
Anestesisjuksköterskors omhändertagande 

av patienter som erhållit icke-

depolariserande muskelrelaxantia

Åsa Borg

Karmen Videll

Specialistsjuksköterska, Anestesisjukvård 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

Anestesisjuksköterskors omhändertagande av patienter som erhållit 

icke-depolariserande muskelrelaxantia 

 

Nurse Anesthetists’ caretaking of patients who have received non-

depolarizing neuromuscular-blocking drugs 

 

Av: Åsa Borg & Karmen Videll 

 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot anestesisjukvård O7067H, 15 Hp 

Termin 2, distansutbildning  

Kursansvarig och examinator: Åsa Engström 

  



2 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ABSTRAKT ......................................................................................................................................3 

BAKGRUND .....................................................................................................................................5 
ANESTESISJUKSKÖTERSKANS ROLL .....................................................................................................5 

Kommunikation mellan professioner ...........................................................................................7 

Anestesisjuksköterskan och muskelrelaxantia ..............................................................................7 
Icke-depolariserande muskelrelaxantia .......................................................................................7 

Komplikationer av muskelrelaxantia ...........................................................................................8 

Reversering av IDMR .................................................................................................................9 
NEUROMUSKULÄR MONITORERING OCH ÖVERVAKNING ......................................................................9 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................... 10 

SYFTE ............................................................................................................................................. 11 

METOD........................................................................................................................................... 11 
DESIGN ............................................................................................................................................. 11 

URVAL .............................................................................................................................................. 11 

PROCEDUR OCH DELTAGANDE........................................................................................................... 11 
DATAINSAMLING .............................................................................................................................. 12 

DATAANALYS ................................................................................................................................... 12 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................................................................. 13 

RESULTAT .................................................................................................................................... 14 
ATT GE INFORMATION ....................................................................................................................... 14 

Efter patientens behov .............................................................................................................. 14 
För att minska oro .................................................................................................................... 15 

För att göra patienten delaktig ................................................................................................. 15 

ATT ÖVERVAKA ................................................................................................................................ 16 

Med Neuromuskulär Monitorering ............................................................................................ 16 
Utan Neuromuskulär Monitorering ........................................................................................... 18 

ATT ADMINISTRERA LÄKEMEDEL ...................................................................................................... 19 

IDMR ....................................................................................................................................... 19 
Reversering .............................................................................................................................. 20 

ATT ARBETA PATIENTSÄKERT ........................................................................................................... 21 

Handlingsberedskap ................................................................................................................. 21 

Kunskap om ingreppet .............................................................................................................. 22 
Undvika komplikationer ............................................................................................................ 22 

DISKUSSION ................................................................................................................................. 23 
RESULTATDISKUSSION ...................................................................................................................... 23 
METODDISKUSSION ........................................................................................................................... 27 

KONKLUSION .................................................................................................................................... 29 

REFERENSER ............................................................................................................................... 31 

BILAGOR ....................................................................................................................................... 35 

 

  



3 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Att omhänderta patienter som under en operation ska erhålla eller har erhållit 

icke-depolariserande muskelrelaxantia (IDMR) är för många anestesisjuksköterskor en del av 

det vardagliga arbetet. Däremot finns det inga entydiga riktlinjer på hur omvårdnaden kring 

en sådan patient ska ske. En inblick till anestesisjuksköterskornas omhändertagande av denna 

patientgrupp kan ge en ökad förståelse för och kunskap om den specifika anestesiologiska 

omvårdnaden.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskors omhändertagande av patienter 

som har erhållit icke-depolariserande muskelrelaxantia.  

Metod: Metoden som användes i denna studie var kvalitativa fokusgruppsintervjuer (n=3) 

med 12 anestesisjuksköterskor som genomfördes vid tre sjukhus i Sverige. Deltagarna hade 

minst 2 års kliniskt yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska. Fokusgruppsintervjuerna 

analyserades med kvalitativ analys enligt Doody, Slevin och Taggart (2013). 

Resultat: Att prata med patienten och ge denne information fortlöpande under 

omhändertagandet var något som alla anestesisjuksköterskor ansåg vara en självklar del i 

deras arbete. Den information som delgavs anpassades till patienten för att försöka minska 

stress och oro inför anestesin och operationen. Metoder för övervakning var med specifik 

neuromuskulär monitorering (NMM), dvs. TOF och PTC, eller utan NMM då 

anestesiapparaten, ventilatorn, sömndjupsmätare, kliniska tecken och tid efter administrering 

av IDMR tillämpades för att övervaka patienten. IDMR administrerades ofta på 

anestesisjuksköterskornas egna initiativ eller enligt rutiner, men påverkades också av 

operatörens önskemål. Reversering gavs enligt rutiner som var utformade efter vad TOF-

mätaren visade eller efter tid för senaste administrering av IDMR. Alla anestesisjuksköterskor 

försökte arbeta strukturerat, alltid ligga ett steg före i sin planering och att vara beredd på 

överraskningar var viktigt för att kunna göra ett bra arbete och ge patienten god omvårdnad.  

Konklusion: Studien visade att omhändertagande av denna patientgrupp skilde sig mellan 

kliniker. Utveckling av nationella riktlinjer skulle skapa en bättre säkerhetsmiljö och mera 

konsekvent omhändertagande nationellt. 

Nyckelord: omvårdnad, anestesisjuksköterska, neuromuskulär monitorering, icke- 

depolariserande muskelrelaxantia, reversering, interprofessionell kommunikation, 

fokusgrupper, kvalitativa intervjuer 
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Abstract 

Background: For many nurse anesthetists’ caretaking for patients who have received non-

depolarizing neuromuscular blockade drugs (NDNMBD) is a part of their daily work routine. 

There's no solid nation-wide guidelines how perioperative caring for that particular patient 

group should look like. A brief insight into nurse anesthetists´ caretaking of that patient group 

could result in better understanding and knowledge regarding specific anesthesiaological care 

given to these patients. 

Aim: The aim of this study was to give an insight on nurse anesthetists´ caretaking of patients 

who have received non-depolarizing neuromuscular-blocking drugs. 

Method: The method used in this study was qualitative focus groups interviews (n=3), which 

were conducted in three different hospitals in Sweden, total 12 nurse anesthetists participated. 

Participants had minimal 2 years of clinical working experience in operating theatre. The data 

was analyzed by qualitative analysis according to Doody, Slevin and Taggart (2013). 

Result: Talking to and informing patients throughout the perioperative phase falls naturals for 

all nurse anesthetists´. In order to minimize stress and anxiety prior to operation the 

information given to patients was modified for the sole individual. Methods for patient 

monitoring included specific neuromuscular monitoring with TOF and PTC and nonspecific 

monitoring with the help of anesthesia machine, BIS, ventilator, clinical signs, and time 

elapsed after administrating NDNMBD. NDNMBD was usually administered according to 

nurse anesthetists´ own preferences, guidelines or after surgeons’ request. Reversing was 

given according to local guidelines which were based on results of TOF or time elapsed after 

administrating NDNMBD. All nurse anesthetists´ tried to work structured, always be one step 

ahead in planning and be ready for unpleasant surprises. These qualities were seen as vital in 

order to feel satisfied with their work and achieve good patient care. 

Conclusion: The study showed that caretaking of this patent group vary between clinics. 

Development of national guidelines and directions could help to create a better safety 

environment and more consistent caretaking nationally. 

Keywords: nursing care, nurse anesthetists, neuromuscular monitoring, non-depolarizing 

neuromuscular-blocking drugs, reversing, interprofessional communication, focus groups, 

qualitative interviews  
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Bakgrund 

Att bli opererad skapar oro och ångest hos de flesta patienter. Dessa känslor grundar sig oftast 

på patienternas ovisshet om operationens gång, rädslan att tappa kontroll över situationen 

samt rädslan att bli sövd (Pritchard, 2008). Oro och ångest är subjektiva företeelser, vilket 

betyder att människors reaktioner på dessa skiljer sig åt. Reaktionerna inför en operation kan 

påverkas av patientens kön, ålder, tidigare sjukhuserfarenheter, operationens art samt av 

patientens egen förmåga att handskas med stressiga situationer (Boker, Brownell & Donen, 

2002).  

God vård ska enligt Socialstyrelsen (2009) innefatta att vården är säker, kunskapsbaserad, 

patientfokuserad, effektiv, jämlik och att den sker i rimlig tid. Den ska baseras på bästa 

tillgängliga kunskap, vara riskförebyggande, individanpassad, utnyttja tillgängliga resurser 

samt vara tillgänglig och fördelas med lika villkor för alla (a.a.). Sjuksköterskan bör 

samarbeta med patienten och tillsammans med hen identifiera dennes egna resurser för att 

kunna hantera sin situation och få en optimal tillfrisknande (Aasa, Hovbäck & Berterö, 2013). 

En sjuksköterska som inte ser en person bakom dess sjukdom och saknar förmåga att genuint 

lyssna samt vara intresserad av patienten, medverkar enligt Larsson, Sahlsten, Segesten och 

Plos (2011) till att patienten känner sig mindre värdefull, ignorerad och inte delaktig i sin 

egen vård. 

Anestesisjuksköterskans roll  

Inom anestesiologisk omvårdnad uppnås patientcentrerad vård genom patientsäkert vårdande 

och omhändertagande av patientens välbefinnande under det perioperativa förloppet 

(Rudolfsson, Von Post & Eriksson, 2007). Anestesisjuksköterskan kan minska den 

psykologiska stressen hos patienten genom att samtala och informera patienten. Att samtala 

med patienten tiden innan sövningen kan skapa förtroende hos patienten och bidra till att en 

god och tillitsfull relation etableras mellan denne och anestesisjuksköterskan (Schreiber & 

MacDonald, 2010). Vikten av tydlig information fastställs vidare i Patientlagen (SFS 

2014:821, kap. 3, 1§) där det framkommer att hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att 

bl.a. informera patienten om det förväntade behandlingsförloppet samt om risker för 

komplikationer och biverkningar av den behandling de erhåller. Informationen ska vidare vara 

individanpassad (a.a.).  

Patienter som blir opererade eller sederade är särskilt sårbara då de förlorar förmågan att prata 



6 

 

för sig själva. I sådana situationer blir anestesisjuksköterskan patientens röst och får ta rollen 

som dess advokat (Schroeter, 2000). Anestesisjuksköterskan ska skapa en trygg relation till 

patienten och få denne att känna sig väl omhändertagen inför det operativa ingreppet. Allt 

detta för att kunna ge en god och professionell omvårdnad (Riksförening för anestesi och 

intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Sundqvist och Carlsson (2014) kom i 

sin studie fram till att anestesisjuksköterskor själva ser att deras roll som patientens advokat 

rymmer flertal olika aspekter. Patientens tillit till anestesisjuksköterskan sågs som en 

grundläggande aspekt för att anestesisjuksköterskan skulle kunna agera som patientens 

företrädare. Att möta patientens önskningar och behov, även om det kan leda till konflikt 

inom arbetsgruppen, anses vara en del av advokatrollen (Hanks, 2008; Mallik, 1997). Enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot anestesivård (Riksförening för anestesi och intensivvård & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012) skall anestesisjuksköterska aktivt förebygga komplikationer 

samt arbeta för att i bästa mån kunna identifiera och bedöma avvikelser under operationens 

gång. I studien av Sundqvist och Carlsson (2014) menade anestesisjuksköterskor att det är 

viktigt att ha en tydlig plan, en strategi, för hela vårdförloppet i operationssalen. Att ligga 

steget före, ha tänkt igenom möjliga komplikationer redan innan ingreppet och att t.ex. ha 

förberett läkemedel, resulterade i att anestesisjuksköterskor kände att det ger patienter säker 

vård (a.a.). 

Kompetensbeskrivningen tar även upp anestesisjuksköterskans krav på att ständigt uppdatera 

sina kunskaper samt arbeta i enlighet med ny och relevant forskning (Riksförening för 

anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Anestesisjuksköterskor 

arbetar i högteknologisk miljö som ställer höga krav på kunskap om medicinteknisk 

utrustning, dess möjligheter och begränsningar. Det finns risk för att otillräcklig teknisk 

kunskap inom anestesisjukvård kan leda till minskad omvårdnadskompetens (Bjørlin Norén, 

2013, s, 55-57). Enligt Teglgaard Lyk-Jensen et al. (2016) är sjuksköterskors kliniska 

färdigheter ett brett kompetensområde som sträcker sig utöver den medicintekniska 

kunskapen. I arbetet som anestesisjuksköterska innebär detta att bland annat alltid se till 

patientens bästa, anpassa omvårdnaden till den individ som finns framför, använda de resurser 

som finns, både vad gäller kunskap, medicin och teknisk utrustning. Allt detta för att kunna ge 

bästa möjliga vård och omvårdnad samt i möjligaste mån förebygga att patienten drabbas av 

någon form av vårdskada eller komplikation under den tid sjuksköterskan har ansvar för 

patienten (Riksförening för anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012) 
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Kommunikation mellan professioner 

God och tydlig kommunikation med övrig vårdpersonal i teamet kring en patient i 

operationssalen är en viktig grundpelare i att kunna ge god och professionell anestesiologisk 

omvårdnad. För att kunna bedriva en säker vård är det viktigt att information och 

kommunikation gällande patientens tillstånd genomförs på ett systematiskt sätt och att 

kommunikationen grundar sig i empati och respekt för övriga kollegors kunskaper 

(Riksförening för anestesi och intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Vidare är 

tydlig kommunikation och samarbete mellan operatören och anestesipersonal en förutsättning 

för ett optimalt omhändertagande av en patient som erhållit icke-depolariserande muskel-

relaxantia (IDMR). För att administrera rätt dos IDMR är det väsentliga för 

anestesisjuksköterskan att ha vetskap om operationen, dess varaktighet och om kirurgens 

behov angående vilken grad av muskelslapphet hen behöver för att genomföra ingreppet 

(Welliver, Muprhy, Kopman & Brull, 2015). Enligt Welliver och Jones (2014) att det i dessa 

fall viktigt med specifik neuromuskulär monitorering (NMM) för att kunna optimera både de 

anestesiologiska och kirurgiska förutsättningarna. 

Anestesisjuksköterskan och muskelrelaxantia 

En legitimerad sjuksköterska har skyldighet att efter ordination administrera läkemedel 

patientsäkert, där kunskaper om dess effekt, verkningsmekanism, biverkningar och eventuella 

interaktioner med andra läkemedel ingår (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). I sin 

specialistroll som anestesisjuksköterska måste hen inneha gedigna kunskaper om specifika 

anestesiologiska och operativa läkemedel och kunna övervaka, följa upp och dokumentera 

patientens fysiologiska förändringar under en operation (Riksförening för anestesi och 

intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). En kategori av dessa specifika 

läkemedel är muskelrelaxantia. Det finns två huvudtyper av muskelrelaxantia, depolariserande 

och icke-depolariserande (Fredholm, Eintrei, Eriksson & Bergek, 2016). Depolariserande 

muskelrelaxantia används på operation nästan enbart vid induktion av anestesi och då det är 

önskvärt med kortvarig verkan (“Celocurin®”, 2014). I detta arbete har författarna därför valt 

att utgå ifrån anestesisjuksköterskor som arbetar med icke-depolariserande muskelrelaxantia 

då dessa kan användas under hela ingreppet, både vid induktion och underhåll av 

neuromuskulär blockad (NMB) (“Esmeron®”, 2016). Fortsättningsvis i arbetet så avser 

’muskelrelaxantia’ enbart icke-depolariserande sådana. 

Icke-depolariserande muskelrelaxantia  

IDMR används för att åstadkomma NMB, för att ge optimala förutsättningar under ett 
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kirurgiskt ingrepp samt för att underlätta endotrakeal intubering vid generell anestesi. IDMR 

klassificeras under läkemedelsgruppen neuromuskulära blockader och kan delas in till kort-, 

medel- och långtidsverkande muskelavslappnande. Denna typ av läkemedel har sin effekt 

endast på skelettmuskulaturen och saknar därför helt analgetisk samt anestetisk effekt 

(Schreiber & Fuchus-Buder, 2006). IDMR har sin effekt på acetylkolinreceptorer i den 

postsynaptiska motorändplattan. Den binder till nikotinerga acetylkolinreceptorer som 

använder acetylkolin som signalsubstans för att förmedla nervtransmission och agerar därmed 

som acetylkolin antagonist. Den administrerade IDMR överstiger koncentrationen av 

acetylkolin och förhindrar därmed neurotransmissionen. Effekten är dynamisk och varar 

endast då koncentrationen av IDMR överstiger acetylkolinets i nervsynapserna. Detta betyder 

att när acetylkolinets koncentration åter blir högre än IDMR övervinner acetylkolin och 

muskelfunktion återfås. Effekten av muskelrelaxantia kan förstärkas av andra 

anestesiläkemedel (Appiah-Ankam & Hunter, 2004). På grund av muskelrelaxantias brist på 

analgetiskt och anestetisk effekt är det viktigt att patienter är sederade och smärtlindrande 

innan administrering. Muskelrelaxantia hämmar andningsmuskulaturen och kräver därför 

maskin- eller handventilation (Næss & Strand, 2013, s. 172-173). 

Komplikationer av muskelrelaxantia 

Risken för awareness, en komplikation som innebär att patienten är vid medvetande under 

operationen, höjs avsevärt i samband med administrering av IDMR eftersom patienten är 

muskelrelaxerad och tecken såsom spontanandning och rörelse inte kan registreras. Detta är 

för de flesta patienter som drabbas mycket ångestfyllt och kan ge rädsla och stressproblematik 

vid senare operationer (Sandin, Enlund, Samulesson & Lennmarken, 2000; Kotsovolis & 

Komninos, 2009).  

Restkurarisering kallas ett tillstånd där viss andel av neuromuskulär blockad finns kvar i 

kroppen efter avslutad anestesi och extubation. Det är en av de vanligaste orsakerna bakom 

postoperativa andningsrelaterade komplikationer. En svår partiell relaxation kan vara 

potentiellt livshotande (Haney, Eriksson & Jonsson Fagerlund, 2016, s. 157). Utöver de 

somatiska symtomen kan ett tillstånd, där patienten är vaken men delvis paralyserad vara en 

traumatisk upplevelse och resultera i ångest samt operationsskräck (Berg et al., 1997). Stora 

interindividuella variationer mellan patienterna och utebliven neuromuskulär monitorering vid 

administrering av muskelrelaxantia höjer markant risken för restkurarisering. Symtomen, som 

är beroende på graden av kvarvarande muskelrelaxantia, är bland annat aspirationsrisk och 

regurgitation samt svårigheter att hålla fria luftvägar och att svälja sekret. Det finns även 
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skillnaden i olika musklers känslighet vid administrering av muskelrelaxantia. Diafragma är 

en stor och motståndskraftig muskel och är mindre känslig medans perifera hand- och 

benmuskler, svalgmuskler med andra övre luftvägsmuskler är mycket mera sensitiva (Haney, 

Eriksson & Jonsson Fagerlund, 2016, s. 157; Buhre & Rossiant, 2003). 

Reversering av IDMR 

Idag finns det två typer av läkemedel som reverserar icke-depolariserande muskelrelaxantia. 

Dessa är Bridion (Sugammadex), en snabb selektiv reversering som endast verkar på 

steroidbaserade IDMR (ex. Rokuronium) (“Bridion”, 2016) och Neostigmin som verkar 

långsammare och på alla IDMR (“Robinul®-Neostigmin”, 2016).  

Valet av reverserande läkemedel i omhändertagandet av patienter som erhållit 

muskelrelaxantia begränsas av bl.a. kostnadsskillnaden mellan läkemedlen. Att administrera 

Sugammadex är flera gånger mer kostsamt än Neostigmin och det medför att det inte är upp 

till varje enskild anestesisjuksköterska att välja fritt. Detta trots att risken för restkurarisering 

och återhämtningstiden minskar markant vid reversering med Sugammadex jämfört med 

Neostigmin (Nemes et al., 2016; Paton, et al., 2010). 

Neuromuskulär monitorering och övervakning 

Neuromuskulär monitorering (NMM), oftast i form av Train-of-Four (TOF) och post-tetanic 

count (PTC), används för att kunna värdera graden av NMB under anestesi och intensivvård 

och rekommenderas alltid efter administrering av muskelrelaxantia. Detta beror på dess 

hämmande verkan på andningsmuskulaturen samt på stora interindividuella effektskillnader 

bland patienter (Thilen & Bhananker, 2016). Vidare är det genom NMM av neuromuskulär 

blockad ett säkert sätt att bedöma när reversering av muskelrelaxantia kan ges (Haney, 

Eriksson & Jonsson Fagerlund, 2016, s. 156). Detta stärks av Buhre och Rossaint (2003) som 

skriver i sin artikel “Periopertive management and monitoring” att NMM bör användas 

generellt och är särskilt indicerat vid: användning av långtidsverkande muskelrelaxantia, när 

muskelrelaxantia ges i intermittenta injektioner eller infusion, vid neuromuskulära sjukdomar, 

vid långvarig anestesi, vid ingrepp som kräver djup muskelrelaxering, vid njur- och 

leversjukdom samt allvarliga lungsjukdomar och övervikt. Bhananker et al. (2015) studerade 

skillnaden i den uppskattade värden mellan taktil och/eller visuell bedömning och mekanisk 

bedömning med TOF och kom fram till att manuell bedömning av TOF resulterade i högre 

värden än mekanisk bedömning. Riktlinjer kring reversering är framarbetade efter mekaniskt 

bedömda TOF-värden, vilket gör det osäkert att basera reversering på tiden från 
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administrering av IDMR (a.a.). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:1 ska de 

produkter som finns i verksamheten, och används vid omhändertagande av patienter, vara 

säkra och medicinsk lämpliga. Vidare skall det finnas riktlinjer och rutiner som säkerställer 

säker användnings av dessa medicinsktekniska produkter (SOFS 2011:9). 

Lunde (2013, s. 216) nämner hicka, hosta och spänningar i patientens muskler samt spontana 

rörelser som några av de kliniska tecken man som anestesisjuksköterska ska vara 

uppmärksam på då patienten erhållit IDMR. Dessa tecken säger att muskelblockaden inte är 

speciellt djup vilket medför att om operationen behöver fortsätta och patienten behöver 

fortsatt vara muskelrelaxerad är detta tecken på att mer muskelrelaxantia bör ges. Andra 

tecken på att muskelblockaden håller på att gå ur är om ventilatorn signalerar för höga 

luftvägstryck, vilket är tecken på att patienten börjar spontanandas och andas därmed emot 

ventilatorn (a.a.). Dock skriver Buhre och Rossaint (2003) att trots sådan kliniska tecken, med 

tillägg att patienten tittar upp, lyfter huvudet, klarar av att krama med handen, ändå inte är 

tillräckligt för att kunna ta ett adekvat beslut om t.ex. extubering. 

Problemformulering 

Anestesisjuksköterskans arbete karaktäriseras av omvårdnadskunskap och medicinsk kunskap 

både vad gäller läkemedel men också människokroppens fysiologiska förutsättningar att klara 

en anestesi. Patienternas reaktioner inför kirurgiska ingrepp och inte mindre anestesi, skiljer 

sig från individ till individ, detta betyder att graden av stöd och information patienten behöver 

är individuellt. Anestesisjuksköterskan befinner sig kontinuerligt vid patientens sida och har 

därmed en central roll vid omhändertagande av patienten - både omvårdnadsmässigt och 

medicinskt.  

Användning av IDMR något som många anestesisjuksköterskor möter dagligen i sitt arbete är 

en stor del i omhändertagandet av patienter som handlar om övervakning och upprätthålla 

patientsäkerhet. Det finns stora interindividuella effekt-skillnader mellan patienter vid 

administrering av IDMR, vilket resulterar i att anestesisjuksköterskor måste vara beredda på 

att dessa skillnader kan spegla sig även vid övervakning och extubering av dessa patienter. 

Det finns forskning som tyder på att kommunikation mellan anestesipersonal och operatör är 

en viktig komponent för patientsäkerhet när detta läkemedel används. Rekommendationer 

som finns kring reversering av IDMR är framarbetade efter mekaniskt bedömda TOF-värden 

och kan därför skapa problem när bedömningen görs manuellt. Vidare saknas det studier om 

anestesisjuksköterskors sammantagna omhändertagande av patienterna när IDMR används. 
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Kartläggning och inblick till anestesisjuksköterskors omhändertagande av patienter som 

erhållit IDMR skulle bidra till ökad kunskap och förståelse för olika situationer som 

anestesisjuksköterskor ställs inför i deras dagliga arbete. Ökad kunskap skulle få ökad 

patientsäkerhet till följd.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskors omhändertagande av patienter som 

har erhållit icke-depolariserande muskelrelaxantia.  

Metod 

Design 

Denna studie har utförts utifrån en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats kan skapa 

möjligheter att få fram kunskaper, erfarenheter och förklara olika strategier i särskilda 

situationer. Detta för att kunna ge ökad kunskap och bidra till förståelse för vad deltagarna gör 

för att ge god vård (Rowan & Huston, 1997). Den kvalitativa metoden ansågs bäst lämpad till 

studiens syfte. 

Urval 

Undersökningsgruppen bestod av specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård. 

Inklusionskriterier för att delta var att de skulle vara kliniskt verksamma på en 

operationsavdelning, hade arbetat minst ett år som anestesisjuksköterska samt hade 

erfarenheter av IDMR i sitt dagliga arbete.  

Procedur och deltagande 

Vård- eller enhetschefer på tre avdelningar kontaktades muntligt och skriftligt (se Bilaga 1). 

Efter att ha erhållit godkännande för att genomföra studien på respektive avdelningar utgavs 

både muntlig och skriftlig information (se Bilaga 2) till potentiella deltagare. Alla deltagarna 

fick signera ett informerat samtycke där de skrev under på att de blivit informerade och att de 

önskade delta i studien. Från dessa tre avdelningar visade totalt 12 anestesisjuksköterskor 

intresse att delta, detta resulterade i tre fokusgrupper. Antal deltagande anestesisjuksköterskor 

i respektive fokusgrupp var tre, fyra och fem. Deltagarna var mellan 30-64 år (medelålder 

47,3) och hade arbetat som anestesisjuksköterskor i 2-41 år (medelvärde 16,6 år).  
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Utav tre 

fokusgruppsintervjuer tog två plats i Region Norrbotten och en i Stockholms Län. 

Intervjutiden varierade mellan 28 till 49 minuter.  

Fokusgruppsintervjuer kan användas för att få förståelse för och förklaring till varför 

människor resonerar och agerar på ett särskilt sätt i vissa situationer. Den typen av metod ger 

information om vad människor tycker om ett visst ämne men även förklaringar till vad de 

grundar sina åsikter på (Krueger & Casey, 2015, s. 6). Vidare ger fokusgrupper utrymme för 

diskussioner kring ämnet och lockar fram resonemang kring strategier och metoder, därför 

anses den typen av forskningsmetod vara lämplig (Polit & Beck, 2012, s. 538). Sammantaget 

svarar ovanstående till studiens syfte att beskriva omhändertagandet utifrån sjuksköterskors 

kunskaper och upplevelser.  

Under intervjuerna var författarnas roller uppdelade i förväg. Den ena författare agerade som 

moderator och den andra som assistent. Moderator hade som uppgift att vägleda 

gruppdiskussioner med hjälp av en strukturerad intervjuguide (Bilaga 3). Assistentens uppgift 

var att bidra med följdfrågor och ta hand om inspelningen som spelades in på två olika 

mobiltelefoner. Detta för att undvika att någon intervjudel skulle gå förlorad. För att i 

möjligaste mån optimera datainsamlingen och skapa förutsättningar till att data som 

insamlades ska vara rik på information som motsvarar studiens syfte, förberedde författarna 

strukturerade intervjuer med förberedda frågor och eventuella alternativ på andrafrågor. Enligt 

Krueger och Casey (2015, s. 41) och Litoselliti (2003) skall intervjufrågor för fokusgrupper 

vara formulerade på ett stimulerande sätt. Med detta menas att frågorna skall vara tydliga, 

inriktade mot ämnet och ge upphov till djupa diskussioner. 

Dataanalys 

Analysmetoden som användes var kvalitativ analys med stöd av Doody, Slevin och Taggart 

(2013), som i sin artikel beskriver just kvalitativ analys av fokusgruppsintervjuer. Eventuella 

tankar som uppstod under intervjuernas gång skrevs ned och diskuterades mellan författarna i 

direkt anslutning till intervjuerna. Det som diskuterades och antecknades i anslutning till 

intervjuerna togs inte med i själva analysen, men användes som hjälp i tolkningarna av det 

data som framkom under intervjuerna. De genomförda intervjuerna lyssnades igenom ett 

flertal gånger och transkriberades sedan till text. Vidare lästes dessa transkriberade texter 
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upprepade gånger. Bearbetningen av innehållet gav på detta vis författarna en djupare 

förståelse för detaljer i den insamlade data och skapade en helhetsbild av intervjuerna. Tankar 

kring potentiella ämnen och områden som kom fram under denna läsningsprocess 

antecknades vid sidan av texten. Dessa anteckningar användes som hjälp för den senare 

grupperingen och tematiseringen av textenheterna. Meningsfulla och deskriptiva uttryck och 

citat, som svarade mot studiens syfte, fetmarkerades i alla intervjutexter. För att skapa 

möjligheter till jämförelse mellan dessa uttryck från olika intervjuer extraherades 154 

essentiella meningar från den ursprungliga texten som egna meningsenheter. För att kunna 

spåra meningsenheterna kodades dessa med färg efter vilken intervju de kom ifrån och 

numrerades utifrån vilken deltagare som sagt vad. Detta för att kunna gå tillbaka till den 

ursprungliga texten och se i vilket sammanhang det sagts och för att kunna förstå dess 

betydelse och innehåll. Meningsenheterna kondenserades och grupperades sedan baserat på 

dess innehåll. En röd tråd byggdes upp från studiens syfte och upprätthölls genom att se 

texten analytiskt, i sin helhet och genom att se sambandet mellan de olika meningsenheter och 

dess innebörd. När meningsenheterna grupperats efter dess generella innehåll 

utkristalliserades sedan 4 teman ur analysen: Att ge information, att övervaka, att 

administrera läkemedel och att arbeta patientsäkert. Under dessa fyra teman sorterades 

meningsenheterna och lästes igenom ytterligare några gånger varefter det uppkom 10 

subteman. Därefter skedde ytterligare en bearbetning av meningsenheterna för att få en 

tydligare överblick över resultatet och sedan formulerades resultatet i brödtext.  

Etiska överväganden 

En etikansökan lämnades in och godkändes av etikgruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap på Luleå Tekniska Universitet. Alla deltagarna fick ta del av ett 

informationsbrev som uppfyllde krav på informerat samtycke. Detta betyder att deltagarna 

erhöll uppgifter om studiens syfte och generella uppläggning samt information om att 

samtalet spelades in. I informationsbrevet förklarades att deltagandet var frivilligt och att 

deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan vidare förklaring samt 

att information som framkom under studien skulle behandlas konfidentiellt (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 87-88; Wibeck, 2010, s. 139-140).  

Intervjuerna spelades in med författarnas mobiltelefoner. Ljudfilerna förvarades oåtkomligt 

för obehöriga, på författarnas lösenordskyddade mobiltelefoner, och raderades efter godkänd 

examination. Denna studie kunde inte garantera deltagarnas fullkomliga anonymitet eftersom 
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diskussioner utförs i en grupp där deltagarna arbetade på samma operationsavdelning. I 

inledningen av intervjuerna uppmanades dock deltagarna att inte vidarebefordra den 

information som framkom under intervjuerna till andra som ej deltog i studien (Krueger & 

Casey, 2015, s. 15). 

Konfidentialitet i studien upprätthölls genom att uppgifter som kunde förknippas med en 

särskild individ, som till exempel namn (eller specifika karaktärsdrag ur text och citat), inte 

används i det färdigställda resultatet. En s.k. frisering gjordes av de citat som användes i 

resultatet samt att dessa skrevs om från talspråk till skriftspråk, allt detta för att bevara 

deltagarnas konfidentialitet. 

Resultat 

Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskors omhändertagande av patienter som 

erhållit icke-depolariserande muskelrelaxantia. Analysen ledde till 4 övergripande teman och 

10 subteman (Tabell 1), dessa redogörs i löpande text med stöd av citat från 

fokusgruppsintervjuer. För att stärka resultaten är ett antal citat från intervjuerna inkluderade. 

Första siffran bakom varje citat hänvisar till vilken intervju citaten tillhör, medan den andra 

siffran hänvisar vilken deltagare i denna intervju som står bakom citatet. 

Tabell 1. Teman (n=4) och subteman (n=10) 

Tema Subteman 

Att ge information Efter patientens behov 

För att minska oro 

För att göra patienten delaktig 

Att övervaka Med neuromuskulär monitorering 

Utan neuromuskulär monitorering 

Att administrera läkemedel IDMR 

Reversering 

Att arbeta patientsäkert Handlingsberedskap 

Kunskap om ingreppet 

Undvika komplikationer 

 

Att ge information 

Efter patientens behov 

I alla tre fokusgrupper framkom det att anestesisjuksköterskor gav kontinuerlig information 
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till patienter utifrån deras behov fram tills sövningen av patienten fullföljts. Informationen 

anpassades efter de behov av delaktighet anestesisjuksköterskorna upplevde patienterna 

hade. Anestesisjuksköterskor berättade att vissa patienter var väldigt frågvisa och 

intresserade och då berättade och förklarade de detaljerat vad som skulle ske, men i de fall 

patienten upplevdes orolig och inte sade så mycket så undvek de detaljerna istället.  

- De är pratsamma en del och en del vill inte prata nånting. Vissa vill 

inte höra vad det är för någonting dom får. (1:4) 

För att minska oro 

Alla deltagare menade att de använder information för att minska oro och skapa trygghet 

hos den enskilda patienten. De flesta anestesisjuksköterskor brukade inte informera 

patienten om IDMR. En av de största anledningarna till att inte berätta om det var att 

anestesisjuksköterskor ansågs att denna information var överflödig och skulle förmodligen 

skapa onödig oro hos patienten.  

- Jag informerar aldrig om det. (2:2) 

- Om man skulle prata om muskelrelaxerande tänker jag att man skulle 

väcka mer oro än hjälp. (2:3) 

Några av anestesisjuksköterskor sa att de informerar patienter om IDMR när de kopplar på 

TOF-mätaren. Att patienten inte informerades om IDMR kunde ibland bero på att 

anestesisjuksköterskorna glömde att berätta om det, då det fanns mycket annan information 

som de ville förmedla till patienten. 

För att göra patienten delaktig  

Anestesisjuksköterskor såg information som ett verktyg för att göra patienter delaktiga i sin 

vård. Att de kommunicerade med patienten genomgående, gjorde dem delaktig och 

informerad om förberedelserna och vad de kunde förvänta sig före sövningen. Exempelvis 

informerade de om läkemedel som de administrerade innan sövningen och dess förväntade 

effekter. De flesta anestesisjuksköterskor informerade patienter om att intubationen och 

anestesin kunde medföra heshet och att de kände sig trötta efteråt. 

- Man presenterar sig, berättar hela tiden var man ska, vad man ska 

göra, när man kopplar på övervakning och när man sätter PVK… tills 

de somnar. Ja, man pratar med dem hela vägen och låter dem vara 

med. (3:2) 
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Att övervaka 

Med Neuromuskulär Monitorering  

I omhändertagandet av patienter som ska eller har erhållit IDMR är övervakning en självklar 

del för anestesisjuksköterskor. Övervakningen skilde sig dock något åt från platser där 

specifik NMM, dvs. TOF-mätare och PTC, var en självklar del i arbetet och en del i rutinerna, 

medan på andra platser där endast grundläggande övervakningsutrustning som EKG, 

saturation och blodtryck, var standard. 

De anestesisjuksköterskor som hade längst erfarenhet, av omhändertagande av patienter som 

har eller ska erhålla IDMR, hade lärt sig använda äldre varianter av TOF än de som finns 

idag. De bedömde patientens muskelfunktion genom att bara bedöma antalet ryckningar som 

kunde palperas (taktil bedömning) och inte efter de siffror och staplar på en skärm som 

används idag. Dessa anestesisjuksköterskor kände sig trygga att använda just denna metod. 

Anestesisjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet hade lärt sig nyare metoder med nya 

TOF-mätare, som utöver muskelryckningar ger ett numeriskt svar till graden av muskel-

relaxering hos patienten, både antal muskelryckningar och procent. Hur TOF och PTC 

användes av anestesisjuksköterskor skilde sig åt.  

Många av anestesisjuksköterskorna valde att använda TOF, men påpekade att det fanns brister 

i utrustningen som är viktigt att vara observant på. Till exempel kan det hända att sensorn på 

TOF-mätaren inte registrerade muskelaktiviteten på grund av att den var felkopplad eller att 

läget av handen inte var optimal för mätning. Vissa menade att desinficeringen av sensorn 

mellan två patientkontakter med alkoholbaserat desinficeringsmedel kunde snabba på 

förslitningen av den och att den då tidigare började ge felvärden.  

- När mekanosensorn är sliten, då får du felvärde (från början). (3:5) 

- För höga värden – över 100%. (3:3) 

- Då byter man. (3:1) 

Bland anestesisjuksköterskorna fanns det många metoder för att felsöka varför övervakningen 

inte fungerade. Man undersökte om den var rätt kopplad, att kontakten var i, att den sitter rätt 

på handen, att handen ligger fritt för rörelse. Många ville gärna ha patientens hand synlig så 

att man med “ögonen” (visuell bedömning) kunde se om TOF-mätaren fungerade. Vissa 

anestesisjuksköterskor använde PTC som en bekräftelse på att mätningen av neuromuskulära 

funktionen fungerade. Detta då PTC stimulerar med en starkare strömstöt i de nerver som 
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stimuleras och kan på så vis ge en tidigare signal om muskelstyrkan är på väg tillbaka. 

Anestesisjuksköterskorna menade att det var viktigt att använda sitt sunda förnuft och komma 

ihåg att den specifika NMM som finns tillgänglig bara är ett hjälpmedel. Flera anestesisjuk-

sköterskor väljer dock att oftast lita på TOF-mätningen, trots att det finns en viss osäkerhet. 

De grundar beslutet att ändå lita på utrustningen om de fått ett referensvärde som verkar 

rimligt i början av omhändertagandet. 

Det finns även en rädsla bland vissa av anestesisjuksköterskorna att de inte skulle känna sig 

trygga att väcka en patient utan TOF-mätaren för att de skulle vara osäkra på om patienten 

verkligen var tillbaka i neuromuskulär funktion om de inte kunnat mäta. De upplevde det 

svårt att bara genom kliniska tecken, såsom att kunna se spontanandning hos patienten, om 

denne återfått tillräcklig muskelfunktion för att kunna ha tillräcklig god ventilation och kunna 

skydda luftvägen. 

Anestesisjuksköterskor menade att det finns stora individuella skillnader bland hur patienterna 

påverkas av IDMR. Vissa anestesisjuksköterskor hade varit med om patienter som bröt ned 

läkemedlet väldigt fort, medan andra patienter kunde få en väldigt långvarig muskelblockad. 

Anestesisjuksköterskor menade att i dessa fall behövde omhändertagandet anpassas efter 

återkomst i neuromuskulär funktion och patienterna som bröt ner fort behövde upprepade 

doser IDMR för att bibehålla muskelrelaxering. Medan de som hade en långsam elimination 

behövde endast enstaka doser och sedan reverseras för att återfå normal neuromuskulär 

funktion innan väckningen.  

- Så finns det de som käkar Esmeron. Det är nedbrutet redan när vi har tubat 

nästan. Sen finns det dem som aldrig bryter ner. Typ två timmar och de har 

ändå inte kommit tillbaka någonting. Det finns jättestora variationer (3:5) 

Några anestesisjuksköterskor medgav att efter att de fått egna erfarenheter av dessa 

variationer så upplevdes det otäckt och osäkert att inte ha specifik NMM på alla patienter som 

erhållit IDMR. Andra tyckte att de kunde hantera detta utan större bekymmer, då alla 

patienter reverserades. Anestesisjuksköterskorna resonerade olika vad gäller vikten av 

specifik NMM vid omhändertagande av patienter med NMB. Vissa nämnde att god 

ventilation, framför allt inför väckning, var av störst vikt medan andra anestesisjuksköterskor 

tyckte att specifikt neuromuskulär monitorering är det som skapar trygghet hos dem, men det 

nämndes att det råder en viss osäkerhet om hur tillförlitligt NMM är när patienten till exempel 

lider av neurologisk sjukdom. 
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Utan Neuromuskulär Monitorering 

Alla deltagare uppgav att de kände till hur man använde sig av NMM. Dock uppgav de att de 

inte alltid använde det, vilket kunde bero på tillgängligheten till utrustning (TOF-mätare) eller 

att man valde att inte använda den pga. att man kände sig erfaren och säker i sin bedömning 

och inte behövde den. När utrustning inte fanns tillgänglig eller valdes att inte användas så 

utgick man ifrån andra metoder som att bedöma spontanandning och skatta tidalvolym hos 

patienten. Andra beräknade durationstiden vid administrering och övervakade tiden för att på 

så vis göra en bedömning. Vissa deltagare uppgav att de på sin avdelning använde sig av 

sömndjupsmätare (Entropy/BIS) och utgick ifrån om patienten sov ytligt. Vissa 

anestesisjuksköterskor som hade lång yrkeserfarenhet tyckte att det gick bra att ta hand om en 

patient utan den specifika NMM. Då utgick anestesisjuksköterskorna i fråga efter hur lång 

durationstid läkemedlet hade, när denne givit läkemedlet och anpassade sedan därefter sina 

strategier för omhändertagandet vid väckning. Anestesisjuksköterskorna poängterade att 

övervakningen är viktig och att det beror på patienters högst individuella eliminering av 

IDMR och dess interaktion med andra läkemedel. 

- Ja, man hade ingen TOF från början så man var van ändå, man såg mycket 

på tiden. Och sen innan du extuberade såg du till att patienterna andades 

bra och orkade kanske lyfta en arm. Du drog inte tuben bara för att han 

hade lite ytlig andning. Ofta tog man dom i handen. Men nu anses väl inte 

det vara världens bästa. Men man ville ändå att de skulle kunna ha lite 

rörelse och kunna dra ett djupt andetag och kanske hosta till. Förr var det 

tillräckligt. (1:1) 

Anestesisjuksköterskor menade att klockan är ett viktigt redskap om specifik NMM inte 

används. Tiden var något alla tog hänsyn till i sitt omhändertagande av patienterna och 

tidtagning från administrering av IDMR användes av många anestesisjuksköterskor. Dock 

påpekade vissa att det är väldigt individuellt hur snabbt NMB går ur kroppen och det faktum 

att anestesiläkemedlen interagerar med varandra även det påverkar durationen av dessa. Det 

ansågs vara viktigt att vara observant på detta. 

- Med det (durationstiden) får man ju ta med en nypa salt, du har gas bredvid 

och sånt där... och det är så individuellt. En del knaprar som tusan. Så att 

både lyssna på både kirurgen och titta på (klockan)... (3:4) 
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Att administrera läkemedel 

IDMR 

I fokusgruppintervjuerna framkom det att handhavande av läkemedel och läkemedels-

administrering utgör en väldigt stor del av anestesisjuksköterskornas arbetsuppgifter i 

omhändertagandet av patienten. Många av dessa läkemedel anses av anestesisjuksköterskorna 

vara potenta och hantering av dessa kräver god yrkesmässig kunskap. IDMR och reverserade 

läkemedel är specifika läkemedel som anestesisjuksköterskor använder i sitt dagliga arbete. 

Det framkom att administrering av icke-depolariserande muskelrelaxantia i sig är en flerdelad 

handling där de aktivt behöver utvärdera patienten och situationen innan administrering. 

Anestesisjuksköterskor menade att förberedelser innan administrering av IDMR påbörjas 

direkt när de träffar patienten. Det kunde bland annat vara att anestesisjuksköterskor 

undersökte patientens munhåla och kontrollerade deras gapförmåga i anslutning till när de 

träffade patienten. 

- Så fort du träffar patienten så tittar du på hur hans mun ser ut. ”Kan du 

gapa?”, frågar vi. (1:1) 

Vidare betonade anestesisjuksköterskor vikten att försäkra att patienten har fria luftvägar och 

kan maskventileras innan IDMR administreras. Maskventilation ansågs som en absolut 

förutsättning för administrering av IDMR. Anestesisjuksköterskor på den avdelningen där det 

inte fanns läkemedel som omedelbart bryter verkan på icke-depolariserande muskelrelaxantia 

Rokuronium markerade särskilt tydligt att väl fungerande maskventilation är ett krav innan 

IDMR kunde administreras till patienten. En muskelrelaxerad patient som inte kan väckas vid 

luftvägsproblem ansåg av samtliga anestesisjuksköterskor vara en fruktad situation. Flertal 

anestesisjuksköterskor ansåg att det är viktigt att koppla på och kalibrera TOF-mätaren innan 

IDMR administreras. Detta för att försäkra sig att TOF-mätaren fungerar korrekt från början 

och för att kunna lita på det under hela operationsförloppet. Samtidigt använde somliga 

anestesisjuksköterskor sig av TOF-mätaren endast senare i reverseringsskedet. 

- Vi kontrollerar ju att vi kan få luft i patienterna, det är ju det 

viktigaste.(3:1) 

Att ha kontroll över tidsaspekten från dess att de administrerat IDMR pekades ut som en 

viktig aspekt av flera anestesisjuksköterskor. Vidare menade de att kommunikationen med 

operatören har en stor roll när det gäller administrering av IDMR. De flesta 

anestesisjuksköterskor mötte operatörens krav/önskemål att ge bolusdos av IDMR till 
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patienten oavsett om TOF-mätaren visade att patienten var helt relaxerad. Däremot ville 

anestesisjuksköterskor undvika att administrera IDMR till patienter om operationen började 

närma sig slutet och om patienten hade återfått sin muskelfunktion. I sådana fall använde sig 

anestesisjuksköterskor av andra metoder för att uppnå djupare relaxering hos patienten. Att ge 

lite extra smärtlindring, mer sederande läkemedel eller sedera patienter djupare med 

anestesigas användes som alternativa metoder för att få patienten mera avslappnad. 

- Sedan ibland om det gått ur och de tycker att de vill ha mera, då kan man 

kanske ge lite mer smärtstillande eller söva ner de lite mera bara för att 

slippa ge en extra dos strax innan de är klara (1:2)  

- Och fråga och hoppas att det går bra. Annars får man ju ge lite 

muskelrelaxerande, och så får man vänta”. (1:4)  

Flera av anestesisjuksköterskorna antydde att de inte brukar fråga operatörerna om de vill ha 

patienterna mer relaxerade då de ansåg att det ofta leder till onödig administrering av IDMR. 

En del anestesisjuksköterskor hade sina egna utarbetade rutiner för administrering av IDMR, 

som att ge små och täta doser istället för stora, och några tyckte att vissa anestesiologiska 

läkemedelskombinationer hjälpte till att relaxera patienten utan att extra doser IDMR 

behövdes. 

Reversering 

Anestesisjuksköterskorna hade tillgång till rutiner för reversering av patienter som erhållit 

IDMR och samtliga anestesisjuksköterskor i studien betonade att reversering av IDMR ska 

ske enligt operationsavdelningens rutin. Dessa rutiner skilde sig något mellan verksamheter 

och var utarbetade utifrån neuromuskulär monitorering med TOF eller baserade på tid efter 

administrering eller operationen längd. Vissa av anestesisjuksköterskor följde tydligt rutinerna 

på sin arbetsplats och reverserade alltid patienten, efter tid eller efter resultat från 

övervakning. Detta om det fanns sådana rutiner just på den avdelningen. Medan andra 

anestesisjuksköterskor valde att inte ge reversering efter att en viss tid hade gått. Flertalet 

anestesisjuksköterskor menade att kollegors tolkningar och modifikationer på rutiner i vissa 

fall kan skapa onödigt lidande för patienten. Anestesisjuksköterskor menade att rutiner finns 

för att de skall följas och för att det skall finnas ett gemensamt arbetssätt. Vidare menade de 

att kollegors bortseende från framtagna riktlinjer skapar osäkerhet hos andra yrkeskollegor. 

- Vi söver alla olika. Vid ett tillfälle fick jag springa och hämta Neostigmin 

när patienten redan var ute ur operationssalen. Det kändes inte bra. Det 
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kändes väldig dåligt faktiskt. Det är en så himla enkel åtgärd att koppla 

TOF och kolla det. (2:3)  

- Jag kom också in på salen en gång och fick ge lite Robinul-Neostigmin på 

en vaken patient som ser ut som hen håller på att kvävas och mycket riktigt 

så blev det mycket bättre när hen fick det. Det är ju hemskt. (2:1). 

Begränsad tillgång till specifik neuromuskulär monitorering i form av TOF och anestesisjuk-

sköterskornas egna preferenser hade också sin påverkan på hur reverseringen kunde ske. De 

flesta anestesisjuksköterskor menade att det selektiva och kostsamma reverseringsmedlet 

Bridion används nästan enbart vid kritiska situationer samt att de oftast “väntade ut tiden” för 

att kunna reversera med Neostigmin-Robinul istället. Många av anestesisjuksköterskorna 

menade att för att kunna undvika restkurarisering är det av stor vikt att veta att Neostigmin-

Robinul endast kan ges med säkerhet om patienten spontant återfått en viss del av sin 

muskelkraft eller om en viss tid hade passerat sedan IDMR administrerats. 

Anestesisjuksköterskorna betonade att reversering av patienter med Bridion var även 

beroende på vilken anestesiolog de arbetade med. Anestesisjuksköterskor menade att i vissa 

fall tycker de själva att det är lämpligt att administrera Bridion men att de inte kan utföra det 

eftersom anestesiologen sätter sig mot beslutet, oftast på grund av ekonomiska skäl. Detta 

upplevdes som en besvikelse och med en känsla att inte kunna bestämma själv. 

- Vi får tomsöva ibland bara för att inte ge. (2:2) 

- Och då kan man fundera på vad det kostar att ha en operationslag stående i 

45 minuter och vänta ut Esmeron-effekten. Jag skulle tänka mig att det är 

billigare att använda Bridion (2:3) 

- Det är inte vi som bestämmer. (2:2) 

- Nej, det är inte det! Och så ångrar man att man har frågat. (2:1) 

Att arbeta patientsäkert 

Handlingsberedskap 

Anestesisjuksköterskor betonade vikten att alltid ha planerat för ingreppet och att ha tänkt på 

eventuella komplikationer som kan uppstå. Rätt planering och att ha framförhållning var, 

enligt anestesisjuksköterskorna, en viktig del av arbetet. Även att ha god dialog med 

narkosläkare vid förväntade och oväntade svåra sövningar. Utöver detta ansågs det viktigt att 

vara förberedd för oväntade komplikationer och detta ingår enligt anestesisjuksköterskor i 

deras förberedelser innan sövning. 
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- Planering är a och o för att det ska gå bra. Men man får alltid vara beredd 

på att någon gång händer det en överraskning. (1:1) 

Dessutom upplevdes det som en viktig säkerhetsåtgärd att vid personalbyte alltid skaffa sig en 

egen bild och uppfattning om den aktuella situationen på operationssalen.  

Kunskap om ingreppet 

Flera anestesisjuksköterskor uttryckte sig starkt att vetskap om den planerade operationen och 

dess tidsåtgång är essentiellt för att kunna göra ett bra arbete. Anestesisjuksköterskorna 

menade att kunskap om olika ingrepp och dess varaktighet är ett sätt att kunna planera sitt 

arbete och spelar därför en viktig roll när det gäller vissa omvårdnadsåtgärder, som till 

exempel administrering av IDMR och/eller smärtlindring. Anestesisjuksköterskor menade att 

kännedom om att operationen börjar lida mot sitt slut har en ytterst viktig roll när det gäller 

administrering av IDMR då de inte vill muskelrelaxera patienter i onödan eller väcka 

patienten som fortfarande har kvarvarande effekter av IDMR. Samtidigt uttryckte flera 

anestesisjuksköterskor att ibland kan det vara svårt att bedöma i vilken fas operationen är och 

att det inte alltid är passande att ställa frågan till operatören då situationen kan vara kritisk. 

Anestesisjuksköterskorna menade att kunskap om operationens gång kommer med klinisk 

erfarenhet. 

- Vissa ingrepp är det svårare att veta när de är på väg att avsluta och när 

räknas det att det börjar gå mot slutet så att man kan dra ner på läkemedel, 

det är det som är det svåra, jag kan tänka mig att folk brottas med det att 

man ska helt enkelt låta de komma tillbaka i TOF. (2:3) 

Undvika komplikationer 

Anestesisjuksköterskorna betonade vikten att inte väcka en patient om risken för 

restkurarisering föreligger. De uttryckte att det var viktigt att se patienten spontanandas och 

kunde dra tillfredsställande tidalvolymer innan extubering. Att se att patienten har återfått sin 

sväljfunktion var enligt många anestesisjuksköterskor ett tecken på att ingen restkurarisering 

föreligger, de menade att endast spontanandning för sig är ingen försäkring att patienten har 

återfått sin muskelkraft då sväljreflexen är den sista funktion som återfås efter administrering 

av IDMR. Att låta patienten hosta, medan endotrakealtuben fortfarande var kvar, var också ett 

sätt att försäkra sig att patienten inte är restkurariserad. En del av anestesisjuksköterskorna 

förklarade att de ber patienterna röra på armar och lyfta på huvudet om de misstänker 

restkurarisering. Att titta på patienten och värdera det med en klinisk blick användes också för 
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att undvika komplikationer som restkurarisering. Somliga anestesisjuksköterskor menade att 

det är komplicerat, om ej helt omöjligt, att kunna försäkra sig att patienten är helt återställd 

efter administrering av IDMR om TOF-mätaren hade inte använts. 

- Nu är det svårt att mäta att patienten är helt reverserad, det går nästan inte 

med enbart kliniska tecken. Det är väl snarare om man har en patient som 

man väckt som har obehag – svårt att andas och beter sig konstigt. (2:3) 

Samtliga anestesisjuksköterskor antydde att väckning av en delvis relaxerad patient är den 

största komplikationen som de vill undvika. Somliga anestesisjuksköterskor menade att 

awereness är en komplikation som kan alltid förebyggas genom att ha patienten i tillräckligt 

djup sömn. Anestesisjuksköterskorna uttryckte att patienten erhållit god anestesiologisk 

omvårdnad när den har sovit gott och blivit väckt utan obehag. “Att sova gott” var enligt 

anestesisjuksköterskor att ge god anestesiologisk omvårdnad. Anestesisjuksköterskorna 

menade att dålig och undermålig omvårdnad uttrycker sig, till exempel i väckning av en 

delvis muskelrelaxerad patient. 

- Jag har varit med och väckt en patient som fortfarande var delvis relaxerad 

och har man sett de i ögonen då reverserar man alltid! Punkt, slut. (3:3) 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I denna studie framkom att omhändertagandet av patienter som ska eller har erhållit IDMR är 

en komplex situation med många delar som är av betydelse för hur anestesisjuksköterskor 

arbetar. Omhändertagandet inkluderade Att ge information, Att övervaka, Att administrera 

läkemedel och Att arbeta patientsäkert.  

I sjukvården idag ska vården som utförs vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet 

samt vara individanpassad (Patientsäkerhetslagen, 2010:659, kap. 6, 1§; Patientlagen, SFS 

2014:821, kap. 3, 1§), detta innebär att specifik kunskap genom studier och 

individers/sjukvårdspersonals erfarenheter bör tas tillvara för att optimera vården. Vad gäller 

anestesisjuksköterskors omhändertagande av patienter som erhållit IDMR tror författarna att 

detta kan optimeras genom att anestesipersonal och operationspersonal nationellt hjälps åt att 

utforma tydligare rutiner och riktlinjer eller protokoll om t.ex. övervakning av patienter som 

erhållit IDMR och som är användarvänliga. Detta skulle därmed skapa ett mer patientsäkert 

och konsekvent omhändertagande av patienter på fler sjukhus. Resultatet visade att det finns 
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stora interindividuella skillnader i metabolismen av IDMR bland patienterna vilket betyder att 

framarbetade rutiner behöver vara även tillämpningsbara i detta avseende. 

Då NMM inte används skilde sig de observationer som görs av kliniska tecken åt mellan 

anestesisjuksköterskorna. En möjlighet vore att utveckla ett protokoll för specifika kliniska 

tecken som kan förknippas med säker extubering utan risk för restkurarisering. Dock är detta 

problematiskt då åsikter, huruvida kliniska tecken kunde användas för att bedöma om 

muskelrelaxerande har eliminerats, skilde sig mellan anestesisjuksköterskorna. Liknande 

slutsatser drar Mathias och de Bernardis (2012) som menar att det finns flera kliniska tecken 

som kan användas för att grovt uppskatta patientens tillstånd gällande restkurarisering men 

noterar att dessa inte kan räknas som säkra. Dock anser författarna att god kännedom om 

dessa kliniska tecken kan göra omhändertagandet säkrare, speciellt i de fall NMM inte 

används eller inte fungerar. Här bör anestesisjuksköterskor arbeta efter de evidens som är 

tillgängligt inom området som en riktlinje för omhändertagandet. 

Det finns en hel del i anestesisjuksköterskornas omhändertagande av dessa patienter som inte 

är möjligt att styras av riktlinjer och protokoll. Denna del omfattas av det psykosociala 

omhändertagandet där patienten bland annat görs delaktig i sin vård och informeras om det 

som skall hända. Resultatet visade att det är viktigt att som anestesisjuksköterska vara flexibel 

och kunna bedöma hur patienten upplever sin situation och hur stort informationsbehov de 

har. Det är även viktigt att som anestesisjuksköterska tänka på sättet hur information skall ges 

till patienten för att inte skapa onödig oro. Liknande diskuterar Aasa, Hovbäck och Berterö 

(2013) i sin artikel som påpekar att varje patient bör få individanpassad information då det är 

en förutsättning för att patienten ska känna sig delaktig och ha en känsla av egenmakt i en 

sårbar situation. Därför anser författarna att detta är ett område där svårigheter finns att skapa 

generella rutiner och riktlinjer då alla patienter behöver individuellt anpassat deltagande. 

Studien visade att det är tydligt att rutiner för övervakning och läkemedelsadministration 

skiljer sig mycket åt beroende på vid vilket sjukhus arbetet sker. De flesta 

anestesisjuksköterskorna i denna studie försökte arbeta efter de rutiner som finns på 

avdelningen. Resultatet visade att dessa rutiner i vissa fall upplevdes otydliga vilket 

resulterade i att många anestesisjuksköterskor använde sin egen erfarenhet och preferenser i 

omhändertagandet och övervakningen samt när och hur läkemedel ska administreras. Detta 

skapade osäkerhet bland kollegor som inte kände sig lika trygga i att självständigt ta sådana 

beslut. Utveckling av gemensamma nationella riktlinjer för omhändertagande av dessa 
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patienter gällande övervakning och läkemedelsadministration tror författarna skulle bidra till 

mera enad och konsekvent omhändertagande som skulle medföra ökad patientsäkerhet och 

trygghet i omhändertagandet hos anestesisjuksköterskorna. 

Övervakning av denna patientgrupp skedde med eller utan neuromuskulär övervakning. 

Studien visade att valet att inte använda neuromuskulär övervakning berodde på 

anestesisjuksköterskornas egna preferenser, lokala rutiner samt bristfällig tillgång till specifik 

medicinteknisk apparatur i form av TOF-mätare. Alla dessa ovannämnda faktorer påverkar 

givetvis i hur stor utsträckning TOF är en del av omhändertagandet av denna patientgrupp. 

Den stora variationen i användning av TOF/NMM hos olika verksamheter och saknaden av 

nationella riktlinjer gör det svårt att kvalitetssäkra konsekvent omhändertagande av dessa 

patienter. Svårigheter med bestämda riktlinjer ligger även i att användning av NMM på 

patienten som erhållit IDMR inte är ett krav utan en rekommendation av god praxis för säker 

användning av IDMR (Fabregat Lopez, Candia Arana & Castillo Monzon, 2012). 

Resultatet visade att deltagarna är medvetna om de stora interindividuella skillnaderna i 

metabolismen av IDMR. De anestesisjuksköterskor som använde TOF regelbundet ansåg 

denna företeelse som en mera reell risk. Murphy et al. (2008) konkluderar i sin studie att 

regelbunden användandet av NMM är en av faktorer som minskar risken för restkurarisering. 

Riktlinjer för reversering fanns på alla verksamheter men även de skiljde sig mellan kliniker 

och var baserad på tid eller resultatet av TOF, vilket även det bidrar till svår följsamhet i 

omhändertagandet. Alla anestesisjuksköterskor i denna studie ansåg dock inte att 

övervakningsutrustning i form av TOF var tillförlitlig i alla situationer, vilket också skapar 

svårigheter att tillämpa ev. utformande av riktlinjer.  

Deltagande anestesisjuksköterskor i studien betonade vikten att kunna felsöka och ana fel hos 

övervakningsutrustningen. Med detta menades att all medicinskteknisk utrustning skall ses 

som hjälpmedel och ska användas som ett komplement till den kliniska blicken. Melin-

Johansson, Palmqvist och Rönnberg (2017) menar i sin studie att klinisk blick är en företeelse 

som baseras på yrkeserfarenhet och kunskap, och har tillsammans med evidensbaserad 

kunskap en självklar plats i patientomhändertagande. Det indikerar att anestesisjuksköterskor 

kan lita på diverse medicintekniska utrustning om de kontinuerligt analyserar den 

informationen som den ger och använder sin erfarenhetsbaserade kunskap för att utvärdering. 

Vidare skriver de att sjuksköterskans kliniska blick bör användas som stöd i kliniskt 

beslutsfattande då det leder till ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet. För att ge trygg och 
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säker vård behöver anestesisjuksköterskor balansera mellan och kombinera evidens- och 

erfarenhetsbaserad kunskap samt använda sin kliniska blick. I arbetet i högteknologisk miljö 

där information om patientens fysiologiska tillstånd kommer från flera olika mätinstrument 

kräver detta en stor koncentrationsförmåga från alla anestesisjuksköterskor (a.a).  

Författarna tror trots ovanstående resonemang att det är svårt att nationellt utveckla 

gemensamma rutiner och riktlinjer då olika förutsättningar för det generella 

omhändertagandet samt skillnaden i användandet av medicinteknisk utrustning skapar 

begränsningar. Men författarna tror dock att utveckling av gemensamma rutiner och riktlinjer 

skulle bortsett från eventuella svårigheter att utveckla dessa bidra till ett mera optimalt och 

konsekvent omhändertagande av denna patientgrupp.  

Enligt Woolf, Grol, Hutchinson, Eccles och Grimshaw (1999) kan riktlinjer öka kvaliteten i 

det kliniska beslutfattandet. De kan användas för att vägleda och stödja hälso- och 

sjukvårdspersonalen i sitt arbete, vara till hjälp att implementera ny beprövad kunskap och 

göra patientomhändertagande mera konsekvent. Vidare diskuterar de vikten att utformade 

direktiv måste lämna utrymme för individuell anpassning som tar hänsyn till patientens 

situation och sjukdomshistoria (a.a). Detta stöds även av Lugtenberg, Burgers och Westert 

(2009) som i sin studie fokuserade på patientperspektivet och skriver att riktlinjer troligen kan 

endast nå sin fulla positiva potential om det individanpassas efter varje enskild patientens 

behov.  

Woolf, Grol, Hutchinson, Eccles och Grimshaw (1999) skriver i sin artikel att det finns 

övertygande vetenskapliga bevis om att användandet av kliniska riktlinjer kan öka den givna 

vårdens kvalité genom att göra den säkrare, mer konsekvent och effektivare. Däremot är det 

mera problematiskt att utvärdera huruvida dessa riktlinjer når det potentiella resultatet i det 

dagliga kliniska arbetet, då det krävs mera systematiska studier om dess effekt samt 

förutsätter att all hälso-och sjukvårdspersonal har samma syn på kvalité. Detta resulterar i att 

omhändertagande av patienter med samma åkomma kan variera till exempel beroende på 

vilket sjukhus de vårdas på (a.a). Författarna anser att kvalité inom vården därför bör mätas 

med andra mått än personalens subjektiva upplevelser. 

Ur ett samhällsperspektiv skulle användandet av gemensamma rutiner kring 

omhändertagandet av patienter som erhållit IDMR kunna skapa en större trygghet både för de 

anestesisjuksköterskor som använder det men även för de patienter som på grund av ett 

operativt ingrepp behöver administreras IDMR. Här ligger tyngden på att alla har rätt till vård 
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på samma villkor (SFS 2017:30) och där tror författarna att riktlinjer som kan individanpassas 

vore till hjälp för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Bahtsevani, Willman, Stoltz och Östman (2010) kom i sin studie fram till att sjuksköterskor är 

generellt positivt inställda mot kliniska riktlinjer och ansåg att dessa vägleder i det dagliga 

arbetet och bidrar till konsekvent omhändertagande av patienter. Vidare skriver de att 

sjuksköterskornas vilja att följa riktlinjer ökar om flera professioner medverkar och visar sitt 

intresse i att implementera nya direktiv. Det betyder att användandet av riktlinjer endast kan 

optimeras om det sker ett kontinuerligt utvärderande och förbättrande av dessa riktlinjer (a.a.). 

Som Bahtsevani, Willman, Stoltz och Östman (2010) skriver, tror författarna att det viktigaste 

för utvecklandet av gemensamma rutiner och riktlinjer är att de riktlinjer som utvecklas 

kontinuerligt utvärderas och uppdateras allt eftersom mer erfarenhet inom området erhålls. 

Samt att de utvecklas i samråd mellan olika professioner för att öka all sjukvårdspersonals 

benägenhet och vilja att följa de riktlinjer som finns. Dessa riktlinjer bör vila på forskning och 

evidens och inte påverkas av personalens subjektiva tyckande. 

Metoddiskussion 

Faktumet att studien genomfördes på tre olika sjukhus med olika rutiner och arbetssätt samt 

att deltagarna varierade stort i ålder (31-64) och yrkeslivserfarenhet som 

anestesisjuksköterska (2-41) stärker resultatets trovärdighet. Det är enligt Polit och Beck 

(2012, s. 332) viktigt för en studie att urvalet består av deltagare med olika bakgrund, då detta 

stärker dess trovärdighet. Ett av kriterierna för deltagande var att ha minst ett års 

yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska, detta stöds av Benner (1993, s 37-45) som skriver 

om fem olika stadier i sjuksköterskans kompetensutveckling där under andra arbetsåret sker 

en övergång från avancerad nybörjare till kompetent. En fördel med fokusgruppsstudie är att 

en stor mängd data samlas in under kort tid (Doody, Slevin & Taggart, 2013). Nackdelar med 

den stora massa av data som inkluderades kan ha försvårat analysprocessen och gjort att något 

missats (a.a.). Krueger och Casey (2015, s. 23) menar att storleken på fokusgruppen skall vara 

tillräckligt stor för att kunna få fram detaljerad och bredd information om ämnet samtidigt 

som för stora fokusgrupper kan leda till att deltagarna kan känna sig obekväma med att dela 

sina åsikter. Vidare skall fokusgruppens storlek vara hanterbar för forskaren, speciellt 

gällande databearbetning (a.a.). Med detta i åtanke var författarnas syfte att ha 4-5 deltagare i 

varje fokusgrupp. På grund av personalbrist bestod 1 av 3 fokusgrupper av 3 

anestesisjuksköterskor.  
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Enligt Krueger och Casey (2015, s. 41) och Litosselliti (2003) skall intervjufrågor för 

fokusgrupper vara formulerade på ett stimulerande sätt. Med detta menas att frågorna skall 

vara tydliga, inriktade mot ämnet och ge upphov till djupa diskussioner. Den intervjuguide 

(Bilaga 5) som användes, användes som stöd under intervjuerna och utöver detta 

kompletterades intervjuerna av följdfrågor från författarna, vilket gjorde att huvudsaken av 

diskussionerna genomfördes mellan deltagarna. Författarna var ovana i en 

fokusgruppssituation och trots att författarna hade tänkt igenom hela intervjuförloppet och 

diskuterat dessa mellan varje fokusgruppstillfälle anser författarna att mer detaljerad 

information kunde ha samlats om tidigare erfarenhet av fokusgruppsintervjuer hade funnits. 

Svagheterna låg i att författarna anser att vissa följdfrågor borde ha varit mera förarbetade. 

Faktumet att den använda intervjuguiden var utformad efter studiens initiala syfte kunde bidra 

till att en del data som insamlades under intervjuer var för detaljerat inriktat mot det initiala 

syftet och kunde därmed inte inkluderas i studien. Doody, Slevin och Taggart (2013) 

beskriver att en av styrkorna med en fokusgruppstudie är att det är en kreativ process men att 

det kräver träning i intervjuteknik, vilket författarna även fick erfara. Som en del i att stärka 

vår intervjuguide kunde en provintervju genomförts, vilket hade kunnat hjälpa författarna att 

skapa en intervjuguide som gav mer svar mot studiens syfte. Detta hade kunnat stärka 

studiens tillförlitlighet.  

Dock stärks tillförlitligheten av att vi genomförde fokusgruppsintervjuer som inkluderade fler 

anestesisjuksköterskor än vad enskilda intervjuer hade gjort. Vidare påverkades 

analysprocessen av att det under första analysen framkom mycket data som inte motsvarade 

studiens första syfte. Detta gjorde att författarna omformulerade syftet och genomförde 

analysen en andra gång för att kunna inkludera större del av den data som delgavs under 

intervjuerna. Detta kan dock ha bidragit till att svaren inte helt motsvarande det 

omformulerade syftet, på grund av vårt initiala fokus på att undersöka strategier vid 

neuromuskulär monitorering. Dessa svar fick sedan i analysen sållas bort och blev inte en del 

i det slutgiltiga resultatet. Vidare kan det diskuteras hur faktumet att författarna 

omformulerade studiens syfte efter datainsamlingen eventuellt påverkade studien. Författarna 

anser att då intervjuguiden var formulerat efter det initiala syftet kunde det ha kommit fram 

ännu mera värdefull information om intervjuguiden hade varit anpassat efter det 

omformulerade syftet. Detta var inte en möjlighet då omformuleringen av syftet skedde under 

analysprocessen. I en analys av en fokusgruppsstudie finns alltid en risk för bias, att 

författarna tolkar resultatet i den riktningen som de önskar (Doody, Slevin & Taggart, 2013). 
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Detta har försökt undvikas genom att under hela arbetet gå tillbaka till transkriberingar och 

meningsenheter för att återkoppla dessa till sammanhanget i intervjuerna. 

Resultatet i denna studie bör till viss del ses som enskilda anestesisjuksköterskors uppfattning 

och tillvägagångssätt. På så vis motsvarar detta resultat inte fullt ut hur alla 

anestesisjuksköterskor på de olika avdelningarna sköter sitt omhändertagande av patienter 

som erhållit NMB med IDMR. Morgan (1997, s.60) menar att individens egna åsikter och 

erfarenheter inte alltid speglar gruppens gemensamma resonemang och motsvarar på så vis 

inte fullt ut gruppens generella åsikter. Detta påverkar studiens överförbarhet. 

Upplevelsen av att anestesisjuksköterskorna som deltog i studien inte vara rädda att säga sin 

mening och stå för sitt sätt att arbeta stärker studiens tillförlitlighet. Detta kan bero på att 

intervjuerna gjordes i en miljö där de kände sig trygga och med kollegor som de vågade säga 

sin mening till. Författarna har diskuterat om resultatet hade blivit annorlunda om enskilda 

intervjuer hade genomförts då det enligt Doody, Slevin och Taggart (2013) finns en risk att 

deltagarna håller tillbaka sina åsikter när intervjuerna sker i grupp. Morgan (1997, s.60) 

menar att det bör tas i beaktning att den enskilda individen påverkas av gruppdynamiken och 

att resultatet kan påverkas av detta. Detta kan till exempel ha medfört att 

anestesisjuksköterskans uttalanden kring studiens tema kan vara kontrollerad på grund av att 

diskussionen sker mellan kollegor. Författarna anser att optimala förutsättningar för 

fokusgruppsintervjuer eventuellt kunde ha nått om alla deltagare kommit från olika 

arbetsplatser utan att ha känt till varandra sedan tidigare. Å andra sidan kan faktumet att 

fokusgruppsdeltagarna kände varandra sedan tidigare bidra till rikare resultat. Det är möjligt 

att deltagarna känner sig trygga och avslappnade i sina kollegors sällskaps och vågar diskutera 

fritt om hur de arbetar utan att vara rädda att säga något fel (Polit & Beck, 2012, s. 537-538).  

Konklusion 

Rutiner påverkar omhändertagandet. Samtliga deltagande anestesisjuksköterskor arbetar för 

att minska oro samt undvika postoperativa och anestesiologiska komplikationer, och vill 

därför optimera omhändertagandet och säkerställa god och professionell anestesiologisk 

omvårdnad. Mer tydliga riktlinjer/rutiner behövs, även vad gäller vilka kliniska tecken som 

man ska gå efter om NMM inte fungerar. Studien visade att omhändertagande i form NMM 

och reversering av denna patientgrupp skilde sig åt en del mellan olika operationsavdelningar. 

Utveckling av nationella riktlinjer skulle kunna skapa en bättre säkerhetsmiljö och mer 

konsekvent omhändertagande nationellt. Författarna anser att fortsatt forskning inom detta 
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område skulle bidra till ökad kunskap om det specifika omhändertagandet om denna 

patientgrupp och vara till hjälp för anestesisjuksköterskor i deras dagliga arbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev till Enhetschef 

Examensarbete 15 Hp 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot anestesisjukvård 

Anestesisjuksköterskans strategier vid neuromuskulär monitorering vid administrering av 

icke-depolariserande muskelrelaxantia: En fokusgruppsstudie 

Information om Studien 

Vi är två blivande anestesisjuksköterskor studerande på Luleå Tekniska Universitet som 

planerar genomföra en studie om anestesisjuksköterskans strategier vid neuromuskulär 

övervakning vid administrering av icke-depolariserande muskelrelaxantia. Studiens syfte är 

att kartlägga/undersöka anestesisjuksköterskans strategier vid neuromuskulär övervakning vid 

administrering av icke-depolariserande muskelrelaxantia. Vi söker 4–5 anestesisjuksköterskor 

med minst ett års yrkeserfarenhet som använder icke-depolariserande muskelrelaxantia i sitt 

dagliga arbete. Studien planeras genomföras i fokusgrupper med datainsamlingen mellan 

vecka 8 till vecka 13. Fokusgruppsintervjuer innebär att ämnet kommer att diskuteras i grupp 

med andra anestesisjuksköterskor, intervjuer/diskussioner kommer spelas in och transkriberas 

i text. Tiden för fokusgruppsintervjuer beräknas vara cirka en timme. Våra handledare 

kommer, i den mån det är möjligt, närvara vid fokusgruppsintervjuerna. Fokusgrupps-

intervjuerna leds av oss författare, som stödjer diskussionen med frågeguide. Denna studie 

kan eventuellt hjälpa chefer och ledare på operationsavdelningar som kan få ett nytt 

perspektiv på hur anestesisjuksköterskor resonerar och vilka strategier som används av olika 

personer inom yrket. Risker kan föreligga i att fokus i denna studie ligger på 

anestesisjuksköterskan som om denne har den enda avgörande rollen i ämnet. Vi är medvetna 

om detta och i det slutgiltiga arbetet kommer det heller inte beskrivas på det viset. 

Insamlad information kommer bevaras konfidentiellt, information som kan avslöja deltagares 

identitet kommer att tas bort och inga obehöriga kommer kunna ta del av rådata från 

fokusgruppsdiskussionerna. Resultatet kommer tas fram genom transkribering och med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys. All insamlad data kommer raderas efter godkänd examination. 

Studien kommer läggas upp på DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och vara tillgänglig för 

nedladdning. Deltagandet i studien är frivilligt och kan vid vilken tidpunkt som helst avbrytas 

utan förklaring. Intresse anmäls till Enhetschef eller om så önskas direkt till oss. 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till anestesisjuksköterskor 

Examensarbete 15 Hp 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot anestesisjukvård 

Anestesisjuksköterskans strategier vid neuromuskulär monitorering vid administrering av 

icke-depolariserande muskelrelaxantia: En fokusgruppsstudie 

Information om Studien 
Vi är två blivande anestesisjuksköterskor studerande på Luleå Tekniska Universitet som 

planerar genomföra en studie om anestesisjuksköterskans strategier vid neuromuskulär 

övervakning vid administrering av icke-depolariserande muskelrelaxantia. Studiens syfte är 

att kartlägga/undersöka anestesisjuksköterskans strategier vid neuromuskulär övervakning vid 

administrering av icke-depolariserande muskelrelaxantia. Vi söker 4–5 anestesisjuksköterskor 

med minst ett års yrkeserfarenhet som använder icke-depolariserande muskelrelaxantia i sitt 

dagliga arbete. Studien planeras genomföras i fokusgrupper med datainsamlingen mellan 

vecka 8 till vecka 13. Fokusgruppsintervjuer innebär att ämnet kommer att diskuteras i grupp 

med andra anestesisjuksköterskor, intervjuer/diskussioner kommer spelas in och transkriberas 

i text. Tiden för fokusgruppsintervjuer beräknas vara i cirka en timme.  

 

Du som har tagit del av det här informationsbrevet har möjlighet att anmäla Ditt intresse att 

delta i studien till Din Enhetschef eller till oss direkt. Deltagandet i studien innebär att Du 

kommer att diskutera ovan nämnda ämnet i en grupp med 3–4 andra anestesisjuksköterskor 

under ca en timmes tid. Fokusgruppsintervjuerna leds av oss författare som, stödjer 

diskussionen med frågeguide. Denna studie kan eventuellt hjälpa chefer och ledare på 

operationsavdelningar som kan få ett nytt perspektiv på hur anestesisjuksköterskor resonerar 

och vilka strategier som används av olika personer inom yrket. Risker kan föreligga i att fokus 

i denna studie ligger på anestesisjuksköterskan som om denne har den enda avgörande rollen i 

ämnet. Vi är medvetna om detta och i det slutgiltiga arbetet kommer det heller inte beskrivas 

på det viset. 

 

Insamlad information kommer bevaras konfidentiellt, information som kan avslöja deltagares 

identitet kommer att tas bort och inga obehöriga kommer kunna ta del av rådata från 

fokusgruppsdiskussionerna. Resultatet kommer tas fram genom transkribering och med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys. All insamlad data kommer raderas efter godkänd examination. 

Studien kommer läggas upp på DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och vara tillgänglig för 

nedladdning.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan vid vilken tidpunkt som helst avbrytas utan 

förklaring. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Hur gamla är ni? 

Hur många år har ni varit yrkesverksamma som 

anestesisjuksköterskor? 

Vad är det första ni tänker på när ni ska muskelrelaxera en patient med NDMB?  

Hur gör ni patienten delaktig i den vård ni planerar utföra? Informerar ni pt? På vilket sätt?  

Vilka erfarenheter har ni kring/om neuromuskulär övervakning och NDMB?  

Hur monitorerar ni NMB när ni har en patient som ska erhålla/har erhållit icke-

depolariserande muskelrelaxantia?  

Vilken typ av medicinteknisk utrustning? Vilka erfarenheter har ni av TOF-mätaren? Hur 

resonerar ni som anestesisjuksköterska kring hur/när ni bör använda och använder TOF? 

Hur övervakar ni patienten om ni inte använder teknisk hjälpmedel anpassade för NMM? 

Vilka kliniska tecken utgår ni efter?  

Vad är anser ni är det viktigaste i er övervakning av patienterna vid administrering av 

NDMB?  

Vad innebär det för er att ge god anestesiologisk omvårdnad i samband med NMB? 

Vilka interindividuella skillnader har ni märkt på patienterna som fått NDMB? 

När väljer ni att reversera patienten? Vilka kliniska tecken tittar ni efter? Sugammadex eller 

Neostigmin? (Motivera!) 

Anser ni att ni behöver ha vissa kunskaper om planerade ingreppet och dess gång? 

Vilka riskmoment finns vid administrering av NDMB (och övervakning)? Tänker ni på vissa 

risker redan i förväg? Risker med väckning utan reversering? 

Vilken roll har kommunkation mellan anestesisjuksköterskor och anestesiologer när det gäller 

administrering/övervakning av NMB? Mellan anestesipersonalen och operationspersonalen? 

Vill ni lägga till något? 
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