon av oss. Din medverkan är förstås frivillig. 
Hälsningar, 
Elin Lindell & Victor Hallström 
Kontaktuppgifter: 
Elin Lindell, E-post: el223ws@student.lnu.se 
Victor Hallström, E-post: vh222da@student.lnu.se 
Handledare: Carina Werkander Harstädes, E-post:  carina.harstade@lnu.se 

Jag godkänner härmed deltagande i denna intervjustudie efter att ha fått 
tillfredsställande muntligt och skriftligt information. 

___________________________________________________________________
_____ 

Underskrift, namnförtydligande, datum och ort.  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Bilaga 4 
Verksamhetschef /Vårdenhetschefs godkännande av datainsamling  

Vi ansöker härmed om tillstånd att tillfråga anestesisjuksköterskor som är anställda 
hos er om att medverkan i en studie. Vår studie syftar till att beskriva och analysera 
anestesisjuksköterskors upplevelser av att möta patienter i behov av anestesiologisk 
omvårdnad prehospitalt.  

Studien genomförs som en del av vår utbildning på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid 
Linnéuniversitetet. Arbetet kommer leda till en magisteruppsats. Vi vill intervjua 1-8 
personer från er arbetsplats. De personer som kan medverka i studien ska vara 
sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesiologi samt med erfarenhet av att 
möta patienter prehospitalt med behov av anestesisjuksköterskans 
specialistkunskaper. 

Genom intervjuerna vill vi skapa en förståelse för hur anestesisjuksköterskor 
upplever dessa möten. Det är frivilligt att delta och deltagaren kan när som helst 
avbryta sin medverkan. Skriftligt informerat samtycke kommer att inhämtas vid 
intervjutillfället. Intervjuerna kommer att spelas in. Deltagare och all data som 
framkommer i studien kommer att behandlas konfidentiellt. De uppgifter som 
lämnas kommer endast att användas i denna studie och inte på något annat sätt. 

Vi anser att det är viktigt att belysa anestesisjuksköterskans arbete i det prehospitala 
mötet med patienten. Detta för att kunna vidareutveckla arbetet och ge bättre 
verktyg för ett god och säker vård och för att skapa trygghet hos 
anestesisjuksköterskan samt bidra till ökad patientsäkerhet. 

Hälsningar  
Victor och Elin 

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss:  
Victor Hallström: vh222da@student.lnu.se  
Elin Lindell: el223ws@student.lnu.se 
Handledare: Carina Werkander Harstäde: carina.harstade@lnu.se 

Undertecknad godkänner härmed att Ovanstående beskriven datainsamling får ske 

_______________________________  
Namn Titel/Verksamhet/Ort 
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