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Abstrakt 

Anestesisjuksköterskan ska kunna värdera information om sjukdomar och 
medicinska faktorer som ska resultera i att korrekta omvårdnadsåtgärder och 
medicinska beslut tas i samarbete med anestesiologen för att öka 
patientsäkerheten. Begränsad mängd tidigare forskning finns om 
anestesisjuksköterskors känsla av trygghet och hur patientsäkerhet i den 
preoperativa fasen upplevs. Syftet med denna studie var att beskriva 
anestesisjuksköterskors upplevelser av trygghet och patientsäkerhet i det 
preoperativa omvårdnadsarbete. För att besvara syftet användes en kvalitativ 
metod. Totalt intervjuades sex anestesisjuksköterskor, alla från olika sjukhus över 
hela Sverige. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
resulterade i sju kategorier; Behov av tydliga rutiner och kontroller, Skapa en lugn 
miljö, Vikten av god kunskap och erfarenhet, Möjlighet till egen reflektion, 
Vikten av teamarbete, Organisationens inverkan på patientsäkerheten samt 
Informationsinhämtning och planering för att skapa rätt förutsättningar. 
Teamarbete och Organisationens inverkan på patientsäkerheten framkom som två 
områden där anestesisjuksköterskan inte känner trygghet och där tydliga brister 
inom patientsäkerheten identifieras. Anestesisjuksköterskan upplever att det finns 
en tveksamhet hur organisationen värderar patientsäkerheten och hur 
anestesisjuksköterskan skall förhålla sig till detta, vilket orsakar en minskad 
känsla av trygghet. Även vid problem i teamet med samarbetet, påverkades 
anestesisjuksköterskans trygghet vilket kunde ses påverka patientsäkerheten 
negativt.  Förslag på fortsatt forskning är att vidare undersöka 
anestesisjuksköterskans upplevda trygghet utifrån organisation och teamarbete. 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, Patientsäkerhet, Trygghet, Preoperativ fas, 
Omvårdnad, Kvalitativ metod 
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Abstract 

The nurse anesthetist should be able to evaluate information about diseases and 
medical factors that will result in correct care measures and medical decisions  
taken in collaboration with the anesthesiologist to increase patient safety. There is 
a limited amount of previous research on nurse anesthetist sense of security and 
how patient safety in the preoperative phase is experienced. The purpose of this 
study was to describe the nurses anesthetist experiences of safety and patient 
safety in the preoperative nursing work. To fulfil the purpose, a qualitative 
method was used. In total, six nurse anesthetists were interviewed, all from 
different hospitals across Sweden. The interviews were analyzed by qualitative 
content analysis. The analysis resulted in seven categories; Need for clear routines 
and controls, Create a calm environment, The importance of good knowledge and 
experience, Opportunity for  reflection, The importance of team work, The 
organizations impact on patient safety and Information retrieval and planning in 
order to create the right conditions. Teamwork and the organizations impact on 
patient safety emerged as two areas where the nurse anesthetist does not feel 
secure and where clear deficiencies in patient safety are identified. The nurse 
anesthetist feels there is a doubt as to how the organization values patient safety 
and how the anesthetist nurse should relate to this. This causes a reduced sense of 
security. Problems with cooperation within the team affected the safety of the 
nurse anesthetist which could be seen to adversely affect patient safety. Proposals 
for further research are to further investigate the nurse anesthetist perceived 
security based on organization and team work 

Keywords: Nurse Anesthesia, Patient Safety, Safety, Preoperative Phase, Nursing, 
Qualitative Method  
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 Introduktion 
Riskerna inom kirurgi och anestesi har minskat stort de senaste 30 åren tack vare en 

utveckling av metoder, bättre teknik och förbättrade läkemedel. Möjligheten till regional 

anestesi är en av teknikerna som bidragit till denna förbättring, det vill säga möjligheten att 

utföra en rad olika operationer och ingrepp utan att behöva söva patienten. Genom att 

optimera förutsättningar innan operationen, de preoperativa förberedelserna som är fasen från 

informationen om vilken patient som skall opereras till att denna är klar för att sövas, ges en 

möjlighet för att minska riskerna och öka patientsäkerheten (Poldermans & Feringa, 2008). 

Vid generell anestesi, som innebär att patienten sövs, ökar riskerna för syrebrist om patienten 

har en svår luftväg. En svår anatomisk luftväg är när det är svårt att ventilera patienten med en 

mask, eller att använda sig av hjälpmedel som endotrakealtub eller larynx mask. En fysiskt 

svår luftväg innebär däremot att riskerna med en induktion (starten av en anestesi där 

patienten sövs) eller intubation är stora för patienten på grund av sin fysiska förutsättning och 

att detta blir en stor belastning på kroppen (Ahmed & Azim, 2018). Ytterligare en risk är när 

induktionen startar, att de läkemedlen som ges har som bieffekt att patienten får ett sänkt 

blodtryck. Faktorer som vissa sjukdomar, hög ålder och vissa mediciner ökar riskerna för att 

patienten har svårare att kompensera för det sänkta blodtrycket. Om blodtrycket blir för lågt 

finns risk att kroppen får syrebrist som i sin tur kan ge skador.  

Noggranna preoperativa förberedelser är en nyckelfaktor för att öka patientsäkerheten (Padley 

& Ben-Menachem, 2018). I de fall där problem har uppstått vid start av anestesi visar 

forskning att det saknats preoperativa bedömningar eller att dessa har varit ofullständigt 

utförda (Hester, Dietrich, White, Screst & Smith, 2007). Att använda sig av olika tester och 

bedömningar är enligt Shiga, Wajima, Inoue och Sakamoto (2005) en möjlighet för att minska 

risken för problem i den preoperativa fasen. Att enbart göra en undersökning på en patient är 

ej tillräckligt utan fler kontroller måsta utföras för att kunna minska riskerna. Enligt Adamus 

et al. (2010) finns många tekniker för att hantera om det uppstår en komplikation med 

luftvägen, men att det absolut bästa är att genomföra så precisa preoperativa bedömningar 

som möjligt för att redan innan vara förberedd på eventuella svårigheter och att direkt kunna 

använda sig av rätt typ av utrustning.  

I kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskan (Aniva, 2012) ingår att självständigt 

kunna utföra generell anestesi på mindre sjuka patienter utifrån en klassificering som 

benämns ASA systemet (American Society of Anesthesiologists) där översättningen till den 
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svenska användningen av ASA systemet gjorts av SFAI (2015). Vid svårare sjuka patienter 

skall anestesisjuksköterskan kunna samarbeta med en anestesiolog för att tillsammans planera 

och genomföra anestesi. Att arbeta självständigt innebär att kunna planera, övervaka, göra 

bedömningar och följa upp behandlingar (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2012). 

Frerk et al. (2015) har tagit fram riktlinjer för hur en luftväg skall hanteras. De har också 

identifierat att en stor risk för patientsäkerheten är den mänskliga faktorn. De menar att 

bristande kommunikation, bristande kunskap om teknik, ofullständiga bedömningar, felaktiga 

beslut, bristande kunskap av användandet av rätt utrustning är något som måste diskuteras och 

lyftas fram, då detta är områden som utgör riskfaktorer. Arbete med att förbättra dessa 

faktorer ökar patientsäkerheten och minskar riskerna för patienten och för att fel skall begås. 

Nieva och Sorra (2003) menar att kulturen i organisationen påverkar säkerheten för patienten. 

Hög prestige och en kultur av att peka ut enskilda individer när fel sker, ökar riskerna för 

patienter. Om personalen är rädda för att bli utpekade vid fel vågar de inte anmäla fel som 

sker och det blir då svårare att identifiera dessa faktorer. Detta leder till att det blir svårt att 

eliminera dessa fel och risker. Att istället skapa ett klimat och kultur där samarbete värdesätts 

och en förståelse att det inte enbart finns ”ett rätt” att göra något, skapar öppnare klimat som i 

sin tur återspeglar sig i en förhöjd patientsäkerhet genom att personal vågar anmäla fel och 

vågar uttrycka sin åsikt. I en studie av Kremer, Faut-Callahan och Hicks (2002) har 

anestesisjuksköterskans beslutsfattande och hur detta påverkar omvårdnaden för patienten 

undersökts. De såg ett samband mellan den mänskliga faktorn och vårdrelaterade skador på 

patienten. Ett sätt att minska risken för detta är genom det kliniska beslutsfattandet och 

förbättringen av detta, framförallt i stressade situationer. Det gick att identifiera att icke-

optimala besluts påverkades av att det var bristande preoperativa bedömningar, brist på 

diagnostisk data och bristande uppmärksamhet. Enligt Char (2016) ska anestesisjuksköterskan 

kunna ansvara för patientens omvårdnad även när denna inte kan svara för sig själv. En risk 

för patienter och deras vård i detta läge är vid överlämning till annan personal. Rätt och 

tillräcklig information innan en anestesi är av stor vikt för att bibehålla patientens autonomi 

och för att minska riskerna. Boyd och Poghosyan (2017) lyfter att samarbetet mellan 

anestesisjuksköterskan och anestesiläkaren är nödvändigt för att öka patientsäkerheten. 

Tydlighet för anestesisjuksköterskans arbetsområde är av vikt för att få känna sig självständig 

och delaktig i vården av patienterna.  

Standardiserade arbetsprocesser är ett sätt att minska risker för mänskliga faktorn- fel och att 

arbeta efter checklistor ökar säkerheten för patienten och minskar riskerna. Implementering av 
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checklistor preoperativ ökar möjligheten att i förtid upptäcka fel och brister och förhindra att 

fel uppstår (Collins, Newhouse, Porter & Talsma, 2014). Hart och Owen (2005) såg att 

tydliga checklistor bidrog till att kunna garantera att en viss uppgift blev utförd. Det ökade 

möjligheten att kunna förbereda sig snabbare och att personalen inte antog att andra hade 

utfört uppgiften.  

 

Rational  
 
I anestesisjuksköterskan profession ingår att utföra bedömning av patientens tillstånd. 

Bedömningen skall innehålla och värdera information om sjukdomar, mediciner, luftväg, 

allergier, vikt med mera och ska resultera i korrekta omvårdnadsåtgärder och medicinska 

beslut tas i samarbete med anestesiologen för att öka patientsäkerheten. 

Anestesisjuksköterskans förmåga att kunna utföra denna bedömning på korrekt sätt minskar 

risken för svårigheter vid induktion samt ökar möjligheten att identifiera möjliga problem. 

Vidare ökar möjligheten att kunna bli bättre förberedd med rätt utrustning och kompetens. Det 

finns en begränsad mängd tidigare forskning på hur detta arbetsområde upplevs för 

anestesisjuksköterskan. Genom att studera vad som påverkar anestesisjuksköterskans 

upplevelse av trygghet och patientsäkerhet i det preoperativa omvårdnadsarbetet kan 

förbättringsområden identifieras som i sin tur kan leda till ökad patientsäkerhet.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av trygghet och 

patientsäkerhet i det preoperativa omvårdnadsarbete 

Metod 
Design 
 
För att svara mot syftet och frågeställningen valdes en kvalitativ metod som ger en ökad 

möjlighet att förstå ett fenomen som man vill undersöka. Enligt Polit och Beck (2016) bidrar 

den kvalitativa forskningen med att ge en helhet av det man vill förstå och ge en återspegling 

som baseras på verkligheten.   
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Urval 
 
Deltagare rekryterades genom ett snöbollsurval till denna studie. Författaren kontaktade sex 

personer som är kända för mig, alla yrkesverksamma inom området anestesi i olika delar av 

Sverige. Enligt Polit och Beck (2016) ingår snöbollsurval i kategorin icke-slumpmässigt 

urval, och används för att nå deltagare som kan bidra till studiens syfte genom att ha relevant 

information att dela med sig av. Dessa personer informerades om studiens syfte, 

inklusionskriterier för deltagande och att jag önskade komma i kontakt med en 

anestesisjuksköterska som ville delta i studien. De gav sedan i sin tur information om studien 

till en anestesisjuksköterska var, som motsvarade inklusionskriterier, samt gav 

kontaktuppgifter till mig som författare. Inklusionskriterierna var specialistutbildade 

anestesisjuksköterskor, yrkesverksamma inom en anestesiklinik. Alla sex tillfrågade 

anestesisjuksköterskor tackade ja till medverkan i studien och skickade ett meddelande till 

författaren som på så sätt kunde ge dem ytterligare information och bestämma tid för intervju. 

Yrkeserfarenheten som anestesisjuksköterska varierade mellan 1,5 år till ca 14 år, 

könsfördelningen bland deltagarna var en kvinna och fem män.  

 

Datainsamling 
 
Datainsamling genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att kunna få 

deltagarnas egna berättelser. Som stöd för intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 1), 

vilket enligt Polit & Beck (2016) skapar en möjlighet att beröra de viktiga frågeställningar 

som svarar mot syftet och om behovet finns, kunna fördjupa sig för att få mer information. 

Alla intervjuer skedde över telefon och spelades in med skriftligt samtycke av deltagarna. 

Tiden på intervjuerna varierade från 23 minuter till 53 minuter.  

 

Dataanalys 
 
Efter telefonintervjuerna transkriberades alla intervjuer ord för ord och kodades av författaren 

så att denne kunde hålla isär materialet. Analysen genomfördes enligt Graneheim och 

Lundman (2004) som en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Under 

analysprocessen har datamaterialet lästs igenom flertalet gånger för att inte tappa det viktiga 

och väsentliga i innehållet, samt för att säkerställa att den ursprungliga informationen 
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bibehålls. Texten sorterades in i meningsenheter, vilket syftar till att identifiera meningar eller 

uttryckta fraser som kopplas till varandra genom innehåll och kontext och som svarar mot 

studiens syfte (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Därefter kondenserades och bearbetades 

meningsenheterna för att få fram underkategorier. Kondensering innebär att kunna förkorta  

uttryckta meningar samtidigt som kärnan bevaras, underkategori är att börja sammanställa 

dessa kondenserade enheter för att foga samman data baserat på likheter och skillnader. Att 

sedan skapa kategorier är huvuduppgiften för kvalitativ innehållsanalys och skall kunna svara 

på vad den röda tråden är och skall innehålla en mängd data som har samma innehåll och 

betydelse. Analysen resulterade i sju kategorier (Tabell 1).  

 

Forskningsetiska aspekter 
 
Etiska krav på forskning innebär att forskaren ska informera deltagarna om syftet med studien 

samt att deltagarna har en egen rätt att bestämma över sitt deltagande och har rätt att när som 

helst avsluta sin medverkan. Alla deltagare ska garanteras konfidentialitet och deras 

personuppgifter ska skyddas. Uppgifter om de enskilda individerna får enbart användas för 

forskningens ändamål (Patel & Davidsson, 2011, s.62-63). I denna studie har alla berörda 

informerats vid första kontakt, samt erhållet ett skriftligt dokument med information. 

Deltagarna informerades om syftet med studien, tillvägagångssätt, sekretess, anonymitet samt 

samtycke och möjlighet att avbryta deltagandet om de så önskat detta. De blev även 

informerade om kontaktuppgifter till författaren om de hade frågor eller synpunkter efter att 

intervjun var slut. Deltagarna fick ge sitt skriftliga informerade samtycke att medverka i 

studien. Dessa dokument har förvarats inlåsta och kommer att raderas när studien är 

publicerad. All information om deltagarna har bibehållits helt konfidentiell under hela arbetets 

gång. Intervjuerna som spelats in har transkriberats så det ej går att härleda någon intervju till 

en viss person och de inspelade intervjuerna kommer att raderas efter att arbetet är godkänt.  

Vid Luleå Tekniska Universitet har  en etikprövning för examensarbeten genomförts och 

godkänts innan studien påbörjades.  
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Resultat 
Efter analysen framkom sju kategorier vilket presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Översikt över kategorier 

Kategorier (n=7) 

Behov av tydliga rutiner och kontroller 

Skapa en lugn miljö 

Vikten av god kunskap och erfarenhet 

Möjlighet till egen reflektion 

Vikten av teamarbete 

Organisationens inverkan på patientsäkerhet 

Informationsinhämtning och planering för att skapa rätt förutsättningar. 

 

Behov av tydliga rutiner och kontroller 
 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att det i den praktiska hanteringen av moment, åtgärder, 

utrustning och läkemedel fanns en känsla av trygghet och att detta inte var ett moment som de 

kände oro för. Viktiga faktorer som påverkade att denna känsla av trygghet var att ha tydliga 

rutiner för hur de skulle utföra dessa praktiska moment. Ju tydligare rutiner desto högre grad 

av trygghet beskrev de sig uppleva vilket också gav dem en viss känsla av kontroll.  

Jag jobbar med ganska hård systematik i allt jag gör, jag drar alltid läkemedel på exakt samma 

sätt, varje tid, varje morgon. Jag märker sprutorna på exakt samma sätt, jag placerar dom på 

narkosbordet på exakt samma sätt, jag dukar upp min anestesiologiska utrustning på exakt samma 

sätt. 

De beskrev att de tyckte att med noggrannhet och bra rutiner kunde de bättre hantera oväntade 

situationer. På de avdelningar där det fanns oskrivna regler om arbetssätt, där dessa inte fanns 

dokumenterade som tydliga rutiner, beskrevs detta kunna skapa svåra situationer. Sådana 

situationer beskrevs vara till exempel att alla inte arbetade mot samma målbild vilket gjorde 

det svårt för dem som anestesisjuksköterskor att utföra sina förberedelser på ett säkert sätt. 

Istället fick de utgå från hur olika läkare ville ha det, vilket kunde variera och innebära många 

olika sätt att hantera moment. Därför menade de att tydliga rutiner som var lättillgängliga för 
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alla, skapade trygghet. Ett sätt att höja patientsäkerheten var också upprepade kontroller och 

att de som anestesisjuksköterskor fick utföra dessa själv, oavsett om någon annan redan ställt 

samma fråga till patienten.  

 Jag ber dom [patienten] ju att gapa, räcka ut tungan, lyfta fram käken, visa tänderna, göra 

nackkontrollen. Det gör vi på alla. Så den utför du alltid själv?  Ja precis, och det får dom väl 

göra kanske minst fyra gånger innan dom är inne på sal. Alltså alla [personal involverad i 

patientens vård] vill kolla och det är ju perfekt egentligen. 

 

Skapa en lugn miljö 
 
Anestesisjuksköterskor beskrev stress som en faktor om upplevdes påverka både den egna 

tryggheten samt patientsäkerheten. Stressen bidrog till att uppgifter utfördes men att det kunde 

uppstå en osäkerhet om det blev korrekt utförd. Detta innebar ibland att man ibland fick börja 

om och detta skapade mer stress då mer tid behövdes. Ett exempel kunde vara att 

anestesisjuksköterskan spädde läkemedel, men stördes i momentet och då blev osäker om 

spädningen skett på rätt sätt. Beslutet blev då att kassera sprutan och börja om från början. En 

nyckelfaktor i att hantera detta var att själv ta ansvar för att gå undan eller på liknande sätt 

säkerställa att stressen i omgivningen inte påverkade deras arbete. Detta upplevdes höja 

patientsäkerheten genom att de själv blev tryggare i att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. 

Stressen från omgivningen beskrevs kunna påverka dem negativt, det upplevdes för stimmigt 

och kunde orsaka att koncentrationen stördes. Genom att ha möjlighet att vara själv och 

iordningsställa läkemedel, en uppgift som kräver stor noggrannhet, ökade koncentrationen 

och därmed säkerheten.  

Sen så drar jag läkemedel lugnt och stilla, oftast inne på sal själv eftersom att jag tycker att det 

blir för stökigt att stå inne i läkemedelsrummet 

 

Vikten av god kunskap och erfarenhet 
 
Förutsättningar att ha rätt nivå av kunskap för sin arbetsuppgift tillsammans med relevant 

erfarenhet ökar möjligheten till trygghet enligt anestesisjuksköterskorna. Med hjälp av 

kunskap om var utrusning är placerad samt kunskap och erfarenhet om hur den fungerar, 

kunde de hantera oväntade situationer på ett mer kontrollerat sätt vilket ingav lugn och ökade 

känslan av trygghet.  
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Så en balans mellan teori och praktik. En balans mellan rutin och dynamik. Och det återspeglar 

sin i den preoperativa processen. ”jaha nu dök det en liten passning från vänster här som vi inte 

hade tänkt på eller som vi inte bara var så förberedda på” men då hanterar man det och är så 

pass trygg i sin verksamhet att man kan göra det på ett bra sätt.  

Möjligheten att träna på olika scenarier beskrevs som ett sätt att höja patientsäkerheten. I vissa 

anestesisjuksköterskors verksamheter beskrevs detta redan vara implementerat, medan dem 

som inte hade detta som en del av sitt arbete önskade få det infört. Genom att träna praktiska 

situationer såsom handhavande av material, utrustning, situationer med mera för att öka sin 

kunskap inom önskade områden, beskrev vara ett sätt att förbättra och säkerställa trygghet och 

säkerhet. Att vara anestesisjuksköterska beskrevs ställa krav på kunskap och självständighet 

samt att kunna göra bedömningar om rimlighet, utifrån den valda anestesin vilket beskrevs 

vara avgörande för patientsäkerheten. Kunskap och erfarenhet beskrevs av 

anestesisjuksköterskor vara att ”kunna mycket”, att värdera olika mätvärden, att läsa provsvar 

och läkemedelslistor och att ta olika beslut, som att våga säga ifrån när något gick över ens 

kunskapsgrad och då be om hjälp.  

Att be om hjälp är styrka det är vår kultur. 

 

Möjlighet till egen reflektion  
 
Ytterligare något som upplevdes kunna skapa mer trygghet var möjligheten till att kunna 

reflektera över situationer de som anestesisjuksköterskor hamnade i. När något gått fel eller 

något som kunde ha förbättrats, ansågs det viktigt att man funderade över hur, vad och varför, 

för att kunna förbättra sitt arbete och skapa bättre förutsättningar i framtiden. Att själv kunna 

reflektera och hantera olika situationer ansågs som en viktig del i patientsäkerhetsarbetet.  

Det jag kollar sen är ju såklart vilket ordinerad anestesimetod det är då, det är väl det som är den 

stora grejen där då, vad, vilket ingrepp det är som skall göras och vilken anestesimetod är 

ordinerad och så får, tänker jag själv är det här rimligt eller är, hur brukar vi göra. 

Ta sig tid till att reflektera över arbetet som utförs och om uppgifter de fått ordinerat till sig 

var något som upplevdes svårt men nödvändigt. Genom att stanna upp och reflektera 

upplevdes den egna tryggheten öka genom att arbetet blev utfört på rätt sätt och att inget 

glömdes. Ibland gav reflektionen också utrymme för att inse att åtgärder behövde göras för att 

öka patientsäkerheten.  
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Vikten av teamarbete 
 
Anestesisjuksköterskor beskrev sig inte uppleva känslan av trygghet i teamarbetet i den 

preoperativa fasen. Samarbetet med läkarna upplevdes vara individbundet och beskrevs i 

vissa fall fungera bra men i andra fall mindre bra varför de tyckte att förbättringar krävdes. 

Om teamet arbetade med olika målbilder ledde till att det uppstod en konflikt mellan läkare 

och dem som anestesisjuksköterskor. Upplevelsen av trygghet minskade när de kände att det 

inte gick att känna tillit till kollegor eller när rädslan för en konflikt kom i vägen för att göra 

sitt arbete på ett säkert sätt.  

Och det här, det kan komma lite grann i konflikt för att det är en regel mer än ett undantag att vi 

får göra så att det blir en ny preopbedömning, eller ja en ny intraopbedömning skulle man kunna 

kalla det, för alla narkosläkare vill ha det på sitt sätt. 

Att inte heller ha en läkare på plats gjorde det svårt att kunna reda ut sina frågetecken innan 

patienten skulle komma till operationsavdelningen. En förutsättning för att kunna arbeta som 

ett team beskrevs av anestesisjuksköterskor vara att alla är på plats samtidigt, att ha samma 

chef och att exempelvis under planeringsdagar ha dessa ihop som ett team. Patientsäkerheten 

påverkades på ett negativt sätt då deras frågor inte prioriterades när anestesiläkaren väl var på 

plats. När teamarbetet uteblev och frågetecken och eventuella beslut som ska redas ut av 

läkare istället blev deras ansvar som anestesisjuksköterskor beskrevs vara ytterligare faktorer 

som påverkade känslan av trygghet och patientsäkerheten.  

När man har sina planeringsdagar till exempel, så är det ju det här att vi skall ”vara ett team”, 

men så har ju då sina utbildningsdagar och då har ofta läkarna sina utbildningar på ett håll och 

narkossköterskorna på ett håll. Och då blir ju samarbetet kanske inte det bästa.  

 

Organisationens inverkan på patientsäkerhet 
 

Anestesisjuksköterskorna beskrev sig känna tveksamma om vad organisationen ansåg om 

patientsäkerheten och att detta var något som sas men som inte fullt ut menades. Att 

tidsaspekten var viktigare och att hinna operera så många som möjligt istället för så säkert 

som möjligt var något de befarade var mer styrande än säkerheten. Detta i kombination med 

att de inte fick vara ny så länge kunde inge en känsla av minskat patientsäkert arbete. 

Samtidigt var det ur andra synvinklar ett stort individansvar att arbeta patientsäkert och att det 

självständigt togs tid för att göra detta. De beskrev att rädslan att våga ta egna beslut som 
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främjar patientsäkerheten ökade då de blev ifrågasatta när det på något sätt minskat eller 

fördröjt produktionen. Detta gav dem en känsla av otrygghet i arbetet.  

Men sen tror jag att arbetsplatsen tänker när det gäller patientsäkerhet, att det är mest skall se 

bra ut på papperet. Patientsäkerhet är ju härligt så länge det inte lägger hinder för produktionen. 

 

Men sen blir man ju tyvärr erfaren väldigt snabbt också. För det är väl så inom alla sektioner 

inom sjukvården att det är en sån stor ruljangs på personal. Ehh… så att efter ett tag blir man lite 

inkastad tycker jag. Det gick väldigt snabbt efter inskolningen så ansågs man väldigt erfaren 

tycker jag. 

En faktor som beskrevs kunna öka tryggheten var att skapa en organisation med tillräckligt 

antal  personal som kan ge en bra inskolning där man inte behöver få ut nyexaminerade så 

snabbt som möjligt i självständigt arbete. Det ansågs viktigt att få ha möjligheten att få vara 

ny på jobbet under en något längre tid där man upplevde sig stöttad av mer erfarna kollegor. 

Detta för att inte uppleva att man kastades ut i verksamheten för tidigt då man inte hade 

tillräckligt med erfarenhet för att fullt ut ta ansvaret som behövs för att garantera en viss nivå 

av patientsäkerhet.  

 

Informationsinhämtning och planering för att skapa rätt 
förutsättningar. 
 
Anestesisjuksköterskor beskrev att det i den preoperativa fasen var av stor vikt att skapa sig 

en bild om varje patient för att kunna arbeta så säkert som möjligt. Stor betydelse lades därför 

i att läsa på inför varje patient i dennes journal, kontrollera olika provsvar, läsa läkarnas 

bedömningar samt kontrollera läkemedelslistor för att kunna få en så samlad bild om 

patienten som möjligt. Genom att skaffa sig rätt information, genom flera olika vägar för att 

kunna göra en så tydlig bedömning som möjligt, gavs möjligheten att se om all information 

som behövdes fanns, eller om det var något som saknades. På detta sätt beskrevs att rätt 

förutsättningar skapas för ett patientsäkert omhändertagande, men också en trygghet för dem 

själv i sitt arbete. 

Och så tittar man om dom[patienten] har en sådär flyende haka till exempel, om dom är stora, 

kraftiga, tjocka så kan man ju förvänta sig att det är lite svårare luftväg och då skapar man ju 

också förutsättningar för att ha bra hjälpmedel. 
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Att ta med rätt utrustning, utifrån rätt information samt att kunna planera för olika moment 

men också planera för om det inte skulle gå som man ville, ansågs som viktigt i den 

preoperativa fasen. En del av informationsinhämtandet handlade även om att kunna ställa sig 

frågan: Har jag rätt förutsättningar för detta eller behöver jag ta hjälp av en kollega?  För att 

på så sätt kunna planera för att ha rätt personal på plats. 

Absolut, och gärna fråga någon erfaren som vet och som gjort det tidigare och inte ställa sig i en 

situation som man vet att man inte klarar av. 

En viktig del ansågs vara att ha beredskap om hur man ska kunna hantera svåra situationer 

som kan uppstå, genom att planera flera olika steg i förväg och ha skapat sig olika möjligheter 

och förutsättningar att hantera oväntade situationer. 

Och alla elever oavsett kategori så präntar jag in att tänka i tre steg före. Ett steg före räcker inte, 

vid ett steg före så ligger du redan ett steg back när skiten händer. 

 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
 
I denna studie identifierades sju kategorier som beskriver anestesisjuksköterskors upplevelse 

av trygghet och patientsäkerhet i det preoperativa omvårdnadsarbetet. Faktorer som påverkade 

anestesisjuksköterskans trygghet var även i många fall direkt kopplade till patientsäkerheten i 

arbetet. Ökad kunskap ledde till en förstärkt känsla av trygghet och med detta, enligt 

anestesisjuksköterskorna, ökade patientsäkerheten genom att kunna bibehålla lugnet i 

stressade situationer.  

I denna studies resultat framkom att anestesisjuksköterskorna ansåg att med rätt kunskap och 

rätt rutiner skapades en trygghet i yrkesrollen och i den preoperativa fasen. Genom att ha 

sammanställt rätt information och förberett detta kunde patientsäkerheten ökas väsentligt. 

Enligt Frerk et al. (2015) utgör den mänskliga faktorn en risk för patientsäkerheten. Med 

bristande kunskap minskade patientsäkerheten i omvårdnadsarbetet och att just detta var 

möjliga förbättringsområden inom anestesiverksamheten för att öka patientsäkerheten.  

Vidare i den egna studien, var ett sätt som identifierades för att öka säkerheten, kunskapen att 

kunna planera för flera steg i förväg. Genom korrekt teoretisk kunskap men även rutin som 

skapade denna trygghet och att det just därför fanns ett behov av att få vara ny och inte bli 
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inkastad i jobbet. Padley och Ben-Menachem (2018) påpekar att identifierande av faktorer 

som kan utgöra en risk ökar möjligheten för att välja rätt behandling och att vara förberedd på 

att hantera eventuella komplikationer som kan uppkomma. Genom att ligga ”ett steg före” ger 

det en ökad möjlighet för ökad patientsäkerhet. 

Enligt resultatet i denna studie fanns brister i teamarbetet. Det saknades tydliga rutiner och det 

framkom att det fanns ett stort utrymme för förbättrat samarbete med läkarna. En faktor som 

togs upp av deltagarna för att kunna förbättra detta var just att skapa utrymme för teamträning 

och att exempelvis ha samma chef för all personal som arbetar inom samma klinik. Enligt 

Flin, Fioratou, Frerk, Trotter och Cook (2013) är säkerhetsklimatet hos personalen en 

avgörande faktor som ökar säkerheten för patienten. Genom ökad kunskap, förbättrade 

arbetstider, möjliggöra tid för raster och att kontinuerligt kunna vidareutbilda sig för att 

tillgodose ny kunskap är faktorer som ökar patientsäkerheten. Cole och Crichton (2006) 

menar att ett sätt att förbättra arbetsklimatet är att tydliggöra vilka roller varje individ har i ett 

preoperativt skede, att utse en tydlig ledare, att öva på closed-loop kommunikation och att 

kontinuerligt ha tillfällen för teamträning. DeFontes och Surbida (2004) beskriver att för att 

uppnå en hälsosam teammiljö är det nödvändig att kunna utföra ändringar och nya rutiner. För 

att skapa ett klimat av större patientsäkerhet, krävs att organisationen börjar med värderingar 

hos personalen och inställning hos denna. När teamets inställning påverkats kan man öka 

medvetenheten om säkerheten och därmed börja identifiera vilka behov som finns. Författaren 

till detta arbete ser att teamarbetet inom anestesivården är av varierad grad och individbundet. 

Baserat på denna studies resultat kopplat till relevant forskning anser författaren att detta visar 

på att patientsäkerheten i dagens anestesivård är i behov av förbättring för att skapa en 

tryggare vård och omvårdnad för patienten.  

I resultatet i denna studie framkom att anestesisjuksköterskor kände sig trygga i den 

preoperativa fasen och framförallt i de praktiska momenten. Det som däremot var en 

osäkerhet hos dem var hur ledningen och organisationen såg på patientsäkerheten. Vilken av 

faktorerna var av störst vikt för ledning och organisation, patientsäkerhet eller patientflöde? 

Dock fanns en konsensus av att denna osäkerhet utmynnade i eget ansvar för att själv välja att 

jobba patientsäkert. Enligt Larsson-Mauleon och Ekman (2002) har anestesisjuksköterskan ett 

stort ansvar att kunna arbeta självständigt, kunna förutse situationer, planera och prioritera, ha 

kunskap om mediciner och teknisk utrustning samt bibehålla patientens välmående vilket 

även enligt kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskan gäller för anestesisjuksköterskan 

inom svensk anestesivårdvård (Aniva, 2012). Utvecklig av ledarskap och organisation är en 
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nyckelfaktor i att förbättra patientsäkerheten inom anestesivård. Ett huvudområde är att 

utveckla ledarskapet, att kunna vara en bra ledare i stressfulla och oväntade situationer men 

samtidigt ha förmågan att låta anestesisjuksköterskorna arbeta autonomt när situationen 

tillåter (Wacker & Kolbe, 2014). Resultatet i den egna studien visar att organisationens 

agerade eller teamets relation relaterades direkt till den egna upplevelsen av trygghet och 

patientsäkerhet hos anestesisjuksköterskor i den preoperativa fasen. Fynden i resultaten visar 

att detta är en brist och ett område som behöver förbättras för att öka patientsäkerheten. 

Författaren anser att det måste tas fram en tydlighet om hur verksamheten ser på 

patientsäkerhet gentemot det egna patientflödet och hur anestesisjuksköterskor ska kunna 

känna sig säkra på att patientsäkerheten inte bortprioriteras.   

Vidare framkom att det enligt anestesisjuksköterskor var viktigt att i den preoperativa fasen ha 

information om patienten för att kunna planera och på det sättet optimera patientsäkerheten. 

Enligt Shirgoska och Netkovski (2013) är planering för varje individ och att göra preoperativa 

undersökningar ett sätt att minska riskerna vid anestesi. Att bara använda sig av ett test eller 

av en undersökning ger inte tillräckliga förutsättningar för att bedöma risker. Genom att 

använda sig av flera olika test, se till patientens historik av anestesi eller sjukdomar, vilka 

mediciner patienten har, kan goda förutsättningar ges för att minska riskerna. Därigenom kan 

en noggrannare planering göras och ingreppet anpassas till den enskilda patienten (Shirgoska 

& Netkovski, 2013). Genom att skapa en individuell plan för varje enskild patient ökar 

patientsäkerheten ytterligare (Asai, 2017). I den egna studies resultat framkom vikten av att 

kunna ta sig tiden till att utföra sina uppgifter som anestesisjuksköterska samt att be om hjälp 

när vidare information behövdes.  

 

Metoddiskussion  
 
Syftet med denna studie var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av trygghet och 

patientsäkerhet i det preoperativa omvårdnadsarbete. Metoden var att samla data genom 

kvalitativa intervjuer för att kunna få en förståelse för ett fenomen. I denna studie har 

kvaliteten bedömts utifrån dess trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. I detta arbete 

beskrivs tydligt hur arbetssättet har utförts med metod, urval och insamling av data. För att 

öka pålitligheten framgår antalet deltagare, tid på intervjuer samt hur analysen utförts. Den 

kvalitativa designen på arbetet är även den som författaren bäst ansåg kunna studera 

fenomenet kopplat till studiens syfte. Pålitligheten ökar enligt Graneheim och Lundman 
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(2004) när rätt metod valts för sitt syfte och att mängden data är tillräcklig för att kunna utföra 

en god analys. 

För att öka överförbarheten har författaren noggrant utformat en intervjuguide för att inte 

påverkas av sin egen förförståelse. Intervjuerna inleddes med att deltagaren öppet fick berätta 

om hur denne gick till väga i sitt arbete för att efter detta ställa öppna frågor i ämnen som 

kunde identifieras genom intervjun. På så sätt belystes deltagarens berättelse, känslor och 

upplevelser med utgångspunkt i studiens syfte. Detta för att resultatet ska spegla deltagarnas 

upplevelser vilket kan öka överförbarheten till anestesisjuksköterskor allmänhet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är det i den kvalitativa studien upp till läsaren att avgöra om 

studien är överförbar. Detta kan läsaren bedöma efter att värderat information om bland annat 

urval, datainsamling och analysprocess.  

En styrka gällande denna studies trovärdighet kan vara att arbetet kontinuerligt har granskats 

av handledare och av medstudenter i olika seminarier för att få en vidare bild av 

förbättringsområden och hjälp till hur arbetet kunde förbättras och förtydligas.  

När forskaren vill få en djupare förståelse för något, är det lämpligt att använda sig av 

kvalitativ metod. Inom kvalitativ metod är det av vikt att kunna fastställa avgränsningar inom 

vilken ram och population som forskningen skall inrikta sig på och efter detta göra ett urval. I 

kvalitativ forskning är icke-slumpmässigt urval ett urval som kan ge en möjlighet att nå rätt 

målgrupp för fenomenet som skall studeras. Icke-slumpmässigt urval kan även ge möjlighet 

att få individer med kunskap inom ämnet som på så sätt kan dela med sig av sin upplevelse av 

det område man vill studera (DePoy & Gitlin, 1991. s. 224). I denna studie valdes ett 

snöbollsurval där forskaren hade tydliga kriterier på vilken den tilltänka målgruppen var och 

vilken kunskap de skulle besitta. För att undvika att personliga relationer hade inflytande på 

resultatet valdes studiedeltagare som inte tidigare var kända för författaren. Det kan ses som 

en styrka att urvalet blev representerat genom individer som alla besatt kunskap om ämnet, 

var goda berättare och därmed gav djup i intervjuerna och inte var i nära relation till 

författaren. Förhoppningsvis gav detta en större möjlighet till att deltagarna vågade dela med 

sig av även obekväma situationer. Alla deltagare var från olika kliniker och sjukhus i Sverige, 

vilket kan ses som en styrka för ett vidare perspektiv om en upplevelse inom yrkesområdet 

anestesi snarare än att fånga specifika problem på en viss klinik. Efter fem intervjuer hade 

författaren ett stort och detaljrikt material och efter den sjätte intervjun framkom inte mycket 

nytt utan stor del var i konsensus med vad tidigare deltagare uttryckt. Den givna tidsramen 
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skulle göra det svårt att hinna intervjua och bearbeta ett större material. Författaren valde av 

dessa anledningar att inte gå vidare med ytterligare intervjuer.  

Slutsats 
Anestesisjuksköterskans upplevelse av trygghet och patientsäkerhet i den preoperativa fasen 

påverkas av olika faktorer. I resultatet framkommer att det finns en tveksamhet bland 

anestesisjuksköterskor gällande hur organisationen värderar patientsäkerheten och hur de som 

anestesisjuksköterskor ska förhålla sig till detta. Om organisationen ser produktionen, alltså 

flödet av antal patienter, vara viktigare än hur patientsäkert verksamheten bedrivs ställer detta 

krav på att anestesisjuksköterskor självständigt måste upprätthålla patientsäkerheten med risk 

för att bli ifrågasatt varför flödet av patienter påverkas. Problem i teamet till exempel gällande 

samarbetet påverkade den egna känslan av trygghet vilket i sin tur ansågs påverka 

patientsäkerheten negativt. Dessa två faktorer är svårare för anestesisjuksköterskor att 

självständigt kunna påverka då det stor utsträckning styrs även på en högre nivå i 

organisationen.  

 

Kliniska implikationer  

Denna studies resultat visar att det finns ett samband mellan anestesisjuksköterskors känsla av 

trygghet och patientsäkerhet. Detta resultat skulle kunna ligga till grund för  att öka 

förståelsen för vilka strukturella förändringar som skulle kunna behövas inom organisationen 

för att utveckla känslan av trygghet hos anestesisjuksköterskor som och i sin tur kan öka 

patientsäkerheten i verksamheten 

Förslag på fortsatt forskning är att vidare undersöka anestesisjuksköterskans upplevda 

trygghet utifrån organisation och teamarbete och hur detta skulle kunna förbättras samt hur 

teamarbetet och organisationen påverkar patientsäkerheten.  

  



20 
 

Referenser 
Adamus, M., Fritscherova, S., Hrabalek, L., Gabrhelik, T., Zapletalova, J., & Janout, V. (2010). 

Mallampati test as a predictor of laryngoscopic view. Biomedical Papers of the Medical 
Faculty of the University Palacky, Olomouc Czech Republic, 154(4), 339–344.  

Ahmed, A., & Azim, A. (2018). Difficult tracheal intubation in critically ill. Journal of Intensive 
Care, 6(49). Doi: https://doi.org/10.1186/s40560-018-0318-4 

Aniva. (2012). Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Hämtad 2019-06-24 från 
https://aniva.se/wp-content/uploads/2014/12/komp-beskrivning-anestesi.pdf 

Asai, T. (2017). Progress in diffcult airway management. Journal of Anesthesia, 31(4), 483–486. 
doi:10.1007/s00540-017 2333-3 

Boyd, D., & Poghosyan, L. (2017). Certified registered nurse anesthetist working conditions and 
outcomes: a review of the literature. American Association of Nurse Anesthetists Journal, 
85(4), 261-269 

Char, D. (2016). Anesthesia Intraoperative Handoffs: Is Decision Ownership Compatible With 
Transitions of Care Providers. The American Journal of Bioethics, 16(9), 19-20. 
doi:10.1080/15265161.2016.1197341  

Cole, E., & Crichton, N. (2006). The culture of a trauma team in relation to human factors. 
Clinical Nursing, 15(10), 1257-1266. doi:10.111/j.1265-2702.2006.01566.x 

Collins, S, J., Newhouse, R., Porter, J., & Talsma, A. (2014). Effectiveness of the Surgical 
Safety Checklist in Correcting Errors: A Literature Review Applying Reason’s Swiss Cheese 
Model. Association of perioperative Registered Nurses Journal, 100(1), 65-79. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.aorn.2013.07.024 

Defontes, J., & Surbida, S. (2004). Preoperative safety briefing project. The permanente Journal, 
8(2) 21-27.  

DePoy, E., & Gitlin, L. (1991) Forskning -en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Flin, R., Fioratou, E., Frerk, C., Trotter, C., & Cook, T. M. (2013). Human factors in the 
development of complications of airway management: preliminary evaluation of an interview 
tool. Anesthesia, 68(6), 817-825. doi:10.1111/anae.12253 

Frerk, C., Mitchell, V, S., McNarry, A, F.,  Mendonca, C., Bhagrath, R., Patel, A., O’Sullivan, E, 
P., Woodall, N , M., & Ahmad, I. (2015). Difficult Airway Society 2015 guidelines for 
management of unanticipated difficult intubation in adults. British Journal of Anaesthesia, 
115(6), 827–48. Doi: 10.1093/bja/aev371 

Graneheim, U, H., & Lundman, B, (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 
105–112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Hart, E. M., & Owen, H. (2005). Errors and omissions in anesthesia: a pilot study using a pilot´s 
checklist. Anesthesia & Analgesia, 101(1), 246-50. 
doi:10.1213/01.ANE.0000156567.24800.0B 

Hester, C, E., Dietrich, S, A., White, S, W., Screst, J, A., & Smith, T. (2007). A comparison of 
preoperative airway assessment techniques: the modified Mallampati and the upper lip bite 
test. American Association of Nurse Anesthetists Journal, 75(3), 177-82. 



21 
 

Kremer, J., Faut-Callahan, M., & Hicks, F, D. (2002). A study of clinical decision making by 
certified registered nurse anesthetist. American Association of Nurse Anesthetists Journal, 
70(5), 391-397.  

Larsson- Mauleon, A., & Ekman, S-L. (2002). Newly graduated nurse anesthetists’ experiences 
and viwes on anesthesia nursing- a phenomenographic study. American Association of Nurse 
Anesthetists Journal, 70(4), 281-287. 

Nieva, V. F., & Sorra, J. (2003). Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in 
healthcare organizations. Quality and Safety in Health Care, 12(2), 17-23. 
doi:10.1136/qhc.12.suppl_2.ii17 

Padley, J, R., & Ben-Menachem, E. (2018). Low pre-operative heart rate variability and 
complexity are associated with hypotension after anesthesia induction in major abdominal 
surgery. Journal of Clinical Monitoring and Computing, 32(2), 245-252. doi:10.1007/s10877-
017-0012-4 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  

Poldermans, D., & Feringa, H, F. (2008). Pre-operative risk assessment and risk reduction before 
surgery. Journal of the American College of Cardiology, 51(20), 1913-1924. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.03.005 

Polit, D, F., & Beck, C, T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice (10:th edition.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

SFAI. (2015). Svensk översättning av ”American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical 
Status”�systemet. Hämtad 2019-06-25 från https://sfai.se/wp-content/uploads/2015/02/ASA-
klassifikation-på-svenska-151101.pdf 

Shiga, T., Wajima, Z., Inoue, T., & Sakamoto, A. (2005). Predicting difficult intubation in 
apparently normal patients. Anesthesiology, 103(2), 429-437. doi:10.1097/00000542-
200508000-00027. 

Shirgoska, B., & Netkovski, J. (2013). Predicting difficult airway in apparently normal adult and 
pediatric patients. Makedonska Akademija Na Naukite I Umetnostite Oddelenie Za Medicinski 
Nauki, 34(1), 155–9. doi:616.2-089.819.3-037-053.2 

SSF. (2012) Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. (Red.) Hämtad 2018-04-
09 från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-
riktlinjer/Specialistsjukskoterska-inom-anestesisjukvard/ 

Wacker, J., & Kolbe, M. (2014). Leadership and teamwork in anesthesia e Making use of human 
factors to improve clinical performance. Trends in Anaesthesia and Critical Care, 4(6), 200-
205. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tacc.2014.09.002 

  



22 
 

Bilaga 1  
Intervjuguide 
Huvudfråga: 

- Berätta hur du arbetar från det att du tar emot en patient till att hen sövts. Beskriv 
gärna så detaljrikt som möjligt med känslor, upplevelser och tankar.  

Eventuella följdfrågor för att utveckla: 

- Hur upplever du känslan av trygghet i din yrkesroll? 
- Vad gör du för att känna dig så? 
- Har du några hjälpmedel? 
- Har du någon gång känt dig orolig? (kan du beskriva situationen) 
- Hur upplever du tryggheten i denna fas? 
- Finns det något du tycker kan utveckla denna fas? 
- Berätta om din inskolning, hur upplevdes den? 
- Hur upplevs ledarskap och organisation? 

 

Hjälpfrågor: 

Kan du berätta mer om… 

Kan du ge mig ett exempel…  

Hur upplevde du det… 

Avslut: 

Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 


