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Abstrakt 

Det är idag ovanligt att anestesisjuksköterskor larmas ut på prehospitala larm. Det kan 

tänkas vara en stor utmaning eftersom det innebär arbete i främmande miljöer och med 

nya kollegor. Tidigare forskning inom området är knapphändig. Syftet med studien var 

att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelse av att åka på larm prehospitalt. 

Studien hade en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer  användes för att 

svara på syftet. Tio anestesisjuksköterskor från två medelstora sjukhus i södra Sverige 

intervjuades. Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade på tre övergripande kategorier: Press, Otrygghet och Kontroll. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns en press på dem att ta rollen som 

luftvägsexpert men även att lösa andra problem uppstod i det prehospitala 

omhändertagandet av patienten. Dessa förväntningar motsvarade inte alltid 

anestesisjuksköterskornas syn på den egna kompetensen. För att möta dessa 

förväntningar använde sig anestesisjuksköterskorna av olika metoder. Det kunde 

innebära att kontrollera medhavd utrustning eller att förbereda sig mentalt. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att den viktigaste aspekten i det prehospitala arbetet 

var ett väl fungerande samarbete, innehållande respekt och ödmjukhet inför varandras 

kunskaper. Handledning samt interprofessionellt kunskapsutbyte mellan professionerna 

var aspekter som förslagsvis kan stärka och förbättra samarbetet ytterligare.  
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Ett stort tack till vår handledare Jimmie Kristensson som hjälpt oss genom processen att 

författa detta arbete. Du har varit till stor hjälp och hela tiden stöttat oss. Vi vill också 

tacka de informanter som deltagit. Utan er hade detta arbete inte kunnat genomföras.  
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1 Problembeskrivning 

En anestesisjuksköterskas arbetsområde utgörs av anestesiologisk omvårdnad. Det 

kräver en bred kompetens med goda kunskaper inom medicinsk vetenskap, 

vårdvetenskap men också kunskaper i medicinsk teknik, pedagogik, arbetsmiljö, etik, 

vetenskapsteori samt arbete vid olyckor och katastrofer. Det vanligaste är att 

anestesisjuksköterskan arbetar på en operationsavdelning, men de kan också vara 

verksamma vid akutmottagningar, smärtbehandlingsenheter, pre- och postoperativa 

avdelningar samt inom prehospital vård (ANIVA, 2012).   

De flesta akutambulanser är idag bemannade med en specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård. Behovet av anestesisjuksköterskor har därför minskat. Den 

prehospitala vården har dock i vissa fall fortfarande behov av anestesisjuksköterskans 

specialkompetens, framförallt när det handlar om säkrande och upprätthållande av 

luftväg (Bredrup Petersen, 2013). Prehospitala larm där anestesisjuksköterskor larmas ut 

och är delaktiga i det akuta omhändertagandet är idag ovanligt. I de fall där det händer 

föreligger allvarlig påverkan på patientens vitala funktioner såsom cirkulation och 

respiration. Anestesisjuksköterskan skall utifrån sin kompetens snabbt kunna fatta 

medicinska och omvårdnadsmässiga beslut för patientens bästa. Prehospitala larm kan 

vara en utmaning för anestesisjuksköterskan eftersom arbetet bland annat omfattar 

samarbete med nya kollegor och omvårdnad av svårt akut sjuka patienter i en 

främmande miljö. Into & Willén (2014) fann att tydliga arbetsbeskrivningar och 

kompetenskriterier, för anestesisjuksköterskor i larmtjänst, saknades på många 

operationsavdelningar. Arbetsbeskrivningar saknades på 50% och kompetenskriterier 

saknades hos på 75% av avdelningarna. Tidigare forskning i hur anestesisjuksköterskan 

upplever att åka på larm prehospitalt är sparsam. Genom att undersöka detta fenomen 

kan en större förståelse, för anestesisjuksköterskans perspektiv, erhållas. Det är viktigt 
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att belysa anestesisjuksköterskans arbete prehospitalt för att kunna ge stöd och bättre 

förutsättningar för vidareutveckling av yrkesrollen. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Prehospital vård 

Enligt socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) definieras 

prehospital akutsjukvård som omedelbara medicinska åtgärder som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus. Det innebär undersökning, behandling och 

övervakning av sjuka och/eller skadade patienter på plats, men också under transport till 

sjukvårdsinrättning. Prehospital akutsjukvård innefattar ett komplext och stort 

kompetensområde där anestesisjuksköterskans specialkunskaper, t.ex luftvägshantering, 

ibland efterfrågas. En anestesisjuksköterska i larmtjänst kan ställas inför dessa 

utmaningar på önskemål av ambulanspersonal för att bistå med sin specialkompetens 

om vissa kriterier uppfylls. Kriterierna fastställs av de landsting där vården utförs 

(Landstinget i Kalmar län, 2012; Region Kronoberg, 2013). 

Anestesisjuksköterskan befinner sig ofta i situationer som kräver snabba beslut och 

åtgärder för att upprätthålla och säkerställa patientens vitala funktioner. Det kan handla 

om problem med att säkerställa fria luftvägar eller på bästa sätt kompensera för 

blodförlust. Situationerna uppstår såväl på operation som under larmtjänstgöring intra- 

och prehospitalt. Tidsaspekten är i akutsituationer avgörande, och omedelbar handling 

krävs utan tid för reflektion och grundlig bedömning. Anestesisjuksköterskan förväntas 

ha en kompetens innehållande goda naturvetenskapliga och medicinska kunskaper i 

kombination med ett balanserat, systematiskt och lugnt uppträdande i det akuta mötet 

med patienten. För att bygga denna kompetens krävs lång praktisk erfarenhet och god 

samarbetsförmåga (Coles, 2002). En anestesisjuksköterska med lång 
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arbetslivserfarenhet inom akutmedicin bör vara bättre rustad för sådana situationer än en 

nyutbildad anestesisjuksköterska (Gran Bruun, 2013). Hur anestesisjuksköterskan 

upplever det prehospitala arbetet kan därför troligen variera mycket beroende på hur 

lång erfarenhet personen har. Men det saknas forskning som belyser detta.  

Anestesisjuksköterskan som deltar i prehospitalt vårdarbete bör ha genomgått någon 

trauma- eller akutmedicinsk utbildning för ett bättre samarbete med övrig prehospital 

personal (Berlac, Hyldmo, Kongstad, Kurola, Nakstad & Sanberg, 2008). Elmqvist, 

Brunt, Fridlund och Ekebergh (2010) menar att vårdgivare, i det akuta 

omhändertagandet, skärmar av omgivningen för att fokusera på patientens behov. En 

förutsättning för att kunna göra det är att tilltro och trygghet råder mellan vårdgivarna, 

vilket bygger på tydliga gränser och rollfördelning mellan professionerna. Med 

bakgrund i att anestesisjuksköterskor mer sällan larmas ut prehospitalt finns det fog att 

anta att det kan vara utmanande att upprätthålla det akutmedicinska handhavandet i den 

kontexten. 

Wireklint Sundström (2005) skriver i sin avhandling, som undersökte den vårdande 

bedömningen inom prehospital vård att vårdarna redan innan framkomst till patienten 

hade påbörjat sin bedömning av situationen. Resultatet visade vidare att vårdarna 

genom larmoperatörernas uppgifter samt tidigare erfarenheter byggde en föreställning 

om de scenarion som kan inträffa. Vårdaren ”visste” vad som väntade, men ändå inte då 

varje ny situation i grunden var okänd. Dessa situationer är något som naturligt ingår i 

ambulanssjuksköterskans vardagliga arbete men resultatet bör även kunna översättas till 

att omfatta anestesisjuksköterskor som har prehospital larmtjänst. 

Anestesisjuksköterskan som normalt sett arbetar på en operationsavdelning är mer van 

vid att få veta förutsättningarna inför anestesin i förväg. Prehospitala larm innebär 

däremot att anestesisjuksköterskan måste anpassa sin kompetens efter de förhållanden 

som råder på plats i mötet med patienten. Dessutom är tillgången på information 
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gällande patientens tillstånd, innan framkomst, ofta begränsad vilket i det akuta 

omhändertagandet kan vara en potentiellt stressande och utmanande uppgift (Wireklint 

Sundström, 2005). Anestesisjuksköterskan förväntas bidra med expertkunskaper 

prehospitalt, när det i själva verket kan vara så att anestesisjuksköterskan upplever sina 

kunskaper och erfarenhet otillräcklig i den rådande situationen (Bredrup Petersen, 

2013).  

 

2.2 Stress 

Stress kan definieras som kroppens ospecifika uppvarvning som svar på en utmaning 

eller påfrestning. Uppvarvningen kan vara i rent självbevarande syfte och behöver inte 

vara något som skall undvikas. Stress är den fysiologiska reaktionen på de förhållanden 

som frammanar den. Dessa förhållanden benämns stressorer (Theorell, 2012). 

Anestesisjuksköterskan kan inom flera områden i arbetet uppleva stress (Chipas & 

McKenna, 2011). Ett av dessa områden kan vara upplevelsen av att åka ut på larm 

utanför sjukhuset (Hustad, 2007). Hur den enskilda sjuksköterskan upplever stress 

baseras på hur personen tolkar förhållandet mellan omgivningen och sig själv. Om 

känslan av egenmakt sjunker i förhållande till egenställda samt utifrån kommande krav 

så upplevs stress (Hustad, 2013). I en norsk undersökning intervjuades tio 

anestesisjuksköterskor om hur de upplevde stress. Resultatet visade att tre kategorier 

framträdde. Dessa var stress i förhållande till ledning, stress i förhållande till 

medarbetare samt stress i patientarbetet. Stress i förhållande till ledning innebar att 

anestesisjuksköterskorna upplevde dåligt inflytande i hur arbetet prioriterades samt brist 

på resurser och ökade yttre krav gällande produktivitet. Stress i förhållande till 

medarbetare byggde ofta i grunden på en osäkerhet gällande roller. Stress i 

patientarbetet handlade om situationer där stora krav ställdes på ens egen, men också 
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andras kompetens. Vid akuta händelser där anestesisjuksköterskan är först på plats, 

oavsett om de sker intrahospitalt eller prehospitalt, så ställs krav på kompetensen. 

Prehospitalt får anestesisjuksköterskan jobba utanför den normala miljön, vilket också 

är en stressfaktor (Hustad, 2007). Vid larm prehospitalt kan denna stressfaktor vara 

betydande eftersom anestesisjuksköterskor inte dagligdags jobbar ihop med 

ambulanspersonal, vilket kan rendera i oklara roll- och ansvarsfördelningar.  

Svensson och Fridlund (2008) skriver att sjuksköterskor som jobbar prehospitalt kan 

känna en  oro över att ställas i arbetssituationer där de inte får tillräckligt med stöd och 

hjälp av sina kollegor. Genom ökad erfarenhet upplevde dock många att denna känsla 

minskade med tiden, vilket talar för att anestesisjuksköterskan med lång prehospital 

erfarenhet har bättre förutsättningar att känna trygghet i arbetet tillsammans med övrig 

prehospital personal. I en studie gjord i Frankrike undersöktes, med hjälp av enkäter, 

hur 385 sjuksköterskor inom akutsjukvård upplevde stress. Resultatet visade att en 

känsla av att inte ha kontroll över en situation kunde sättas i samband med ökad risk för 

stress. Eftersom de anestesisjuksköterskor som åker ut på prehospitala larm inte alltid 

gör det på regelbunden basis är det rimligt att anta att även de kan uppleva en oro eller 

stress inför att åka ut med nya ”okända” kollegor, i ovana miljöer och stressande 

situationer (Trousserald, Dutheil, Naughton, Cosserant, Amadon, Duale & Schoeffler, 

2015). Det är därför viktigt att studera hur anestesisjuksköterskor upplever att åka ut på 

prehospitala larm. Det är viktigt för att kunna utveckla strategier för att stödja 

anestesisjuksköterskan i den prehospitala kontexten.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Livsvärld 

I den prehospitala kontexten kan anestesisjuksköterskan befinna sig i en främmande och 

ovan miljö. Att undersöka de upplevelser, som anestesisjuksköterskan erfar, kan vara av 

stor nytta i arbetet med att klargöra rollfördelningar och stärka samarbetet mellan de 

olika professionerna. För att förstå hur anestesisjuksköterskor upplever prehospitalt 

arbete krävs studier med en kvalitativ ansats. En upplevelse är alltid subjektiv och 

präglas av hur personen ser på sig själv och sin omgivning. Detta kan förklaras genom 

begreppet livsvärld som har sina rötter inom fenomenologin. Begreppet myntades av 

Edmund Husserl och inom vårdvetenskapen är livsvärldsteorin en grundbult. 

Livsvärlden är det sätt som vi använder för att förstår oss själva, men också andra i 

världen. Det är världen som den erfars, vilken är unik och högst personlig för var och en 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att sjukvård skall bedrivas så att 

kraven på god vård tillgodoses vilket innefattar patienters trygghet och säkerhet. Inom 

vårdvetenskapen är patientperspektivet den centrala utgångspunkten och för att en 

optimal vård skall kunna ges till patienten måste anestesisjuksköterskan förutom 

tillämpning av medicinska kunskaper och behandlingsstrategier också ha förmågan att 

förstå patientens livsvärld. Ambitionen med omvårdnaden är att lindra lidande, stärka 

hälsoprocesser och därigenom ge patienten en möjlighet att känna välbefinnande. För att 

kunna placera patienten i centrum krävs erfarenhet, kompetens och lugn och för att 

kunna stärka anestesisjuksköterskan i den rollen behövs mer kunskap om vilka 

situationer som kan upplevas besvärliga. Kan anestesisjuksköterskan stöttas i de 

situationerna så kanske också vårdkvaliten blir bättre och omvårdnaden mer 

personcentrerad (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta stöds  av Larsson och Holmström 
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(2013) som i sin studie baserad på intervjuer med anestesisjuksköterskor ämnade 

identifiera egenskaper som möjliggjorde en utmärkt anestesiologisk vård. Det 

genomgående temat var förmågan att placera patienten i centrum och i samråd med 

denne utforma omvårdnaden, vilket också ansågs öka patientsäkerheten. Även om 

patienten i det prehospitala omhändertagandet inte nödvändigtvis är vid medvetande är 

respekten för dennes autonomi avgörande för att uppfylla kravet på en god vård. 

 

3.2 Professionsutveckling 

Brederup Petersen (2013) påtalar att otrygghet i yrkesutförandet och samarbetsproblem 

med övrig prehospital personal riskerar att sänka vårdkvaliteten. Prehospitala larm där 

anestesisjuksköterskors specialistkompetens efterfrågas har minskat. Det betyder i 

praktiken att deras möjligheter att samla på sig praktisk erfarenhet av prehospital 

akutsjukvård minskar, vilket kan göra det svårare för anestesisjuksköterskan att känna 

sig trygg och van i den prehospitala miljön. Forskning har visat att sjuksköterskor kan 

uppleva stress i akuta och obekanta situationer där det ställs höga krav på kompetens 

(Hustad, 2007; Hallin & Danielson, 2007).  Ett sätt att beskriva sjuksköterskans 

professionella utveckling är genom Patricia Benners kompetensstege (Benner, Tanner & 

Chesla, 1999), som beskriver hur erfarenhetsbaserad kompetens utvecklas i fem steg 

från novis till expert. I Benners kompetensstege är det första steget novis, där 

sjuksköterskan är helt ny i sin yrkesroll. Det andra steget är avancerad nybörjare, där 

sjuksköterskan börjat känna igen vissa mönster på arbetsplatsen, men har fortfarande 

svårt att få en helhetsbild över de situationer som uppstår. Risken är här att 

sjuksköterskan tappar patientperspektivet. Sjuksköterskan har den grundläggande 

medicinska kompetensen men saknar ännu den kliniska blicken för att se de olika 

tillstånden i verkligheten (Benner, Tanner & Chesla, 1999). Det betyder till exempel att 

efter avslutad specialistutbildning kommer sjuksköterskan – som kanske var expert 
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inom sitt tidigare arbete – att hamna på en lägre nivå på kunskapsstegen för att sedan 

klättra på nytt (Benner, Tanner & Chesla, 1999). Den kan även appliceras på 

anestesisjuksköterskans prehospitala arbete där personen riskerar att hamna i en ovan 

arbetssituation.  

Den tredje nivån är kompetensstadiet, som uppnås efter ca två år i yrket. Sjuksköterskan 

har nu skaffat sig en bredare kunskap och en ökad klinisk färdighet. Fokus har flyttats 

från de praktiska momenten till förmån för patienten. Sjuksköterskan kan nu lägga upp 

sitt arbete på ett bättre sätt och har även skaffat sig förmågan att arbeta lugnt och 

strukturerat i akuta situationer (Benner, Tanner & Chesla, 1999). I en akut prehospital 

situation underlättar det om anestesisjuksköterskan nått detta stadie för att uppnå en god 

vårdkvalitet. Efter kompetensstadiet träder sjuksköterskan in i skicklighetsstadiet. Nu 

har sjuksköterskan bättre förmåga att uppfatta eventuella förändringar i patientens 

tillstånd, vilket i sin tur leder till att sjuksköterskans handlingar blir mer 

individanpassade beroende på hur patientens tillstånd utvecklas. Den ökade känslan av 

erfarenhet gör att sjuksköterskan känner sig mer trygg i sin yrkesroll. Den sista och 

högsta nivån i kompetensstegen är experten. Sjuksköterskan kan nu inte bara se det som 

behöver göras utan kan även nå målet utan att tankeprocessen medvetandegörs. 

Handlandet blir smidigare, vilket kan kallas klinisk blick eller fingertoppskänsla. 

Sjuksköterskan agerar nu lugnt och tryggt även i akuta situationer och kan utföra flera 

saker samtidigt utan att tappa patientfokus, vilket till exempel kännetecknar den erfarna 

anestesisjuksköterskan på operationsavdelningen. Wren (2001) menar liksom Benner att 

kompetens utvecklas stegvis. Hall (2005) anser däremot att att sjuksköterskan oftast inte 

följer en förutbestämd väg. Sjuksköterskan väljer istället en kompetensutveckling som 

styrs av och är bestämd av den organisation man arbetar för. Oavsett perspektiv så 

verkar det  råda ett koncensus kring att kompetens är något som uppstår med erfarenhet.  
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Anestesisjuksköterskan förväntas bidra med en bred praktisk och kunskapsmässig 

kompetens oavsett vilket fält personen jobbar inom (ANIVA, 2012). Beroende på att 

anestesisjuksköterskan i huvudsak arbetar på en operationsavdelning är det rimligt att 

tro att personen har nått en högre kompetens och handlingsberedskap där än i en 

prehospital larmsituation. Anestesisjuksköterskan befinner sig således på olika 

kompetens- och erfarenhetsmässiga nivåer relaterat till vårdkontexten (Benner, Tanner 

& Chesla, 1999). Bredrup Petersen (2013) skriver att anestesisjuksköterskan med 

larmtjänst bör ha gedigen erfarenhet av samt kunskap i akutmedicin. För 

upprätthållande av kompetensen är det viktigt att anestesisjuksköterskan kontinuerligt 

arbetar prehospitalt, alternativt deltar i övningsscenarion, då det akuta 

omhändertagandet utanför sjukhus kräver snabba och ibland för patienten livsavgörande 

beslut. Abelsson, Rystedt, Suserud och Lindwall (2015) fann i sin litteraturöversikt att 

ambulanssjuksköterskor som kontinuerligt tränade prehospital vård upplevde att den 

erfarenheten gav en känsla av trygghet och ökat självförtroende i arbetet. Det saknas 

emellertid studier som belyser hur anestesisjuksköterskor upplever det prehospitala 

arbetet. Den kunskapen är viktig för att tydliggöra anestesisjuksköterskans roll och 

identifiera de aspekter som, i samarbetet med ambulanspersonalen, underlättar för ett 

gott och säkert omhändertagande av den svårt sjuke patienten prehospitalt. 

 

4 Syfte 

Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser av att åka på larm 

prehospitalt. 
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5 Metod 

5.1 Ansats  

Studien hade en kvalitativ ansats där data insamlades genom semi-strukturerade 

intervjuer. En kvalitativ design lämpar sig, med ursprunget i den holistiska traditionen, 

väl för att studera levda erfarenheter av ett visst fenomen (Henricson & Billhult, 2012).  

 

5.2 Kontext 

Studien genomfördes i två län i södra Sverige. Ambulansorganisationerna i länen är 

uppbyggda så att det i varje ambulans finns minst en specialistutbildad sjuksköterska. 

Anestesisjuksköterskor jobbar till vardags på operationsavdelningar men kan ibland 

larmas ut prehospitalt. Detta sker när larmen uppfyller vissa i förhand bestämda kriterier 

hos larmcentralen eller när ambulanspersonalen begär ut anestesiassistans. 

 

5.3 Urval  

Ett ändamålsenligt urval användes (Polit & Beck, 2012). Urvalet omfattade 10 

anestesisjuksköterskor, varav sex var kvinnor och fyra var män. Medelåldern var 50 år. 

Arbetslivserfarenheten som anestesisjuksköterska varierade mellan sju och 29 år. 

Informanterna hade sex till 27 års erfarenhet av larmtjänstgöring prehospitalt. De 

rekryterades från operationsavdelningar på två mellanstora sjukhus i södra Sverige, med 

jämn fördelning från båda operationsavdelningarna. Följande inklusionskriterier 

användes:  

• Sjuksköterskor med specialistutbildning inom anestesisjukvård 

• Larmberedskap vid prehospitala larm	
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Enhetscheferna vid de båda operationsavdelningarna kontaktades initialt via mejl och 

telefon. Enhetscheferna erhöll skriftlig information om studiens upplägg och syfte 

(Bilaga 1). Genom sin underskrift godkände de att datainsamling fick utföras med 

anställda på avdelningen. Utifrån urvalskriterierna kom enhetscheferna med förslag på 

lämpliga informanter. Författarna tog därefter kontakt med de föreslagna informanterna 

via mail och telefon, och fick fem positiva besked från varje operationsavdelning. 

Informanterna hade fick information om studiens syfte (Bilaga 2). De fick sedan lämna 

skriftligt informerat samtycke (Bilaga 3). När tio informanter tillfrågats och tackat ja, 

valde författarna att inte tillfråga fler då tidsåtgången hade blivit för omfattande, och 

resultatmättnad förväntades av det angivna antalet informanter. 

 

5.4 Datainsamling 

Intervjuerna gjordes under våren 2016. Data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. För att hålla intervjun semistrukturerad användes en intervjuguide (Bilaga 4). 

Där fanns de frågeområden som skulle beröras under intervjuns gång, och följdfrågor 

kunde ställas i syfte att fördjupa resonemanget (Polit & Beck, 2012; Kvale & Brinkman, 

2014). Intervjuguiden konstruerades av författarna med hjälp av handledaren. 

Informanterna fick själva välja plats för intervjun. Samtliga  genomfördes i respektive 

verksamhets lokaler och alla gjordes under informanternas arbetspass när de var 

bortkopplade från ordinarie verksamhet. De två första intervjuerna genomfördes då båda 

författarna var närvarande. Den första intervjun genomfördes av den ena författaren, 

med den andra som observatör. Under den andra intervjun var rollerna omvända. De 

resterande åtta delades mellan författarna. Intervjuerna spelades in med en 

ljudinspelningsapplikation på en telefon, och de varade 25-48 minuter. När den första 

intervjun genomförts, transkriberades den och granskades gällande innehåll och 

intervjuteknik tillsammans med handledaren för att förbättra intervjutekniken.  
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Varje intervjutillfälle började med en kort information om studiens syfte. Det 

redogjordes även för praktiska detaljer och informanterna gavs möjlighet att få svar på 

eventuella frågor. Intervjuerna inleddes med att inhämta demografiska data såsom; kön, 

ålder, år som sjuksköterska, år som anestesisjuksköterska samt år med larmtjänst. 

Vidare ställdes frågan; - Vill du berätta för mig om ditt senaste larm. Därefter ställdes 

frågorna i intervjuguiden, men i olika ordning beroende på hur intervjun utvecklade sig, 

och vilka områden som behandlades. Det ställdes även följdfrågor och fördjupande 

frågor när det ansågs relevant. Alla intervjuer avslutades genom att informanterna fick 

frågan om de hade något att tillägga. Samtliga intervjuer transkriberades sedan av 

författarna själva. 

 

5.5 Dataanalys 

För att analysera data användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Analysen genomfördes både på manifest 

och latent nivå. Författarna läste först igenom de transkriberade intervjuerna upprepade 

gånger var för sig, för att få en känsla för helheten. Anteckningar gällande textens 

innehåll gjordes fortlöpande. Därefter reflekterade författarna tillsammans över 

analysenhetens innehåll. Reflektionerna skickades till handledaren för avstämning. 

Författarna identifierade sedan tillsammans meningsbärande enheter som kunde kopplas 

till syftet, i de två första intervjuerna. Resterande åtta intervjuer analyserades därefter på 

samma sätt med undantaget att de delades upp mellan författarna. De meningsbärande 

enheterna som framkommit kondenserades sedan tillsammans av författarna till koder 

intervju för intervju. Dessa koder skickades till handledaren för avstämning. Efter 

godkännande från handledaren färgmarkerades koderna utifrån innebörd och de koder 

som hade en liknande innebörd fördes samman till nio preliminära subkategorier. 

Beskrivna steg utgjorde den manifesta delen av innehållsanalysen, då författarna höll sig 
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textnära i identifieringen av skillnader och likheter i materialets innehåll. Därefter 

övergick analysen i en mer latent fas där subkategoriernas innebörd tolkades, vilket 

gjorde att de samlades under tre övergripande kategorier (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel på kategoribildning  

Meningsbärande enhet 
 

Kod Subkategori Kategori 

Ja, jag ser ju att mitt 
ansvarsområde är att se 
till så att patienten kan 
andas…eh…så att jag 
upprätthåller en god 
andning, och sen att det 
som följer där sen att se 
till resten, att allt ska bli 
så bra som möjligt men i 
huvudsak så är ju det 
luftvägen… 
(Informant 4) 

Mitt ansvarsområde är 
luftvägen och se till att 
patienten andas. 

Att tilldelas rollen som 
luftvägsexpert. 

Press. 

…och där vet jag att det 
var så svårt för att solen 
sken, och det var så svårt 
med laryngoskopet, med 
ljuset där, ja det var 
så…ja…men det är ju 
sådana situationer som 
är annorlunda än vad 
vi… 
(Informant 1) 

Det var svårt att intubera 
eftersom jag blev 
bländad.  

Att arbeta i en komplex 
miljö.  

Otrygghet. 

att man har en, är 
ödmjuk när man 
kommer ut tycker jag är 
det… som sagt inte 
dundrar på… här 
kommer jag, störst, bäst 
och vackrast liksom 
ehh… det blir farligt och 
det blir inget bra 
samarbete 
då… 
(Informant 7) 

Att vara ödmjuk och inte 
ta över, för då blir 
samarbetet dåligt.  

Att förlita sig på 
samarbetet med andra. 

Kontroll. 
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5.6 Förförståelse  

För att människan ska kunna förstå världen är förförståelse en förutsättning. 

Förförståelsen är en del av människans medvetande, och innefattar bl.a. teoretisk 

ämneskunskap samt livserfarenhet. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) menar att 

människan genom sin förförståelse kan tolka och förstå sin omvärld, vilket samtidigt 

kan utgöra ett hinder genom minskad öppenhet får nya perspektiv. Eftersom författarna 

arbetar prehospitalt, vilket också bidrog till att väcka intresset för studiens syfte, 

inleddes planeringsarbetet av studien med att författarna skrev ner sin förförståelse av 

fenomenet på varsitt håll för att medvetandegöra den. Handledaren hjälpte också 

författarna att medvetandegöra sin förförståelse under datainsamlingen och 

analysprocessen. 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Medicinsk forskning kräver i stort sett alltid ett etiskt tillstånd för att få genomföras, 

vilket i Sverige regleras genom etikprövningslagen (SFS 2003:460). Forskning skall 

etikprövas om den innefattar fysiskt ingrepp, innebär risk att skada eller påverka 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller innebär insamlande av känsliga 

personuppgifter. Vetenskapligt arbete som faller inom ramen för högskoleutbildning på 

grund- eller avancerad nivå behöver däremot inte genomgå formell etisk prövning rent 

juridiskt (Kristensson, 2014). Det innebär inte att sådana arbeten inte behöver uppfylla 

forskningsetiska krav och för att utreda om studien var i behov av en etikprövning 

gjordes en egengranskning via Etikkommittén sydosts (2015) webbsida. Resultatet 

visade att etikprövning ej var nödvändig. 

Belmontrapporten (1978) föreskriver att forskning skall utföras enligt tre grundläggande 

etiska principer:  respekt för personer, göra-gott-, samt rättviseprincipen. Respekt för 
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personer innehåller autonomiprincipen som slår fast människans självbestämmanderätt 

samt att personer med begränsad autonomi måste skyddas. I studien tillämpas denna 

princip genom att informanterna fick skriva på informerat samtycke (Bilaga 3), fick 

tydlig information gällande studiens syfte och metod (Bilaga 2) samt att de hade rätt att 

när som helst avbryta studien utan given anledning. Göra-gott-principen syftar till att 

inte skada informanterna samt att maximera fördelar och minimera skada. 

Informanterna garanterades att de data som samlades in under intervjuerna 

avidentifierades och förvarades på så sätt att obehöriga inte kunde ta del av materialet. 

Transkriberingar av intervjuer avidentifierades och förvarats på säkert ställe oåtkomligt 

för obehöriga (Kjellström, 2012). En aspekt att beakta var att den som intervjuar  

befinner sig i en maktposition i förhållande till informanten under intervjun. Det är 

viktigt att informanten visas respekt och ges möjligheten att skydda sina intressen. Vid 

första och andra intervjun var båda författarna närvarande, för att sedan göra resten av 

intervjuerna var för sig. Detta för att inte förstärka författarnas maktposition. 

 

6 Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier med tillhörande subkategorier. Den första 

kategorin var Press, med subkategorierna: att tilldelas rollen som luftvägsexpert, att 

förväntas lösa problem och att frukta eventuella barnlarm. Den andra kategorin var 

Otrygg, med subkategorierna: att vara ovan vid att åka på larm, att arbeta i en komplex 

miljö samt att hantera utmanande möten. Den tredje kategorin var Kontroll med 

subkategorierna: att använda sin på kompetens och erfarenhet, att förbereda sig 

praktiskt och mentalt och att förlita sig på samarbete med andra (Tabell 2). 
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Tabell 2. Översikt av analysresultat  

6.1 Press 
 

6.2 Otrygghet 6.3 Kontroll 

6.1.1 Att tilldelas rollen som 
luftvägsexpert 

6.2.1 Att vara ovan vid att åka på larm 6.3.1 Att förbereda sig praktiskt och 
mentalt 
 

6.1.2 Att förväntas lösa 
problem 

6.2.2 Att arbeta i en komplex miljö 6.3.2 Att använda sin kompetens och 
erfarenhet 

6.1.3 Att frukta eventuella 
banlarm 

6.2.3 Att hantera utmanande möten 6.3.3 Att förlita sig på samarbetet 
med andra.     

 

6.1 Press 

Informanterna upplevde att det fanns krav på vad de skulle bidra med när de blev 

utlarmade prehospitalt. Kraven kom både från dem själva men upplevdes också komma 

från kollegor. Kraven och förväntningarna upplevdes som pressande och handlade om 

att informanterna både tilldelades, och tog rollen som luftvägsexpert och att det fanns en 

förväntan att de skulle lösa problem som uppstod. Detta kunde leda till känslor av 

ensamhet och rädsla att misslyckas. Dessa känslor kunde ställas på sin spets när man 

larmades ut i samband med att barn fått luftvägsproblematik. Att uppleva press kunde 

sammanfattas i subkategorierna: Att tilldelas rollen som luftvägsexpert, Att förväntas 

lösa problem och Att frukta eventuella barnlarm. 

  

6.1.1 Att tilldelas rollen som luftvägsexpert 

Informanterna upplevde att den vanligaste typen av larm, och som krävde deras 

specialistkompetens, var de som innefattade luftvägsproblematik. Det beskrevs att 

prehospitalt saknades normalt den spetskompetensen som krävdes för att hantera en 

eventuell intubation och då informanterna dagligen arbetade inom området kunde de 

fylla den funktionen vid behov. Informanterna kände att deras primära uppgift när de 

åkte på larm var att skapa en fri luftväg och se till att patienten fick i sig luft.  
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”… jag ska koncentrera mig på luftvägen… Det är ju det jag åker ut för och det är ju 

ganska så smalt, och det, det kan man ju klara… ” (Informant 2) 

 

Informanterna beskrev också situationer där det tydliggjordes att de hade en bättre vana 

än övrig ambulanspersonal att bedöma om patientens luftväg var fri eller inte. De 

upplevde att både de själva och ambulanspersonalen tilldelade dem rollen som 

luftvägsexpert. Även om de kände sig trygga i den rollen kunde den också innebära en 

press eftersom det vid prehospitala larm kunde vara mer komplicerat att skapa och 

hantera en fri luftväg än vad informanterna var vana vid.  

”…har du en som inte kan andas och du får en knepig intubations…det är väl det…att 

det blir knepigt vid intubation…att man känner att man hamnar i den sitsen…man inte 

kan hantera luftvägen, det är väl den största utmaningen…” (Informant 4). 

 

6.1.2 Att förväntas lösa problem 

När informanterna åkte ut på larm beskrev de att de kände en press på sig att lösa även 

andra akuta problem som inte bara hade med luftvägen att göra. Denna press kunde 

komma från dem själva men även från ambulanspersonalen. Informanterna kände att de 

hade stora krav på sig själva att lösa eventuella problem samtidigt som de insåg att de 

inte alltid skulle klara av att göra det.  

”Nu kommer narkosen, det här jobbar vi med varje dag liksom och… Ehh… Ja, vi 

förväntas fixa det på något vis… Och det gör vi ju inte alltid, såklart…” (Informant 7) 

 

Informanterna uttryckte en känsla av ensamhet och utsatthet där de var utlämnade till 

sina egna beslut, vilket stod i kontrast till det dagliga arbetet på operationsavdelningen 

där hjälpen fanns ett knapptryck bort. Känslan av att vara ensam, utan att ha någon att 

fråga kunde göra att informanterna tvivlade på sin egen förmåga, och det förekom 
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önskemål om att ges möjligheten att vara två anestesisjuksköterskor ute för att dela på 

ansvaret. Det fanns vidare ett starkt inslag av rädsla för att misslyckas med den uppgift 

man ställdes inför, vilket kunde upplevas pressande. 

”…men på vägen ut så kan man känna lite aaa… inte olustkänsla men… att det ställs 

ganska höga krav på en och om man är, och om man är rätt person att lösa 

uppgiften…” (Informant 8). 

 

6.1.3 Att frukta eventuella barnlarm 

Att åka på larm gällande svårt sjuka barn var något som alla informanter lyfte som de 

värsta tänkbara larmen. Detta berodde på att denna typ av larm upplevdes svåra av flera 

olika anledningar. Barn med luftvägsproblematik var en vanlig orsak till att 

informanterna larmades ut prehospitalt, men då de larmen generellt ändå upplevdes ha 

minskat kunde de upplevas som sällan förekommande. Informanterna beskrev att de 

fick ett starkt stresspåslag när dessa larm kom. Barn upplevdes som tekniskt utmanande 

gällande luftvägsbehandling med vetskapen att de snabbt försämrades i sitt 

allmäntillstånd, och därför behövde snabb och korrekt behandling:  

”Om man skall åka ut och man vet att det är ett litet barn…då blir ju det extra 

tydligt…då känner man ju att…nej…för det är ju så skört…eh…det är ju så små 

marginaler på barn…då blir man ju extra stressad så klart…” (Informant 5). 

Att ha en anestesikollega med, då möjlighet fanns, upplevdes som en extra trygghet. 

Svårt sjuka barn upplevdes stressande och berörde också informanterna starkt på det 

känslomässiga planet. Att barnet skulle dö beskrevs som en stor rädsla. Rädslan låg i att 

handskas med sin egen känslomässiga reaktion, men även de anhörigas lidande. Mötet 

med oroliga föräldrar och anhöriga beskrivs som jobbig och utmanande då det var 

viktigt att behålla sitt lugn trots det stresspåslag som fanns inombords: 
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”…det kanske är något litet barn man har kommit hem till, dom har larmat ut en om att 

dom hade jobbigt med andningen eller nåt sånt där, eller dom har satt i halsen eller nåt 

sånt…eh…då måste man ju vara lugn när man kommer för att lugna barnet och för att 

lugna föräldrarna…” (Informant 4). 

 

6.2 Otrygghet 

Informanterna upplevde att larmfrekvensen hade minskat med åren. Det fanns inslag av 

frustration över detta, eftersom det bidrog till en ovana att arbeta i den prehospitala 

kontexten. När informanterna väl larmades ut innebär det att behövde arbeta i en 

komplex och ovan miljö. Det kunde innebära att man behövde arbeta i kläder, med 

utrustning, med kollegor och i miljöer som kunde upplevas som obekväma och ovana. 

Förutom miljön ställdes också informanterna inför den ovana situationen att hantera 

utmanande möten med föräldrar och anhöriga. Flera beskrev detta som en komplex 

situation där det inte alltid var lätt att veta hur man skulle bete sig, och att det var lätt att 

själv bli starkt känslomässigt berörd. Otrygghet kunde sammanfattas i subkategorierna; 

Att vara ovan vid att åka på larm, Att arbeta i en komplex miljö samt Att hantera 

utmanande möten. 

 

6.2.1 Att vara ovan vid att åka på larm 

Informanterna upplevde att larmfrekvensen minskat med åren och att det ofta blev 

vända av larmcentralen innan de hunnit komma fram. Detta beskrevs av några som att 

ambulanspersonalen kompetens ökat och att det inte längre fanns samma behov av 

anestesisjuksköterskor. Informanterna upplevde att detta gav en ovana vid prehospitala 

larmsituationer som i sin tur ledde till en känsla av otrygghet, vilket beskrevs som 

frustrerande.  
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"...det gör ju att…man blir ju lite mer ovan vid det hela så att säga. Man känner sig inte 

så bekväm med det…" (Informant 1) 

 

Informanterna beskrev också att vetskapen om att ha långt till sjukhuset, där mer 

omfattande hjälp kunde erbjudas, var stressande. Det var ovant för informanterna att 

inte ha hjälpen nära till hands. 

”Man har ju egentligen riktigt aldrig kontroll tycker man ju inte så länge man är i 

ambulansen…man bara vill in till sjukhuset för där tycker man att man får bättre 

kontroll…eh…fast det kanske inte är så…” (Informant 5). 

 

6.2.2 Att arbeta i en komplex miljö 

Den prehospitala miljön beskrevs som föränderlig och annorlunda. Miljön omfattade 

ambulansens vårdutrymme, utomhus- samt inomhusmiljöer. Informanterna lyfte att det 

var viktigt att tänka på sin egen säkerhet och inte bara rusa in i de situationer som de 

hamnat i.  Det fanns också ett inslag av rädsla kopplat till ambulansfärden i sig. Den  

hörde ihop med en upplevelse av att inte ha kontroll över sin egen, men också andras 

säkerhet.  

”Ja, det är ju hur de kör… Det tänker jag på, för jag tycker att man får tänka på 

personalen i första hand. Och andra människors säkerhet också när man kör genom X i 

130 eller någonting på de vägarna, på somrarna när det finns massor med barn…” 

(Informant 2). 

 

Informanterna upplevde också ibland att det var svårt att hitta det de behövde i 

ambulansen. I det dagliga arbetet på operationsavdelningen visste de var all utrustning 

fanns, i motsats till ambulansen, där känslan av oordning ofta infann sig. Det gavs 
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uttryck för att det var viktigt att finna sig i att utrustningen i den prehospitala miljön var 

begränsad, och att de fick jobba med det som fanns tillgängligt. 

Alla informanter beskrev problematiken med miljön som många gånger var väldigt 

utmanande. De beskrev situationer som innebar att behöva pulsa genom snö för att ta 

sig fram till patienten, inte kunna intubera då solljus störde eller svårigheten att jobba i 

en trång och skumpig ambulans. Dessa besvärliga omständigheter gjorde att 

informanterna inte kände sig riktigt trygga i den prehospitala miljön. 

”Sen är det ju en annan situation när man kommer ut så och ligger på en brygga och 

liksom vinklar allt så… det blir ju rätt stor skillnad mot att stå på op…” (Informant 7). 

 

6.2.3 Att hantera utmanande möten 

Att möta anhöriga i en akut situation var något som informanterna ofta kände sig ovana 

och oförberedda inför. Vid utalarmering förberedde de sig på att ta hand om en svårt 

sjuk patient, men ibland hamnade de i en situation där de fick flytta fokus från patient 

till anhörig. Att samtala med eller bara finnas där för den anhörige upplevdes positivt, 

samtidigt som informanterna beskrev en ovana av denna typ av möte. Detta ledde till en 

känsla av otrygghet och otillräcklighet vid dessa situationer. Det gavs uttryck för att det 

kunde vara svårare att ta hand om en anhörig jämfört med en svårt sjuk patient: 

”…och då kan man ju känna sig otillräcklig ibland som narkossköterska när man skall 

göra sitt jobba, för man känner att oj gjorde jag rätt nu eller kunde jag gjort något mer 

eller såhär…men där kände jag väl bara att jag bara fanns och för dom betydde det 

säkert jättemycket, men själv kände man liksom att, oh vad skulle jag…fast jag kände 

också att kunde jag gjort något mer eller sådär men…” (Informant 4). 

 

Mötet med föräldrar till det svårt sjuka barnet upplevdes som svårt ur flera aspekter. Det 

kunde vara både bra och dåligt att ha en förälder med i ambulansen. Informanterna 
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beskrev att det var en trygghet för barnet att ha en förälder närvarande, men om barnet 

var svårt sjukt upplevdes det istället som stressande. Informanterna gav vidare uttryck 

för att det i mötet med föräldrar och anhöriga till det svårt sjuka barnet var lättare att i 

efterhand bli känslomässigt berörd. Några berättade att en del situationer kunde komma 

ifatt dem långt senare, och att de då blev ledsna: 

”…det var ju hemskt är det ju, men just när man är i det då tänker man, ja det är 

hemskt, det är fruktansvärt, men jag vet inte jag blir ändå så fokuserad, man blir inte 

känslomässigt berörd förrän på kvällen sen, så tycker jag det är för mig…jättekonstigt, 

och det bara kommer såhär efter några timmar hemma, då blir man 

jätteledsen…mm…” (Informant 3). 

 

6.3 Kontroll 

Informanterna beskrev också att de hade kontroll i de situationer de ställdes inför och att 

de kunde utföra ett bra arbete. Informanterna förberedde sig praktiskt och mentalt 

genom att kontrollera sin utrustning och skaffa sig en handlingsplan. I mötet med den 

svårt sjuke patienten beskrev informanterna att de använde sig av sin kompetens och 

erfarenhet, vilket gjorde att omhändertagandet ofta kändes naturligt. Vidare lyftes vikten 

av att tillsammans med ambulanspersonalen arbeta mot ett gemensamt mål i 

omhändertagandet av patienten. Kontroll innehöll subkategorierna; Att förbereda sig 

praktiskt och mentalt, Att använda sin kompetens och erfarenhet och Att förlita sig på 

samarbete med andra. 

  

6.3.1 Att förbereda sig praktiskt och mentalt 

När larmet gick beskrev informanterna att de ofta förberedde sig för värsta tänkbara 

scenario. För det mesta besannades inte dessa farhågor, men det upplevdes ändå av vikt 
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att vara förberedd vid behov. Informanterna kände av ett adrenalinpåslag i samband 

med att larmet gick, vilket gjorde att sinnena skärptes, och de började ibland förbereda 

sig genom att för sig själva måla upp olika scenario med olika handlingsplaner. Ibland 

kunde informanterna ställas inför situationer som inte alls stämde med utlarmningen, 

och det upplevdes då viktigt att ha flera handlingsplaner för att vara så förberedd som 

möjligt: 

”…jag har nog alltid en plan A, en plan B och en struktur, men med erfarenheten med i 

bagaget så vet man ju mer vad som har fungerat och inte fungerat...så att man kanske 

till och med har plan C och D med sig också…” (Informant 6). 

Ett annat sätt att förbereda sig var att gå igenom sin akutväska för att säkert veta vad de 

hade med sig och var i väskan det fanns. Detta upplevdes av informanterna som ett sätt 

att försöka ta kontroll över situationen. Denna procedur var viktig eftersom de inte 

visste var saker fanns i ambulansen. 

”Ja, den är ju svår tycker jag för att man vet inte, man har sin lilla väska, men man vet 

inte, hur många gånger man än är i den där ambulansen så har man bara sin lilla 

väska, så vet man inte vad som finns i de där skåpen...” (Informant 5). 

 

6.3.2 Att använda sin kompetens och erfarenhet 

Informanterna menade att de i omhändertagandet av den svårt sjuke patienten i hög grad 

agerade instinktivt utan att reflektera över sina handlingar. Detta relaterades till tidigare 

erfarenheter av liknande situationer eller erfarenhetsutbyte med kollegor. De beskrev 

också vikten av att inte agera på ett sätt som kunde försämra patientens tillstånd. Det 

kunde handla om att nöja sig med en inte helt adekvat luftväg om 
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behandlingsalternativen kunde resultera i att patienten hamnade i ett ännu sämre 

tillstånd. 

”… annars så är det nog att man, att man ibland kanske får nöja sig med något sämre 

luftväg om man, om man misstänker att man kan hamna i en ännu sämre situation 

beroende på hur patienten ser ut och det är också någonting man lär sig som, uppe, när 

man jobbar som narkossköterska…” (Informant 8). 

 

Det fanns också ett starkt inslag av att den erfarenhet som informanterna samlat på sig i 

sitt dagliga arbete och vid tidigare larmsituationer hjälpte dem att jobba metodiskt och 

strukturerat. Detta gav dem en känsla av att ha kontroll över situationen.  

”känslan för en själv är ju att ju mer man gör saker och ting desto tryggare är man i 

situationer ehh… känslan av trygghet och att man litar på sin egen kompetens blir ju 

större och större för varje gång man åker eller jobbar…” (Informant 9). 

 

6.3.3 Att förlita sig på samarbetet med andra 

Alla informanter påpekade vikten av samarbetet med ambulanspersonalen för att 

tillsammans kunna ta kontrollen över utmanande situationer. Informanterna menade att 

förutsättningarna för ett optimalt samarbete var att visa ödmjukhet inför varandra. Det 

var viktigt att inte komma in i en situation och försöka bestämma, då det kunde påverka 

samarbetet negativt. Det sågs också av vikt att respektera varandras kunskaper och 

beslut. Samarbetet skulle vidare vara prestigelöst, vilket informanterna menade innebar 

att våga be om hjälp om det behövdes eller fråga om det var något man undrade över. 

Informanterna beskrev att det var viktigt att förstå att det bara var de som var på plats 

som tillsammans skulle göra jobbet och att de då arbetade mot ett gemensamt mål: 
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”Prestigelöst tror jag är väldigt viktigt, att man är… att man gör… jaa, en bra 

kommunikation helt enkelt så man vet vad som händer och att man har liksom samma 

mål… känns ju vettigt…” (Informant 10). 

Informanterna upplevde att det ibland var en utmaning att få samarbetet att fungera. 

Detta kunde bero på att deras närvaro på larmen blev ifrågasatt, en känsla av osäkerhet 

över ambulanspersonalens kompetens eller att det rådde osäkerhet över vem som skulle 

göra vad. Informanterna lyfte vikten av en ledarstruktur som såg till att alla hade en 

tydlig roll, litade på varandra och jobbade tillsammans mot ett gemensamt mål. 

”…och styrkan är väl att jag kan min grej…ja jag vet inte, jag har ju min profession 

och sedan får jag väl förlita mig på att de andra som är med har sina professioner och 

sen får man lösa det tillsammans…att man använder…gör dom grejerna som man är 

bäst på…” (Informant 4). 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Vårdvetenskapen, vars filosofiska grundbult utgörs av livsvärldsteorin, har en stark 

koppling till kvalitativ forskning (Dahlberg & Segesten, 2010). Upplevelser av ett 

fenomen speglas av den personliga livsvärlden och genom berättandet kan det studeras 

och tolkas (Dahlberg & Segesten, 2010). En kvalitativ design med intervjuer valdes 

därför som metod för att genomföra studien. Fenomenet var sedan tidigare sparsamt 

utforskat och en kvalitativ metod möjliggav en djupare förståelse för 

anestesisjuksköterskornas upplevelse av prehospitala larm. Innehållsanalys användes, 



  
 

26 

eftersom författarna hade begränsad erfarenhet av analysförfarande. Kristensson (2013) 

menar att innehållsanalys är en bra nybörjarmetod då data bearbetas på ett systematiskt 

sätt samtidigt som författarna ges möjlighet att röra sig mellan det manifesta och det 

latenta i materialet. Det innebär att man efter kategorisyntes (delarna) går tillbaka till 

texten och koderna (helheten) för att se om de tolkningar som gjorts finns närvarande i 

texten. Innehållsanalysens sista fas innebär att en övergripande kategori eller tema skall 

identifieras. Författarna har i denna studie inte funnit någon huvudkategori och därför 

kan djupet i den latenta fasen diskuteras. 

För att beskriva och bedöma en kvalitativ studies hållbarhet kan man använda sig av 

trovärdighetsbegreppet. Det innehåller fyra delar, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 

giltighet och verifierbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tillförlitlighet handlar om sanningshalten i analysen och hur väl tolkningen speglar 

innehållet i det insamlade materialet. Det finns olika sätt att stärka tillförlitligheten. Ett 

är att använda sig av så kallad triangulering, vilket innebär att två eller fler författare 

analyserar och tolkar materialet för att på det sättet stärka resultatet. Författarna har 

under hela forskningsprocessen tillsammans reflekterat över analysen och  tolkningar 

De har också strävat efter att vara medvetna om sin egen förförståelse i ämnet och 

dessutom har handledaren funnits till hand som ett stöd i detta. Ett annat sätt att stärka 

tillförlitligheten kan vara genom att sträva efter en variation i urvalet. Det betyder att 

medvetet rekrytera informanter som tros kunna bidra med olika perspektiv på det som 

ska undersökas (Graneheim & Lundman, 2004). Till denna studie rekryterades tio 

anestesisjuksköterskor från två medelstora sjukhus i södra Sverige. De hade jobbat som 

anestesisjuksköterska mellan sju till 29 år och i larmtjänst mellan sex till 27 år. Trots 

den breda spridningen av erfarenhet av larmtjänst så var det ingen av 

anestesisjuksköterskorna som var helt ny i den rollen. Det skulle kunna betyda att några 
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aspekter av hur de upplever prehospitala larm saknas. Kvalitativa studier ämnar dock 

inte att generalisera ett resultat, och varje upplevelse är personlig oavsett tidigare 

erfarenhet. De intervjuer som gjordes varierade i längd mellan 25-48 minuter. De två 

första intervjuerna utfördes med båda författarna närvarande i syfte att lära av varandra 

för att sedan dela de återstående intervjuerna mellan sig och utföra dem självständigt. 

Då några av intervjuerna hade en längd under 30 minuter kan det diskuteras om ett 

tillräckligt djup kunnat nås i samtalet. Det faktum att intervjuerna baserades på 

intervjuguiden (Bilaga 4) gjorde att informanternas berättelser kan ha begränsats av 

utformningen och omfattningen av frågorna. Det är något som bör finnas i åtanke vid 

granskning av resultatet. För att ytterligare stärka tillförlitligheten skall analysprocessen 

vara väl beskriven och transparent. För att påtagligt visa läsaren exempel på analysen 

kan en tabell användas (Tabell 1). 

Överförbarhet syftar till att beskriva i vilken utsträckning som resultaten i studien kan 

överföras till andra sammanhang. Det är upp till läsaren att avgöra om studiens resultat 

är rimligt (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna anser att studien har en hög grad 

av överförbarhet till liknande vårdkontexter och stärker detta ytterligare genom att 

redovisa demografiska data gällande anestesisjuksköterskorna som deltog i studien. En 

kontextbeskrivning åtefinns också för det studerade fenomenet. 

Verifierbarhet innebär att visa läsaren att resultatet i hög grad speglar materialets 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna transkriberade alla intervjuer i sin 

helhet. Handledaren fick ta del av detta material för att skapa sig en egen känsla av 

intervjuerna. Vidare användes citat för att exemplifiera resultatbeskrivningen. 

Giltighet syftar till materialets och resultatets stabilitet över tid. I studien samlades 

materialet in under våren 2016 och enligt författarna är även kontextbeskrivningen är 

viktig för giltigheten av resultatet. En intervjuguide, som konstruerats av författarna 
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användes. Intervjuguiden innehöll åtta frågor, med följdfrågor, (Bilaga 4) som kunde 

kopplas tillbaka till studiens syfte. Det hjälpte författarna att, under intervjuerna, 

bibehålla fokus på det fenomen som skulle undersökas. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att anestesisjuksköterskors upplevelser av att åka på larm prehospitalt 

kunde tolkas som att känna press och otrygghet men också av att ha kontroll. Ett viktigt 

resultat var att de förväntningar som informanterna upplevde att andra kunde ha på dem 

inte alltid motsvarade synen på den egna kompetensen. Det var tydligt att de betraktades 

som experter och förväntades hantera luftväg och även lösa andra problem som kunde 

uppstå vid det akuta omhändertagandet. Liknande fenomen har beskrivits av Elmqvist 

(2010) som undersökte hur räddningspersonal upplevde att vara först på en skadeplats. 

Resultaten visade att det innebar en kravfylld känsla att agera hjälte på skadeplatsen, 

baserat på vad de trodde förväntades av dem. Samtidigt upplevde informanterna i den 

här studien inte alltid sig själva som experter bland annat eftersom de på senare år fått 

mindre praktisk erfarenhet av prehospital vård. Trots att informanterna hade lång 

erfarenhet beskrev de att de ibland hade en känsla av otrygghet i samband med 

larmsituationer. Benner (1993) menar att även sjuksköterskor som nått expertstadiet kan 

känna sig osäkra och oerfarna i nya professionella sammanhang eller när de ställs inför 

ovana situationer. Hustad (2009) som undersökte arbetsrelaterad stress hos 

anestesisjuksköterskor, menar att deltagande i prehospitalt arbete, som innefattar ovana 

situationer, är en källa till stress. Stress kan definieras som en bristande egenmakt i 

förhållande till de krav och den press som lades på anestesisjuksköterskorna av dem 

själva, men också av andra. Wren (2001) som har beskrivit expertsjuksköterskans 
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inlärningsmönster i nya ovana situationer menar att teoretisk kunskap måste vävas 

samman med praktisk kunskap om arbetsmiljö och utrustning för att sjuksköterskan ska 

uppnå en trygghet i situationen. Anestesisjuksköterskorna i den här studien uttryckte att 

antalet larm har minskat och att de åkte ut mer sällan. Det kan vara så att den praktiska 

kunskapen blir lidande som ett resultat av det. Detta ger en ovana och upplevd otrygghet 

inför prehospitala miljöer och dess begränsade tillgång till utrustning. Tidigare 

forskning har visat att det finns olika sätt att arbeta med sådana problem. Benner (1999) 

menar att handledning är viktigt för att kunna använda sina teoretiska kunskaper i 

praktiken. Abelsson, Rystedt, Suserud & Lindwall (2015) fann att debriefing var en 

viktig aspekt för inlärning. Resultaten indikerar att handledning eller stöd, genom att 

anestesisjuksköterskorna ges möjlighet att reflektera över sina prehospitala upplevelser 

med kollegor i larmtjänst, skulle kunna vara värdefulla redskap för att lindra den press 

och otrygghet som uttryckts. Det behövs emellertid mer forskning om detta.  

Resultatet visar också att även om informanterna kunde uppleva press och otrygghet i 

prehospitala larmsituationer, så fann de ändå vägar för att skapa sig kontroll, och känna 

att de gjorde ett bra jobb. Kontrollen kunde tas på olika sätt. Praktiskt kunde det 

innebära att de tittade igenom sin medhavda akutväska för att se vilken 

medicinskteknisk utrustning och vilka läkemedel som fanns tillgängliga. Alla 

informanter beskrev den autonoma kroppsliga reaktionen som triggades igång när 

larmet gick, vilket utmynnade i skärpta sinnen och ett starkt fokus på uppgiften. Den 

mentala förberedelsen innebar att anestesisjuksköterskorna började fundera över vilka 

scenarion de skulle kunna ställas inför. För att vara så förberedd som möjligt var det bra 

att fundera igenom flera olika handlingsplaner. Denna tankeprocess, samt den vård som 

gavs i mötet med den svårt sjuke patienten, hade sin grund i tidigare erfarenheter av 

liknande situationer enligt anestesisjuksköterskorna. Dessa förberedelseprocesser har 
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påvisats i andra studier. I en avhandling från 2005 studerade Wireklint Sundström 

ambulanssjuksköterskors erfarenhetsbaserade bedömning vid larm. Det framkom att 

bedömningen av vad ambulanssjuksköterskan förväntar sig möta startar redan när 

larmet går. Bedömningen baseras på uppgifter från larmcentralen samt tidigare 

erfarenheter, vilket ledde till en handlingsplan. Coles (2002) påtalar att praktisk 

erfarenhet är viktig för att kunna göra en god professionell bedömning. Även Svensson 

& Fridlund (2008) påpekar att det är genom tidigare erfarenheter som sjuksköterskor 

kan plocka fram strategier, eller handlingsplaner, för att förbereda sig mentalt inför 

kommande scenarion. De skriver också att ökad erfarenhet reducerar den oro som kan 

uppkomma när sjuksköterskan åker ut på larm, vilket informanterna i vår studie 

bekräftar. Resultatet pekar på att erfarenhet är ett viktigt redskap för att sjuksköterskan 

ska ha kontroll i ovana situationer. Det är en styrka som är viktig att ta tillvara på och 

vara medvetna om. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att den processen inte 

sker utan ansträngning.  

Vikten av ett gott samarbete med ambulanspersonalen var något som alla informanterna 

poängterade. Det upplevdes viktigt då de olika professionerna kompletterade varandra 

och att det samtidigt var viktigt att stötta varandra när det behövdes eller efterfrågades. 

Interprofessionellt samarbete är ett ämne som är väl beskrivet och undersökt. 

Courtenay, Nancarrow & Dawson (2013) har i en litteraturöversikt studerat 

interprofessionellt teamarbete vid trauma. De fann att de professioner som deltog i 

teamarbetet och bidrog med sina specifika kompetenser underlättade ett effektivt och 

gott samarbete i pressade situationer. Elmqvist (2010) menar att vårdaren, för att fullt ut 

kunna fokusera på patienten, måste ha en tilltro till kollegornas kompetens. Det bygger 

på tydliga rollfördelningar, och en förståelse för de olika professionernas 

kunskapsområden. Teamarbete kan också upplevas som positivt av patienterna. I en 
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litteraturstudie av Jesmin, Thind & Sarma (2012) granskades hur patienter upplevt att få 

vård av ett team. Resultatet visar att teamarbete inom vården kan leda till en högre grad 

av patientfokus och vårdkvalitet. Det är med andra ord viktigt att stödja och uppmuntra 

ett tillåtande och stöttande arbetsklimat. Några informanter uttryckte att det ibland var 

en utmaning att få samarbetet med ambulanspersonalen att fungera. De förhindrande 

faktorer som lyftes var osäkerhet gällande ambulanspersonalens kompetens samt 

otydlighet i rollfördelningen. Det kunde vid vissa typer av larm finnas en önskan att få 

med ytterligare en anestesisjuksköterska ut, eftersom de hade en tro på att samarbetet 

skulle fungera bättre. Svensson & Fridlund (2008) har visat att bristande förtroende för 

kollegor kan påverka samarbetet negativt. Detta styrks också av Kvarnström (2007) som 

i sin studie tittade på upplevda svårigheter vid interprofessionellt samarbete. Studien 

pekar på att ett bristande förtroende för teammedlemmarnas kompetenser kunde 

resultera i ett sämre samarbete, och en sämre vårdkvalitet. Sammanfattningsvis är ett väl 

fungerande samarbete, innehållande respekt och ödmjukhet inför varandras kunskaper, 

viktigt då det i en förlängning ger den svårt sjuke patienten ett effektivare och mer 

högkvalitativt omhändertagande prehospitalt.  

 

8 Slutsats och kliniska implikationer 

Anestesisjuksköterskor kan uppleva att åka på prehospitala larm som att vara under 

press, att känna otrygghet men också att ha kontroll över situationen. Samarbete sågs 

som mycket viktigt. Förutsättningen för ett prestigelöst samarbete med 

ambulanspersonalen var att visa ödmjukhet, stötta varandra men även att visa respekt 

för varandras kunskapsområden. Detta i kombination med att anestesisjuksköterskan 

förbereder sig praktiskt och mentalt gav goda förutsättningar för en högkvalitativ vård 
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av den svårt sjuka patienten. Anestesisjuksköterskor i larmtjänst har i regel hög 

kompetens och erfarenhet men de upplevde att det var utmanande att översätta det till 

den prehospitala kontexten. Det är viktigt att synliggöra denna kunskap för alla 

inblandade parter för att öka förståelsen för varandra. Handledning samt kunskapsutbyte 

med kollegor kan öka möjligheterna att förbereda sig och därigenom ta kontroll över de 

situationer anestesisjuksköterskan kan ställas inför prehospitalt. Vidare kan ett 

interprofessionellt kunskapsutbyte i någon form vara av nytta för att öka kunskapen av 

varandras professioner och därigenom stärka samarbetet.  

 

9 Förslag på vidare forskning 

Den här studien fokuserade på att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser av 

prehospitala larm och gav därigenom fått en inblick i deras syn på ambulanspersonalen. 

Det hade varit intressant att studera ambulanspersonalens syn på samarbete för att 

synliggöra deras syn på möjligheter och hinder
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

 
Vårdenhetschefs godkännande av datainsamling   	
 
Härmed ansöker vi om tillstånd att tillfråga anestesisjuksköterskor om medverkan i vår 
studie som syftar till att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelser av att åka på larm 
prehospitalt. 
 
Vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid 
Linnéuniversitetet. I utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå. Vi vill 
intervjua fyra medarbetare från er arbetsplats. De ska ha erfarenhet av att åka på larm 
prehospitalt. Vi vill genom intervjuer få en djupare förståelse för hur 
anestesisjuksköterskor upplever dessa situationer. Det är frivilligt att delta och 
deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan. Skriftligt informerat samtycke 
kommer att inhämtas. Intervjuerna kommer att spelas in och det insamlade materialet 
hanteras konfidentiellt utan insyn för obehöriga. Resultatet kommer att presenteras 
avidentifierat. Studien ämnar ge en djupare förståelse för anestesisjuksköterskans roll i 
den prehospitala larmkontexten. Genom att lyfta upp och analysera fenomenet kan 
eventuella problemområden identifieras, vilket kan ge upphov till förbättringsarbeten 
som ytterligare kan öka kvalitén på den prehospitala akutsjukvården. 
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor.   
 
Hälsningar  	
   
__________________________   	__________________________  	
Lars-Erik Thorén   	 Peter Westerblom 	
lt22am@student.lnu.se   	 pweuc04@student.lnu.se 

	

Tfn 070-9235721 	 Tfn 070-5655701	

  	
Handledare:  	
Jimmie Kristensson, docent vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska 
fakulteten , Lunds Universitet   
jimmie.kristensson@med.lu.se 
Tfn: 046-222 18 01 
  	
Godkännande  	
Undertecknad godkänner härmed att Lars-Erik Thorén och Peter Westerblom genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  	
Kalmar/Växjö 2016-02-01	

  	
 
_______________________________  	
Namn  	
Titel/Verksamhet/Ort  	
Information till deltagande anestesisjuksköterskor i intervjustudie. 

  



  
 

II 

Bilaga 2 

 
Informationsbrev sjuksköterska 

Härmed tillfrågas du om att delta i vår studie med syftet att undersöka och beskriva 
anestesisjuksköterskans upplevelser av att åka på larm prehospitalt. 
 
Vi läser till anestesisjuksköterskor vid Linnéuniversitetet. I vår utbildning ingår det att 
skriva en magisteruppsats.  
 
I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår förutom det dagliga arbetet på 
operationsavdelningen även larmberedskap. Detta gäller inne på sjukhus men även 
prehospitalt. I dagens forskning är anestesisjuksköterskans upplevelser och erfarenheter 
av att åka på larm prehospitalt sparsamt beskrivna. Studien är viktig för att bidra till en 
djupare förståelse för anestesisjuksköterskans roll i den prehospitala kontexten.  
 
Vi vill bjuda in dig till en intervju för att dela dina tankar och upplevelser av att åka på 
prehospitala larm. Intervjun sker på en plats som du väljer och tar  ungefär 30 till 60 
minuter. Den kommer att spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras.  
 
Intervjuutskrifterna kommer att avidentifieras och resultatet kommer att presenteras så 
att det du berättar inte kan härledas tillbaka till dig. Det insamlade materialet kommer 
att förvaras inlåst och hanteras konfidentiellt utan insyn för obehöriga. Ditt deltagande 
är frivilligt och du kommer att få lämna ett skriftligt samtycke. Närsomhelst under 
studien så kan du välja att avbryta din medverkan utan att ange orsak. Har du några 
frågor gällande studien så är du välkommen att vända dig till oss.  
 
 
Hälsningar 
Lars-Erik Thorén  Peter Westerblom 
lt22am@student.lnu.se  pweuc04@student.lnu.se 
070-9235721   070-5655701 
 
Handledare:  
Jimmie Kristensson 
Docent vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds 
Universitet. 
jimmie.kristensson@med.lu.se 
Tfn: 046-2221801   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga 3 

 
Informerat samtycke   	
  	
Jag har fått muntlig och skriftlig information om aktuell studie och vet var jag kan 
vända mig med ytterligare frågor.   	
  	
Jag samtycker till att den intervju jag deltar i spelas in, och att det som framkommer i 
intervjun sammanställs till en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet samt eventuellt en 
vetenskaplig publikation.  	
  	
Jag vet att deltagandet är frivilligt och att jag närsomhelst kan välja att avbryta mitt 
deltagande.  	
  	
  	
  	
  	
  	
–––––––––––––––––––                                                      ––––––––––––––––
Informantens underskrift                                                                  Datum  	
  	
  	
  	
  	
–––––––––––––––––––
Namnförtydligande  	
  	
  	
  	
  	
  	
Jag intygar att studiens syfte och upplägg förklarats för ovanstående informant  	
  	
  	
–––––––––––––––––––                                                   ––––––––––––––––––	

Lars-Erik Thorén eller Peter Westerblom                                   Datum	

  	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 

Bilaga 4 

 
Intervjuguide 
 
Kvinna  Man 
 
Ålder…………….. År som sjuksköterska…………….. 
 
År i larmtjänst…………………. 
 

• Kan du berätta om ett typiskt larm? 
• Hur skulle du beskriva ditt ansvarsområde när du åker på larm 

prehospitalt?  
• Kan du berätta hur det var när du åkte på ditt första prehospitala 

larm?  
• Är det någon skillnad i hur du upplever att åka på larm idag jämfört 

med när du var ny? 
• Kan du berätta om ett speciellt larm där du upplevde stress eller 

obehag? 
• Kan du berätta om ett larm där du hade kontroll på och kände dig 

trygg i situationen? 
• Vad skulle du säga är styrkorna med att vara anestesisjuksköterska 

prehospitalt? 
• Vad är de största utmaningarna för dig som anestesisjuksköterska 

prehospitalt? 
• Hur tänker du gällande samarbetet med ambulanspersonalen? 

 

 

Generella följdfrågor; 
 

• Hur tänker du då? 
• Hur kände du då? 
• Vad gjorde du då? 
• Varför valde du att göra så? 
• Du berättade förut att…………kan du berätta om hur du upplevde 

det? 
• Du berättade förut att…………kan du berätta vad du gjorde då? 

 


