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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Antalet transporter mellan sjukhus, som kräver medföljande anestesipersonal, har 

ökat i region Jönköpings län från 135 stycken 2015 till 247 transporter 2016. 

Anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter är bland annat att övervaka, observera, dokumentera 

och följa upp patientens ventilation, cirkulation, anestesidjup och temperatur. Att vårda 

patienter i ambulans är en stor utmaning eftersom situationen är komplex och oförutsägbar.                                                                                                                                      

Syfte: Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter och agerande i samband med 

kritisk händelse under ambulanstransport av svårt sjuk patient.                                                              

Metod: Kvalitativ design med hjälp av intervjuer utfördes med Critical Incident Technique 

(CIT). En incident liknas vid en situation, ett dilemma eller enskild händelse som i efterhand 

betraktas som kritisk. Kritiska händelser definieras i denna studie som händelser eller specifik 

situation med positiv eller negativ utgång.                                                                                                         

Resultat: Tre huvudområden söktes i resultatet, trygghet, kontroll och utsatthet. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att transportsituationen var en utsatt uppgift, trots flera år 

som anestesisjuksköterskor och mångårig yrkeserfarenhet utöver det. Det beskrevs som det 

värsta med jobbet och var inget som någon längtade efter.                                                                                                                        

Slutsats: Anestesisjuksköterskor känner sig ofta otrygga, utsatta och har svårt att behålla 

kontrollen över situationen under ambulanstransporten.                                                                             

Nyckelord: Agerande, ambulans, anestesisjuksköterska, erfarenheter, kritiska händelser och 

upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 

Background: The number of transports between hospitals requiring accompanying anesthetic 

staff, has increased in the region of Jönköping County from 135 in 2015 to 247 in 2016. The 

duties of the nurse anesthetics include monitoring, observing, documenting and following up 

patient ventilation, circulation, anesthesia and temperature. Caring patients in the ambulance 

is a major challenge because the situation is complex and unpredictable.                                         

Aim: The aim is to describe nurse anesthetics experiences and interventions in connection 

with a critical event during ambulance transport of severely ill patients.                                                

Method: Qualitative design using interviews was conducted with Critical Incident Technique 

(CIT). An incident is similar to a situation, dilemma or individual event which is subsequently 

considered critical. Critical events are defined in this study as events or specific situations 

with positive or negative outcomes.                                                                                             

Result: Three main areas were sought in the results, safety, control and vulnerability. Nurse 

anesthetics felt that the transport situation was an exposed task, despite several years as nurse 

anesthetics and a long-term professional experience beyond that. It was described as the worst 

of the job and was nothing that anyone longed for.                                                                         

Conclusion: Nurse anesthetics often feel insecure, vulnerable and have difficulty keeping 

control of the situation during ambulance transport.                                                                   

Keywords: Action, ambulance, nurse anesthetics, knowledges. critical events and 

experiences. 
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Inledning 

Antalet transporter mellan sjukhus, som kräver medföljande anestesipersonal, har ökat i 

region Jönköpings län från 135 stycken 2015 till 247 transporter 2016. Det är en ökning med 

55%. Länssjukhuset Ryhov stod för 151 av dessa, Höglandssjukhuset, Eksjö hade 61 

transporter och Värnamo sjukhus 35 (Jakobsson, SOS alarm, 2017). Att bokstavligt talat hålla 

en människas liv i sina händer är omtumlande. Känslan väcker både förfäran, respekt och 

stolthet (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2014). Normalt sett arbetar anestesisjuksköterskan 

på operation och ansvarar för den perioperativa omvårdnaden av patienten. 

Anestesisjuksköterskan har flertalet stora ansvarsområden bland annat att hålla fria luftvägar 

och se till att patienten har fullgod cirkulation samt upprätthåller adekvat vätskebalans under 

operationen (SFAI & SSF, 2012). Transport med svårt sjuk patient ställer höga krav på 

medföljande personal och detta ligger i prioriterade fall på anestesisjuksköterskans ansvar 

(Blakeman & Branson, 2013). Rädsla för att göra fel, att orsaka tillbud eller vårdskada leder 

till att sjuksköterskorna känner osäkerhet (Scott, Hirschinger, Cox, McCoig, Brandt & Hall, 

2009). Detta är vad författaren upplever att anestesisjuksköterskan också känner när 

ambulanstransport blir aktuellt. Därför känns denna studie värdefull för att se om teorin 

stämmer. 

 

Bakgrund 

Uppgift och relation är två delar i omvårdnaden som alltid är närvarande och aldrig kan skiljas 

åt. Ibland måste uppgiften prioriteras och emellanåt behöver relationen prioriteras. Faktorer 

som vem patienten och vårdaren är påverkar relationen, men även yttre omständigheter som 

tid, situation och sammanhang. Relationen är ömsesidig och så gott som alltid beroende av 

omvårdnaden som ska utföras. Att se till patientens grundläggande behov är centralt i all 

omvårdnad (Lindwall & von Post, 2008). Sjuksköterskans funktion 

Sjuksköterskan har personligt ansvar för sättet att utöva yrket och för att upprätthålla 

yrkeskompetensen samt att lära kontinuerligt. Sjuksköterskan ska också visa på omdöme när 

det gäller att bedöma egen, liksom andras, kompetens i samband med åtaganden samt vid 

delegering av ansvar. Sjuksköterskans uppträdande sker alltid på så sätt att yrkets anseende 

stärks och förtroendet hos allmänheten ökar. Sjuksköterskan ansvarar också för att vården 

sker i överensstämmelse med patientens säkerhet, värdighet och rättigheter vid användning av 

teknik och ny forskning i vårdarbetet. Sjuksköterskan medverkar också till en vårdkultur som 

främjar etiskt förhållningssätt och öppen dialog (ICNs-Etiska-kod-for-sjuksköterskor, 2017). 

Sjuksköterskan arbetar nära patienten och ska kunna identifiera och värdera samt analysera 

patientens behov med hjälp av sin medicinska kompetens. Dessutom ska sjuksköterskan 

värdera behov och tillstånd hos patienten så att sjuksköterskan genast kan reagera när något är 

avvikande. Sjuksköterskans ansvar innebär att finnas och handla i risksituationer och där 

agera aktivt för att åtgärda risker och därmed öka patientsäkerheten (Öhrn, 2013). Lindwall & 

von Post, (2008) beskriver sjuksköterskans ansvar att genom dialog med patienten lindra 

lidandet, säkra värdigheten och skapa välbefinnande hos densamme. 
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Anestesisjuksköterskans funktion 

Anestesisjuksköterskan ska ha god medicinsk kunskap, bred medicinteknisk kännedom och 

kunna arbeta självständigt för att behärska övervakningen av patientens vitala parametrar. 

Anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter är bland annat att övervaka, observera, dokumentera 

och följa upp patientens ventilation, cirkulation, anestesidjup och temperatur (SFAI & SSF, 

2012). Att övervaka och skapa god patientrelation samt hela tiden ligga steget före är 

anestesisjuksköterskans vårdande ansvar enligt Nilsson & Jaensson, (2016). Förändringar hos 

patienten kan komma mycket snabbt och det krävs hög beredskap. Anestesisjuksköterskan ska 

övervaka och kontrollera alla parametrar och veta precis vad som ska göras och när 

(Nagelhaut & Plaus, 2014).                                                                                                                                                                     

Anestesisjuksköterskor är vana att fatta egna, ibland svåra beslut och arbetet jämförs inte 

sällan med att vara patientens advokat (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2014). Wihlborg, 

Edgren, Johansson & Sivberg, (2017), beskriver den professionella kompetensen som 

förmågan att använda kunskaper, attityder och färdigheter i ett visst sammanhang. Miljön, 

personliga möjligheter och tydliga gränser bidrar starkt till hur arbetet utförs (Wilborg et al., 

2017). I somliga fall måste de svårast sjuka transporteras till annat sjukhus för 

specialistsjukvård. För det mesta går detta bra med ambulans men ibland måste patienten 

flygas på grund av att tillståndet kräver det, beroende på långa avstånd eller för ytterligare 

specialistkompetens (Myers, Psirides, Hathaway & Larsen, 2012). Detta kräver mycket 

personal och två ambulanssjukvårdare är inte alltid nog. Vid sådana tillfällen åker 

anestesisjuksköterska och/eller anestesiolog med i ambulansen. Ansvarig läkare bedömer från 

fall till fall vilken kompetens som krävs (Myers at al., 2012; Blakeman & Branson, 2013). 

Dessutom är patienten som vårdas ofta mycket sjuk. Det krävs erfarna team för att vårda 

dessa patienter (Flabouris, Runciman & Levings, 2006). Alla patienter som anestesipersonal 

möter klassificeras enligt American Society of Anesthesiologists, (ASA). ASA klasserna är   

1–6, där 1 betyder helt frisk patient och 6 – en avliden som ska upplåta sina organ för 

donation (SFAI´s hemsida, 2016). Att vårda patienter i ambulans är utmanande eftersom det 

är mer komplext och situationen är oförutsägbar. Utrymmet i ambulansen är begränsat och 

utrustningen är svåråtkomlig (Holmberg, Fagerberg, 2010). Personalen åsidosätter sin egen 

säkerhet genom att ibland tvingas vara obältade (Gustafsson, Wennerholm & Fridlund, 2010).  

Ambulanstransporten 

De senaste 150 åren har transporter av skadade och sjuka utvecklats mer och mer utifrån de 

militära sjuktransporter som Napoleon utformade på 1800-talet. Han såg vinsten med att 

transportera de skadade fort och effektivt och han såg dessutom till att ha specialutbildat folk 

som skötte transporterna (Blakeman & Branson, 2013). Den moderna ambulanssjukvården 

styrs idag av föreskrifter från socialstyrelsen (SOSFS: 2009:10) och enligt 2 § ska vårdgivaren 

ansvara för att varje ambulans har den utrustning som behövs för att prehospital akutsjukvård 

ska kunna ges både i och utanför ambulansen. Utrustningen ska bland annat hjälpa personalen 

att skapa och upprätthålla fria luftvägar, ge assisterad andning, administrera läkemedel, 

övervaka och registrera vitala funktioner, förflytta patienter säkert, samt överföra medicinska 

data. Suserud & Haljamäe, (1999), säger i sin studie att det bör åka med intensivvårds-, eller 

anestesisjuksköterskor i ambulanserna för att säkerställa vården. Under 2016 var skalltrauma, 

multitrauma, hjärtsjukdom, brännskada och drunkning.de vanligaste diagnoserna i Region 

Jönköpings län, som krävde medföljande anestesipersonal under transporten, (Jakobsson, 

2017).  
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Anestesisjuksköterskans erfarenheter och agerande 

Anestesisjuksköterskan upplever flera kritiska händelser under sin karriär och detta kan leda 

till stressymptom. Rätt förberedelser och rätt kompetens höjer beredskapen när patienten är 

svårt sjuk (Stone, Tyrey, Muckler & Vacchiano, 2017). Det mest optimala teamet i 

transportsituationen vore specialistsjuksköterska tillsammans med anestesiolog. Patienten som 

ska transporteras är ofta kritiskt sjuk och det är ont om tid för anestesisjuksköterskan att 

förbereda sig på övrig personal i ambulansen, inte vara i sin vanliga miljö och att inte känna 

till varandras kunskapsnivå stressar sjuksköterskor (Droogh, Smit, Hut, de Vos, Ligtenberg & 

Zijlstra, 2012). Att åka med svårt sjuka patienter innebär stort ansvar och det ställer höga krav 

på kompetensen hos medföljande personal. Det leder ibland till osäkerhet och rädsla hos 

anestesisjuksköterskan som bara har sig själv att lita till under transporten (Singh, MacDonald 

& Ahghari, 2013). Upplevelsen att vårda svårt sjuka i ambulansen gör att 

ambulanssjuksköterskor känner sig otillräckliga, de känner bristande kontroll och dåligt stöd. 

De oroar sig för att deras handling inte ska vara rätt, att vårda barn skapar stark oro. 

Sjuksköterskorna känner att oron förändras genom åren och känner ökad trygghet när 

förstärkning kallas in (Svensson, Fridlund, 2007).  

  

Teoretisk referensram 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, säker vård, informatik, 

samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap. Målet med dessa är att 

sjuksköterskorna ska vara bättre rustade så att vårdens kvalitet och säkerhet ökar (SSF, 2015). 

Sjuksköterskan måste vara väl bekant med begreppen evidensbaserad vård, personcentrad 

vård och kvalitetsförbättringsarbete för att kunna utöva säker vård (Sullivan, Hirst, & 

Cronenwett, 2009).  

 

Säker vård       

All personal inom hälso- och sjukvård måste kunna handla rationellt och effektivt och också 

kunna kompromissa mellan effektivitet och noggrannhet. Arbetet och sättet att utföra det på 

förändras ständigt och rutinerna är inte alltid definierade vilket gör att arbetsförhållandena 

inte är helt klara. I dessa fall blir kompromisserna och anpassningarna till arbetet ungefärliga 

istället för exakta och kan leda till att felaktiga beslut fattas och patientsäkerheten hotas 

(Hollnagel, 2013). Det är vanligt med vårdskador, var tionde patient drabbas av skada i 

samband med vården. Antalet är troligen betydligt större visar en internationell studie (Lesell 

& Lepp, 2013). Patientsäkerhet betyder bland annat att skydda patienten mot vårdskada. 

Vårdskadan är konsekvensen eller resultatet av en händelse som är undvikbar. Patientsäkerhet 

innebär även skydd mot vårdskada, det vill säga lidande, skada eller död som hade kunnat 

undvikas om rätt åtgärder hade vidtagits hela vägen. Målet är dels att uppnå ett tillförlitligt 

system inom hälso-, och sjukvården, dels att minimera negativa händelser och maximera 

återhämtning av dessa om de trots allt sker (Vincent & Coulter, 2002). Lex Maria kom till 

1937 med syfte att vara preventivt och förhindra att samma sak händer igen. Anmälan går till 

socialstyrelsen och 2011 kom patientsäkerhetslagen (PSL). PSL ger bland annat vårdgivaren 

uppgiften att ta med patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet, skyldigheter att utreda 

händelser som inträffat samt årligen skriva patientsäkerhetsberättelser (Lesell & Lepp, 2013).  
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Det finns två grenar av felbehandling, de oavsiktliga och de avsiktliga. De oavsiktliga är ett 

färdighetsbaserat agerande och kan vara uppmärksamhetsfel eller minnesfel och benämns som 

komplikation. De avsiktliga är regel-, eller kunskapsbaserat agerande, eller rent av nonchalans 

som leder till misstag. Dessa leder till vårdskada. När allvarlig händelse sker beror det ofta på 

att en eller flera säkerhetsbarriärer brustit eller inte funnits från början (Lesell & Lepp, 2013). 

Vårdskador uppstår när befintliga rutiner inte efterföljs eller när riktlinjer saknas, alternativt är 

dåligt uppdaterade (SFS 2010:659). I patientsäkerhetslagen, står det vidare att alla 

medarbetare har ansvar för att rapportera missförhållanden, skador och händelser som sker i 

arbetet. Flera faktorer är avgörande för säker vård. Dessa är patient, - uppgifts, - individ, - 

eller teamrelaterade. Även arbetsförhållandena och organisationen är av betydelse. Patientens 

tillstånd, tydliga riktlinjer, övervakning, bemanning och fysisk miljö är av vikt för 

patientsäkerheten (Lindh, Sahlqvist, 2012).  Läkemedelspumpar som inte fungerar eller när 

ordinationer fattas är exempel på situationer som kan leda till avvikande händelser (Shever, 

2011). Risksituationer kan enligt Lindh, Sahlqvist, (2012) vara en situation som håller på att 

leda till något oönskat och som föregås av olika varningstecken. Sjuksköterskans 

utbildningsnivå påverkar också patientsäkerheten (Clarke & Aiken, 2006). Cronenwett, 

Sherwood, Pohl, Barnsteiner, Moore, Sullivan… & Warren, (2009) säger att sjuksköterskor 

måste ha medicinsktekniska färdigheter och kunna observera och rapportera eventuella 

avvikelser.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter och agerande i samband med kritisk 

händelse under ambulanstransport av svårt sjuk patient.  

Frågeställningar  

Kontroll                                                                                                                                                   

Det finns känslor av att inte ha full kontroll över situationen hos anestesisjuksköterskor i 

samband med ambulanstransporter. Utrustning som ska med, svårt sjuka patienter ska 

förberedas och bristfällig rapport bidrar till känslan (Gustavsson, Wennerholm, & Fridlund, 

(2010). Hollnagel, (2010) beskriver säkerhetsperspektivet och hur anpassningar görs utefter 

rådande förutsättningar. Efficiency Thoroughness Trade Off, Etto-regeln säger att människor 

gör rutinmässiga ändringar i arbetet beroende på omständigheterna. Om prestationskraven är 

höga minskas grundligheten tills målet är uppfyllt och tvärtom. Åtgärden måste göras även 

om den inte följer rutinerna (Hollnagel, 2010). 

Trygghet                                                                                                                                                      

Det finns situationer som skapar otrygghet hos anestesisjuksköterskor under ambulans-

transportsituationen. Ibland får anestesisjuksköterskan åsidosätta sin egen säkerhet för att 

vårda i ambulansen (Gustavsson, Wennerholm, & Fridlund, (2010). Säkerhet uppnås genom 

att eliminera orsakerna till att oönskade situationer uppstår. Etto-regeln säger att situationer 

som har inträffat förr, eller saker som gjorts tidigare, inte kontrolleras igen. Det brukar vara 

bra så - det är det säkert fortfarande (Hollnagel, (2010). 

Utsatthet                                                                                                                                                                               

Det finns känslor av ensamhet och utsatthet hos anestesisjuksköterskor under 

ambulanstransportsituationen (Gustavsson, Wennerholm, & Fridlund, (2010). Hollnagel, 

(2010) bekräftar kravet att handla effektivt och korrekt samt att tvingas till kompromisser 

mellan effektivitet och noggrannhet. Det går inte att maximera effektivitet och noggrannhet 
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samtidigt. Etto-regeln säger att åtgärden beror på hur situationen upplevs för stunden 

(Hollnagel, 2010).   

 

Material och metod 

Design 

För att besvara syftet användes kvalitativ design med hjälp av intervjuer. CIT användes 

eftersom datainsamlingen gäller erfarenheter hos anestesisjuksköterskor, dennes beteende och 

hantering av och under händelsen. En incident liknas vid en situation, dilemma eller enskild 

händelse som i efterhand betraktas som kritisk (Fridlund, 2012). Kritisk händelse definierades 

i denna studie som händelse eller specifik situation med positiv eller negativ utgång. För att 

vara kritisk måste händelsen inträffa där det är känt för observatören och där konsekvenserna 

är klara för att inte ödets effekter ska spela in (Flanagan, 1954). Flanagan, (1954) säger också 

att vid användandet av CIT krävs det intervjufrågor som innehåller orsak, beskrivning och 

resultat av den kritisk händelsen, användarnas känslor och uppfattningar om situationen, 

åtgärder som vidtagits samt om något har förändrat dem efteråt. För att analysera den kritiska 

händelsen gäller det att arbeta baklänges, det vill säga att i efterhand studera något som redan 

har skett. Det handlar om respondenternas egenupplevda händelser (Flanagan,1954.; Fridlund, 

2012). Flanagan, (1954), beskriver vikten av att utröna vad deltagaren erfar och vilka åtgärder 

densamme utför för att hantera kritiska händelser.   
 

Urval och datainsamling 

Rekryteringen av anestesisjuksköterskor gjordes från operationsavdelningar på två sjukhus i 

södra Sverige. Urvalet gjordes strategiskt efter kontakt med verksamhetschefen och 

vårdenhetschefen på respektive operationsavdelning. Informationsbrev skickades via mejl till 

ovan nämnda ansvariga på kliniken i god tid innan intervjuerna genomfördes (Bilaga 1).  

Vårdenhetschefen på respektive avdelning tillfrågade anestesisjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna och frivilligt ville delta i studien. Anestesisjuksköterskor som hade 

arbetat två år eller längre och åkte på transport med svårt sjuk patient inkluderades i studien. 

Intervjuerna hölls med anestesisjuksköterskor, både män och kvinnor, med varierande ålder 

och med olika lång arbetserfarenhet. Muntlig information gavs, tillsammans med 

informationsbrevet, till deltagarna vid intervjutillfället.  Anestesisjuksköterskan skrev under 

godkännande att spelas in och för deltagande i studien (Bilaga 2). Godkännande av 

deltagande förvarades inlåst tillsammans med intervjumaterialet efter att intervjuerna 

analyserats (Bilaga 3).  
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Tabell I                                                                                                                                                                 

Informanternas karaktäristika (n=15)                                                                                                                                                                

Respondenter Män 6 st. Kvinnor 9 st. 

Ålder, år  38–47 (43) 43–62 (40) 

Antal år som 

anestesisjuksköterska  

8–15 (12) 3–40 (19,5) 

Övrig yrkeserfarenhet 

antal år  

4–21 (9) 2–21 (9,5) 

Antal år innan första 

transporten  

0,5–2 (1) 0–3 (1) 

Övrig [vård]utbildning 

utöver anestesiutbildning, 

antal personer 

Specialistutbildning psykiatri 

1 

Specialistutbildning 

ambulans 1 

Specialistutbildning IVA 4 

Specialistutbildning IVA + 

Operation 1 

Arbetsledarfunktion 1 

* Siffrorna inom parentes visar medeltal 

 

Datainsamling                                                                                                                                                                               

Intervjuerna ägde rum på två operationsavdelningar i södra Sverige. Detta beskrivs som 

bekvämlighetsurval av Fridlund, (2012). Intervjuerna gjordes på respektive arbetsplats i ett 

avgränsat rum utsett av vårdenhetschefen. Intervjuerna var semistrukturerade och innehöll 

större, öppna frågor och gjordes under september 2017 (Bilaga 5). Innan intervjun startade 

fick anestesisjuksköterskorna svara på ett antal allmänna frågor (Bilaga 4) innehållande kön, 

ålder, antal år i yrket samt övrig yrkeserfarenhet och utbildning och hur länge de hade arbetat 

som anestesisjuksköterska innan de åkte på första transporten (se Tabell I). I samband med 

intervjuerna gjordes stödanteckningar för minnet. Antalet incidenter bör uppgå till 100 

stycken om materialet är ”påtagligt avgränsat” (Fridlund, 2012). Varje deltagare bidrog med 

flera händelser vardera varför antalet respondenter uppgick till 15 stycken. 

Anestesisjuksköterskorna fick berätta om en eller flera händelser i samband med 

ambulanstransport som varit kritisk på något sätt, alternativt haft speciell betydelse, positiv 

eller negativ. Anestesisjuksköterskorna fick beskriva händelsen ingående och vad som ledde 

fram till just denna incident och till sist berätta hur resultatet blev positivt eller negativt 

beroende på hur anestesisjuksköterskorna reagerade. Enligt Fridlund (2012) är detta 

förfarande nödvändigt för att få en hel och fullständig bild av händelsen. Innan 

intervjufrågorna användes till studieresultatet gjordes en provintervju för att se om deltagarna 

förstod dem, att svaren besvarade syftet med undersökningen, samt att de gick att analysera 

enligt CIT.  
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Dataanalys 

Deduktiv analysteknik användes. Analysen genomfördes med hjälp av följande begrepp: 

kritisk händelse, meningsbärande enhet, subkategori, kategori och huvudområde (Fridlund, 

2012). Intervjuerna spelades in och transkriberades till text, exakt som anestesi-

sjuksköterskorna svarat. Detta är nödvändigt för att inte informationen ska missuppfattas eller 

glömmas bort enligt Flanagan, (1954). Intervjuerna avkodades och fick varsitt nummer under 

analysen. Alla svar presenterades anonymt. När intervjuerna var nedskrivna definierades 

kritiska händelser och markerades med annan färg i texten. Därefter gjordes tabeller med 

meningsbärande enheter utifrån citat ur intervjun. Tabellerna användes sedan som 

arbetsmaterial för att hitta gemensamma nämnare till respektive huvudområde (Tabell II och 

III). De kategorier som hörde ihop med varandra delades in i tre huvudområden, kontroll, 

trygghet och utsatthet. 

 

Tabell II Exempel av kritiska händelser till huvudområde och hur det påverkades anestesisjuksköterskornas 

erfarenheter                                                                                                                                              

Kritisk händelse Meningsbärande 

enhet 

Subkategori Kategori Huvudområde 

”… jag minns att 

jag tyckte att 

rapporten var 

knapphändig men 

tänkte att jag 

skulle få den 

påfylld på plats av 

NIVA 

sjuksköterskorna.” 

 

”Alltså det 

stressar ju för att 

man vet att den 

här patienten har 

egentligen inte 

marginalerna för 

att klara av den 

hära, de här 

svängningarna.” 

 

”Jag tyckte det var 

konstigt att ingen 

frågade efter hur 

det hade gått för 

mig och 

framförallt för 

patienten.” 

Rapporten var 

knapphändig men 

tänkte att jag skulle 

få den påfylld på 

plats av NIVA 

sjuksköterskorna 

 

 

 

 

det stressar ju för att 

man vet att den här 

patienten har 

egentligen inte 

marginalerna för att 

klara av den hära, 

de här 

svängningarna 

 

 

Det var konstigt att 

ingen frågade efter 

hur det hade gått för 

mig och framförallt 

för patienten 

Förhoppningen 

att få mer 

rapport på plats 

 

 

 

 

 

 

 

Blodtrycket 

svajade för 

mycket 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen som bryr 

sig 

 

Att få en bra 

rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orolig för 

patientens 

blodtryck 

 

 

 

 

 

 

 

Att känna sig 

ensam 

 

 

Kontroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsatthet 
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Tabell III Exempel av kritiska händelser till huvudområde och hur det påverkades anestesisjuksköterskornas 

agerande 

Kritisk händelse Meningsbärande 

enhet 

Subkategori Kategori Huvudområde 

”… på nåt vis 

litar de ju på en, 

tror man kan allt 

och så… och när 

jag sköljde av 

den och stoppade 

tillbaka den så 

låtsades jag att 

detta har jag 

gjort många 

gånger.” 

 

”… ett 

teamarbete bak, 

så att man är två 

fram och två bak. 

Det finns en 

väldig vinst i det 

faktiskt”. 

 

”Jag skulle säga 

att jag stod upp 

mer än jag satt. 

De litar ju på en, 

tror man kan allt 

och så 

 

Jag sköljde av den 

och stoppade 

tillbaka den och 

låtsades att detta 

har jag gjort många 

gånger.” 

 

 

Det finns en väldig 

vinst i det att man 

är två fram och två 

bak  

 

 

 

 

Jag skulle säga att 

jag stod upp mer 

än jag satt. 

Patienten tror att 

du kan allt 

 

 

Låtsades att jag 

hade gjort samma 

många gånger 

 

 

 

 

 

Att jobba i team 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerheten sätts 

åt sidan 

Att inge 

förtroende  

 

 

Att visa att man 

kan 

 

 

 

 

 

 

Att vara två som 

samarbetar 

 

 

 

 

 

 

Fara för egen del 

 

Kontroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghet 

 

 

 

 

 

 

 

Utsatthet 

 

 

Förförståelse                                                                                                                       

Forskaren har, som person, betydelse för själva forskningsprocessen. Det talas om begreppen 

reflexivitet och förförståelse varpå den senare innebär tankar, känslor och kunskap som 

forskaren har av ämnet sen tidigare (Fridlund, 2012). Förförståelsen låg i att inte alla känner 

sig trygga eller anser sig ha tillräckliga kunskaper inför en kritisk situation under 

ambulanstransporten och detta fanns i åtanke under transkriptionen av texten. Eftersom 

författaren arbetar som anestesisjuksköterska och har åkt på flera transporter kan detta öka på 

förförståelsen, men det bidrog också till ökat intresse att genomföra studien. Förförståelsen 

bortsågs från under analysen. Flanagan, (1954) säger däremot, att om respondenten fastnar i 

någon fråga kan intervjuaren med hjälp av sin förförståelse omformulera frågan, alternativt 

förklara omständigheterna kring den för att få ut nya detaljer i ämnet. Vidare säger Flanagan, 

(1954), att förförståelsen är nödvändig för att kunna se om resultatet får positiv eller negativ 

utgång. 

Etiska överväganden 

LAG 2003:460 säger bland annat följande; Forskning får endast godkännas om den utförs 

med respekt för människovärdet. Information och samtycke är ett krav. Informationen ska 

innehålla en övergripande plan, syfte med forskningen, metodbeskrivning, eventuella följder, 

vem som är huvudansvarig för forskningen samt frivillighet. Personen som deltar ska när som 

helst kunna välja att avbryta sitt deltagande (SOSFS 2015:320). Samtycke medför tre krav; 

information om syftet med studien, förmåga att förstå informationen och betänketid att 
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bestämma huruvida någon vill delta eller inte (Kjellström, 2012; Helsingforsdeklarationen, 

2013). Etikprövning krävs när forskningen behandlar personuppgifter t.ex. angående ras, olika 

övertygelser (politiska eller religiösa), hälsa eller utdrag ur brottsregister. Prövning krävs 

också om forskningen innebär ett fysiskt ingrepp på levande eller död alternativt på biologiskt 

material. Om försökspersonerna svarat ja till godkännande är detta inte nog för att 

forskningen ska kunna genomföras, etikprövning måste ändå ske (LAG 2003:460). Denna 

studie har inte krävt någon etikprövning. Godkännande att intervjua anestesisjuksköterskor på 

nämnda kliniker inhämtades från respektive verksamhetschef och vårdenhetschef, dessutom 

skrev anestesisjuksköterskorna på sitt medgivande om deltagande och frihet att lämna studien 

utan orsak. Dokumentet, intervjumaterialet och den egna granskningen sparades inlåst när 

studien var färdig. Anteckningarna kasserades då det bara intervjunummer och stödord för 

minnet på dessa. 

 

Resultat  

Tabell IV                                                                                                                                                                               

Tabell för erfarenheter hos anestesisjuksköterskan vid kritisk händelse 

Huvudområde Subkategori 

Kontroll • Bristfällig rapport  

• Fungerande utrustning 

• Att sitta på helspänn  

• Stress när transportlarmet kommer 

Trygghet • Kunskap om övriga i teamet 

• Kännedom i ambulansmiljön  

Utsatthet • Patientens liv är hotat 

• Känsla av att vara ensam och 

utlämnad 

 

Kontroll  

Bristfällig rapport                                                                                                   

Anestesisjuksköterskorna beskriver att rapporten är bristfällig och ibland till och med 

obefintlig. Detta leder till känslan av att inte ha full kontroll på patienten. Tidspress beskrivs 

som förklaring till att rapporten blir dålig samt att anestesisjuksköterskan kommer in sent i 

förloppet. Anestesisjuksköterskan blir inringd och transporten ska ske snabbt och mycket 

utrustning ska med. Anestesisjuksköterskorna upplever att tiden för rapport minskas till det 

minimala. 
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”NIVA syrran som lämnar över patienten säger att hon har ringt                                  

till IVA i … då och att det är klart … så jag får ingen mer rapport…” 

(respondent 10).   

 

En viktig del i att känna kontroll är att anestesisjuksköterskan har klart för sig vem som ska 

kontaktas om det blir bekymmer på vägen. Att ha tydliga och nedskrivna ordinationer med sig 

samt telefonnummer till ansvarig läkare så det går att föra en diskussion på vägen om behov 

uppstår. 

 

Fungerande utrustning                                                                                                                     

Att ha utrustning som inte fungerar eller som plötsligt stannar skapar känsla av att förlora 

kontrollen och rädsla för patientens välbefinnande. Anestesisjuksköterskorna talar om när 
syrgasen inte räcker på vägen eller utrustning som upphör att fungera. Orsakerna till detta är 

blandat, till exempel dåliga batterier i sprutpumparna som är medskickade. Laddningen i 

ambulansen fungerar inte eller så är det sladdar som lossnar.  

 

”När första tuben är slut och jag ska byta upptäcker jag alltså                                                    

att den bara är fylld till en tredjedel” (respondent 12).  

 

Att sitta på helspänn                                                                                                             

Anestesisjuksköterskorna har lång arbetslivserfarenhet, i medeltal 16,5 år, det vill säga det 

finns lång och gedigen erfarenhet av att hantera kritiska situationer. Ändå är upplevelsen av 

att sitta på helspänn och hela tiden vara beredd på det värsta en utmaning. Ju längre 

anestesisjuksköterskan har arbetat och ju mer anestesisjuksköterskan har varit med om desto 

större är kunskapen om vad som kan hända.  

 

”Ja, det är väl en ansträngning att sitta i ambulansen //…                                               

och rätt som det är kan något hända” (respondent 3).   

 

Stress när transportlarmet kommer                                                                            

Anestesisjuksköterskorna vittnar om stresspåslaget som blir när de blir utkallade eller inringda 

för transport. Det är ofta bråttom när ambulansen ska iväg och anestesisjuksköterskan hinner 

inte alltid förbereda sig mentalt. Värst är sjuka barn, säger anestesisjuksköterskorna. 

 

” Jag tar hand om er dotter… fast inombords har man en                                            

hemsk takykardi…” (respondent 2). 
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Trygghet 

Kunskap om övriga i teamet                                                                                                           

Att inte känna dem som kör ambulansen, veta vad de har för kunskaper, eller hur de reagerar i 

olika situationer inger känsla av otrygghet hos anestesisjuksköterskorna. Ambulanserna 

bemannades ibland med brandmän eller annan personal som hade mycket kort utbildning och 

anestesisjuksköterskan känner sig tvungen att leda övriga i teamet. Likaså tvärtom, när 

personalen i ambulansen är känd, upplever anestesisjuksköterskan stor trygghet. Att ha 

likvärdig kompetens stärker trygghetskänslan hos anestesisjuksköterskorna. Mer än hälften av 

anestesisjuksköterskorna har ytterligare någon form av specialistutbildning, men det är ändå 

resursen i övriga teamet som har störst betydelse säger anestesisjuksköterskorna.  

 

”.. det var en gammal kollega till mig som körde och det känns alltid                                     

tryggt när hon jobbar.” (respondent 8) 

 

Kännedom i ambulansmiljön                                                                                            

Att inte vara bekväm i rummet beskrivs som något som skapar otrygghet. Ambulansen 

beskrivs som trång, mörk och otillgänglig och det är svårt att komma åt medhavd utrustning, 

Om något inträffar och andra saker ska plockas fram är det svårt att nå. Likaså att veta var all 

egen utrustning hamnat i stressen när den plockats ihop, ibland inte utav samma 

anestesisjuksköterska som åker på transporten.  

 

” … att inte hitta grejerna fortare... eller alls… det kunde ju ha                                  

blivit ännu värre, ännu mer bråttom…” (respondent 9). 

 

Utsatthet  

Patientens liv är hotat                                                                                                                      

Det finns situationer där anestesisjuksköterskan fruktar för patientens välbefinnande och liv. 

Antingen för att utrustningen slutar fungera eller inte finns tillgänglig. Att glömma koppla 

upp patienten med defibrillatorplattor är exempel på situation som skapar stress. Att inse att 

utrustningen som finns i bilen inte fungerar optimalt och insikten att patientens liv riskeras 

ökar känslan av utsatthet hos anestesisjuksköterskan.  

 

” … så lägger den första motorsprutan av och då upptäcker                                              

vi att vi inte har någon laddning i ambulansen. Finns ingen 230,                                   

alltså 230 volts laddning. Och sen lägger de av en efter en, sprutorna” 

(respondent 1).    
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Känsla av att vara ensam och utlämnad                                                                         

Anestesisjuksköterskorna vittnar om att de känner sig ensamma och utlämnade i 

transportsituationen. Att ingen frågar efter hur det har gått, att ingen bryr sig om vad 

transportsituationen egentligen innebär bidrar också till känslan av ensamhet. 

Anestesisjuksköterskorna i denna studie upplever, trots flera år som anestesisjuksköterska och 

mångårig yrkeserfarenhet utöver det, att just transportsituationen är en utsatt uppgift. Det 

beskrivs som det värsta med jobbet och är inget som någon längtar efter. Transportsituationen 

anses vara ”häftig” när anestesisjuksköterskan är ny i arbetet, att få ta stort ansvar och åka 

ambulans. Med åren minskar statuskänslan och anestesisjuksköterskan inser riskerna mer.  

Det extra ansvaret som det innebär och ensamheten är faktorer som anestesisjuksköterskorna 

är överens om. 

 

”Ja, man känner sig fruktansvärt utlämnad. Du är ju ensam.                                      

Du har ju ingen. Ambulansen kan hjälpa, men det är ju ändå du som…                      

som har ansvaret” (respondent 7).   

 

Tabell V                                                                                                                                                                             

Tabell för agerande hos anestesisjuksköterskan vid kritisk händelse 

Huvudområde Subkategori 

Kontroll • Att förbereda medicinteknisk 

utrustning / läkemedel 

• Att behålla lugnet inför patienten 

• Att ha en plan  

• Att tvingas att improvisera 

Trygghet • Att arbeta i team 

Utsatthet • Att riskera sin egen säkerhet 

• Att ta svåra beslut själv 

 

Kontroll  

Att förbereda medicinteknisk utrustning / läkemedel 

Att plocka ihop sin utrustning själv och att förbereda sig inför transporten beskrivs av 

anestesisjuksköterskorna som värdefullt. Dels att ha koll på vad som är med, var det ligger i 

bilen och att ha tagit i, och känt på utrustningen för att uppleva att läget är under kontroll även 

om det var längesen den användes. Det händer att patienten har ett nytt läkemedel som är 

okänt för anestesisjuksköterskan och vid något tillfälle kan varken sjuksköterskan eller 

medföljande anestesiolog den medicinsktekniska utrustningen som patienten var beroende av.  
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”Sen har han ett läkemedel, Dextor, som jag aldrig har använt, som jag inte 

känner till och som går i en pump då och jag vet inte varför jag inte frågar      

om det.” (respondent 10). 

 

Att behålla lugnet inför patienten                                                                                                    

Att behålla lugnet inför patienten i en kritisk situation även vid händelser som är nya beskrivs 

av några anestesisjuksköterskor som stressfaktor. Situationen måste lösas och anestesi-

sjuksköterskan får spela van och erfaren för att patienterna och även anhöriga ska känna sig 

trygga. 

 

”… att man hör sig själv säga, det kommer att gå bra det här” (respondent 2).    

 

Att ha en plan                                                                                                          

Anestesisjuksköterskorna poängterar vikten av att ha med sig rätt utrustning, gärna lite extra 

och att allt ska vara på plats om utifall att något inträffar. Med stigande yrkeserfarenhet 

kommer också vetskapen om vad som kan hända. Anestesisjuksköterskorna har varit med om 

och sett en del genom åren så beredskapen är högre. Samtidigt ökar det oron för patienten att 

anestesisjuksköterskan ser risker som inte den nya kollegan kan se. Anestesisjuksköterskorna 

upplever att det är viktigt att diskutera olika scenarion med anestesiläkaren innan transporten, 

att en plan finns upprättad och klar. Anestesisjuksköterskorna anger att ambulanstransporterna 

kräver god medicinsk kunskap, hög medicinteknisk kännedom och noggranna förberedelser. 

När något händer patienten i ambulansen gäller det att agera snabbt och vant och det krävs att 

vara trygg både i rummet och med teamet samt med de ordinationer som finns att tillgå. 

 

”Att man vet att det kan hända, man har gärna lite mer på fötterna,                             

kollar lite extra. Har jag med mig allt och lite… alltså det är nog så                          

tror jag” (respondent 5). 

 

Att tvingas att improvisera                                                                                                                              

Även om anestesisjuksköterskan har åkt på många transporter uppkommer situationer där 

improvisation är tvunget. Det gäller att hålla skenet uppe och rädda liv. Det finns tillfällen då 

anestesisjuksköterskan är tvungen att spruta läkemedel för hand när motorsprutor slutar 

fungera, när handventilation är det enda möjliga då transportventilatorn slutar fungera, eller 

när en apparat larmar och ingen i bilen har kännedom om hur utrustningen fungerar.  

 

”På nåt vis litar de ju på en… tror man kan allt och så… Och när jag                           

sköljde av den [innerkanylen till tracken] och stoppade tillbaka den så                    

låtsades jag som att detta har jag gjort många gånger” (respondent 11). 
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Trygghet 

Att arbeta i team 

Att vara två som vårdar patienten upplever samtliga anestesisjuksköterskor som värdefullt. 

Antingen är det ytterligare en anestesisjuksköterska, någon av ambulanspersonalen eller 

anestesiolog med hos patienten. Att ha någon att bolla med, att slippa ta besluten själv anges 

vara av stor betydelse. Känslan av att hjälp finns inom räckhåll och att alla i bilen vet vad de 

ska göra och när. Beroende på vilket sjukhus anestesisjuksköterskan skickas ut ifrån är 

tillgången till anestesiolog det som avgör om denne åker med eller inte. 

 

”… narkosbakjouren kliver på… jouren på sjukhuset har skämts                             

för att han har skickat en oerfaren narkossköterska ensam med denna 

patienten…” (respondent 14).  

 

Utsatthet 

Att riskera sin egen säkerhet                                                                                                          

Det finns tillfällen då anestesisjuksköterskan är tvungen att knäppa loss bilbältet för att kunna 

nå utrustningen och patienten. Ambulansen körs fort och med blåljus och upplevelsen av att 

tvingas åsidosätta sin egen säkerhet är väldigt stark hos anestesisjuksköterskorna. Att behöva 

riskera sin egen säkerhet är inget som anestesisjuksköterskorna tänker så mycket på under 

resans gång, då är allt fokus på patienten. Den känslan kommer snarare när bilen stannat. 

 

”Jag skulle säga att jag stod upp mer än jag satt. Jag sög ju                                             

minst 4–5 gånger var 5:e minut. … du vet, man tar blodtrycket var                       

5.e minut så det blir som en slags puls.” (respondent 12). 

 

Att ta svåra beslut själv                                                                                 

Anestesisjuksköterskorna får tydliga ordinationer för det mesta, men när någon kritisk 

situation uppstår finns ändå tvekan vilken nivå åtgärden ska läggas på. Att inte riktigt veta när 

åtgärden ska sättas in upplevs som väldigt påfrestande hos anestesisjuksköterskorna. Om det 

inte är så långt kvar av transporten kan åtgärden ofta vänta. Beslutet att sedera patienten under 

resans gång leder t.ex. till funderingar om det var korrekt. Att behöva stanna för att utföra 

åtgärder och det inte är möjligt just då är också något som beskrivs som stressande. 

 

”Jag ropade ”stanna, ventrikelflimmer!”, till de där fram, men just där            

gick det inte att stanna bilen, två- ett- väg, du vet, och ingen kommer om…” 

(respondent 15). 
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Diskussion 

Metoddiskussion                                                                                                                                                 

Att låta vårdenhetscheferna utse lämpliga anestesisjuksköterskor till intervjuerna gjorde att 

alla föll inom ramen för inklusionskriterierna direkt. De hade alla arbetat minst två år, åkte på 

transporter med svårt sjuka patienter och kunde tänka sig att delta. Detta beskriver Billhult & 

Gunnarsson, (2012) som ett bekvämlighetsval och som ett sämre urval men valdes ändå på 

grund av tidsbrist till denna studien. Anestesisjuksköterskorna i denna studie hade olika kön, 

varierande ålder och olika lång yrkeslivserfarenhet och gav därför en bra och spridd bild av 

upplevelserna kring ambulanstransporter.   

En intervju (nr 13) är inte redovisad i resultatet då den varade i endast fem minuter eftersom 

anestesisjuksköterskan hade ont om tid. Intervjun blev mest ett samtal kring transporter i 

allmänhet och resultatet går inte att använda. Resterande intervjuer gav däremot tillräcklig 

mängd data så ingen ytterligare intervju gjordes. Detta stärker dock trovärdigheten att inget 

som inte svarade på syftet tagits med. 

Eftersom denna studie genomfördes av en enda person har inga diskussioner förts med andra 

än handledaren för arbetet. Detta kan anses som en svaghet, men författaren har mångårig 

egen kunskap om ambulanstransporter och kan känna igen sig väl i det som framkommit i 

intervjuerna. Birt, Scott, Cavers, Campbell& Walter, (2016); Pandey, & Patnaik, (2014) 

nämner ”member checking” när det gäller trovärdighet och överförbarhet. Member checking 

innebär att respondenterna får läsa utskriften av intervjuerna i efterhand för att se om 

intervjuaren har fattat rätt och att det framkommer vad de menar. Detta är inte gjort i denna 

studie av flera skäl, främst tidsfaktorn. En provintervju gjordes till att börja med för att se om 

frågorna var relevanta och ledde till svar som svarade på syftet med studien. På så vis fick 

intervjuaren veta om frågorna uppfattades rätt och om tidsplanen för intervjuerna kunde 

hållas. Provintervjun anses därför styrka resultatet i studien (Friberg, Öhlen, 2012). Samtliga 

intervjuer började med att anestesisjuksköterskorna berättade fritt och så detaljerat som 

möjligt om någon specifik händelse anestesisjuksköterskan varit om och som upplevdes 

kritisk. Följdfrågorna varierade utifrån svaren och resultaten besvarade syftet. 

De övriga 14 intervjuerna skedde i lokaler utsedda av respektive vårdenhetschef och pågick 

mellan åtta och 23 minuter. Intervjuerna försvårades något då de genomfördes i gemensamma 

utrymmen och det fanns återkommande störningsmoment från andra som inte intervjuades. 

Anestesisjuksköterskorna hade flera gånger med sig telefon som ringde och detta var också ett 

störningsmoment under intervjuerna. Intervjuaren var ovan i situationen och hade ibland svårt 

att styra samtalet, men resultatet visar ändå på gott svar gentemot syftet. När 

anestesisjuksköterskorna sa ” du vet” svarade intervjuaren med att be dem beskriva med egna 

ord för att minska risken att egen tolkning av svaret skulle komma att påverka analysen. 

Intervjuarens förförståelse gjorde att när svaren svävade ut och bort från ämnet kunde frågan 

ställas om igen och riktas in mer mot syftet. Förförståelsen minskade också risken för 

missförstånd under intervjuerna.  Anestesisjuksköterskorna fick, innan intervjun startade, 

muntlig och skriftlig information om studiens syfte och ett frågeformulär med allmänna data 

som ålder, kön och antal år i yrket samt övrig yrkeserfarenhet. Samtliga intervjuer spelades in 

efter medgivande från anestesisjuksköterskorna och skrevs sedan ner ordagrant.  Detta höjer 

trovärdigheten på datan och minskar eventuell bias enligt Fridlund, (2012). Vid sidan av 

inspelningen gjordes även stödanteckningar för minnet.  

Begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet beskrivs av Pandey, 

& Patnaik, (2014). Trovärdighet innebär att forskaren själv ska vara bekant med ämnet för att 
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kunna visa att de dokumenterade erfarenheterna stämmer med forskarens egna. Pålitlighet 

påvisas genom att forskaren har beskrivit sin förförståelse. Bekräftelsebarhet fås genom 

noggrann beskrivning av analysprocessen och datainsamling och överförbarhet fås genom att 

de övriga tre begreppen är väl beskrivna. I denna studie är överförbarheten därför möjlig. 

Metoden med kritisk incidentanalys slog väl ut eftersom alla (med enstaka undantag) har haft 

flera incidenter att berätta om. Sammanlagt har 170 händelser analyserats. Det gör att 

materialet är påtagligt avgränsat då de är fler än 100 och det stärker trovärdigheten (Fridlund, 

2012). Analysen gjordes med hjälp av CIT. CIT innebär att analysen görs baklänges, det vill 

säga det som inträffat studeras i efterhand för att på så sätt komma åt agerandet. Genom detta 

förfarande kan analysen ge positiv eller negativ utgång (Flanagan, 1954). En incident liknas 

vid ett dilemma eller enskild händelse som i efterhand betraktas som kritisk (Fridlund, 2012). 

Den kritiska incidenten måste definieras tydligt och alla inblandade måste veta vad som ska 

rapporteras. Deltagaren kan också ha glömt många incidenter och minns bara de extrema 

händelserna. Det kan hända att deltagaren inte vill nämna specifika händelser av personliga 

skäl. Även om mycket är glömt och historien inte är helt korrekt så är den ändå subjektivt 

berättad av någon och detta stärker trovärdigheten (Sharoff, 2008).  

Intervjuerna skrevs ner och kritiska händelser definierades. Tabeller med meningsbärande 

enheter utifrån citat ur intervjun skapades och delades sen in i subkategorier och kategorier 

och till sist till något av huvudområdena; kontroll, trygghet och utsatthet. Varsin tabell 

skapades, dels för erfarenheter dels för agerande. Tabellerna användes sedan som 

arbetsmaterial för att hitta gemensamma nämnare under respektive huvudområde. 

Under analysens gång har förförståelsen lagts åt sidan i den mån det varit möjligt och 

analysen har enbart gjorts på de direkta citat och meningsbärande enheter som framkommit 

under intervjuerna. Tillförlitlighet och överförbarhet anses vara god eftersom anestesi-

sjuksköterskorna har god spridning mellan kön, ålder och arbetslivserfarenhet (Fridlund, 

2012). 

 

Resultatdiskussion                                                                                                                                    
Studien beskriver erfarenheter och agerande hos anestesisjuksköterskan under ambulans-

transport med tre huvudteman; kontroll, trygghet och utsatthet. Oron att göra felbedömningar 

som kan orsaka skada leder till att anestesisjuksköterskorna känner otrygghet, utsatthet och 

bristande kontroll över situationen. Anestesisjuksköterskorna upplever, trots flera år som 

anestesisjuksköterskor och mångårig yrkeserfarenhet utöver det, att just transportsituationen 

är en utsatt uppgift. Det beskrivs som det värsta med jobbet och är inget som någon längtar 

efter.  

Upplevelsen av att inte få tillräcklig information om patienten leder till stress och det 

bekräftas av Stone, Tyrey, Muckler & Vacchiano, (2017). Att få dålig eller obefintlig rapport 

upplevs som stor otrygghetsfaktor och bristen i kommunikation hotar patientsäkerheten enligt 

Cronenwett et al., (2009). Anestesisjuksköterskorna upplever att de kommer in sent i 

larmkedjan och att rapporten ofta blir knapphändig eller till med helt uteblir. Likadant 

bekräftas stressen anestesisjuksköterskorna känner när larmet går av Nordén, Hult & 

Engström, (2013). Det händer att anestesisjuksköterskan blir inringd hemifrån och då är det 

ofta bråttom. Detta tillvägagångssätt och stressen i samband med detta beskrivs även av van 

de Lieshout, Binnekade, Reussien, Dongelmans, Juffermans, de Haan, … & Vroom, (2016). 

Att frukta för både egen och patientens säkerhet kommer fram i studien. Definitionen 

patientsäkerhet betyder dels målet att uppnå ett tillförlitligt system inom hälso-, och 
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sjukvården, dels att minimera negativa händelser. Patientsäkerhet innebär även skydd mot 

vårdskada som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade vidtagits hela vägen (Lesell & 

Lepp, 2013). Vinsten med att vara två som vårdar och tryggheten som det innebär är väldigt 

tydlig. I ambulansen är vårdteamet väldigt beroende av varandra (Suserud, 2005). 

Ambulansteamet är viktigt för att vården ska bli optimal för patienten säger Holmberg & 

Fagerberg, (2010). Att kunna kommunicera i teamet är viktigt för patientens välbefinnande, 

det är A och O för att hantera risker säger Prononvost, Berenholtz, Doman, Lipsett, Simmond 

& Haraden, (2003). Vem som ger mest trygghet till anestesisjuksköterskan beror till stor del 

på egen erfarenhet, övrig kompetens i ambulansen och patientens tillstånd. 

Anestesisjuksköterskorna uppger att det vid somliga tillfällen räcker med att ha någon av 

ambulanspersonalen hos sig, ytterligare någon anestesisjuksköterska och andra gånger krävs 

anestesiolog med i ambulansen. Detta styrks av Gustafsson, Wennerholm & Fridlund, (2010). 

Tillgängligheten på anestesiologer skiljer sig mellan sjukhusen i studien och avgör om dessa 

åker med eller inte, men också på hur sjuk patienten anses vara som ska transporteras. 

Anestesisjuksköterskorna upplever ökat stöd från ambulanspersonalen än när det, som 

tidigare, var brandmän i bilarna. Enligt SOSFS 2000:1, ska ambulansen alltid vara bemannad 

med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel. 

Teamkänslan har blivit tydligare och det bekräftas av Wilborg et al., (2017). van de Lieshout 

et al., (2016), beskriver att kompetensen i det vårdande teamet spelar större roll än händelsen i 

sig för resultatet vilket anestesisjuksköterskorna i denna studie också bekräftar. 

Att ha utrustning eller läkemedel med sig som inte är känt hur det fungerar eller verkar 

beskrivs som något som skapar otrygghet och känsla av bristande kontroll. Utrustning som 

slutar fungera och som tvingar anestesisjuksköterskan att improvisera ger samma känsla. 

Detta är faktorer som inte anestesisjuksköterskorna kan påverka och som kan leda till 

vårdskada (Vincent & Coulter, 2002).  

Att tvingas knäppa upp bältet för att kunna vårda och nå sin utrustning upplevs som riskfyllt 

för anestesisjuksköterskorna själva. Detta skapar otrygghet och beskrivs också av Gustafsson, 

Wennerholm & Fridlund, (2010). Det talas också om att tvingas fatta egna beslut i svåra 

situationer. Den påfrestningen som beslutsfattandet innebär bekräftas också av Svensson & 

Fridlund, (2007). Åtgärden beror på hur situationen uppfattas just i stunden och kan hota 

patientsäkerheten om feltolkning görs (Hollnagel, 2010). Ibland tvingas anestesisjuk-

sköterskan att kompromissa och det kan leda till att felaktiga beslut fattas och patient-

säkerheten hotas (Hollnagel, 2013).  

Samtliga anestesisjuksköterskor i denna studie nämner, i olika ordalag, ensamheten och 

känslan av utsatthet. Hur de sitter på helspänn och vet att vad som helst kan hända när som 

helst är också gemensam nämnare hos Flabouris et al., (2006). Anestesisjuksköterskorna 

upplever att ambulansmiljön är svår att arbeta i. Den beskrivs som trång och otillgänglig och 

det är många gånger svårt att hitta både egen och annan utrustning. Upplevelsen av att inte ha 

kontroll är påtaglig när utrustning inte hittas eller nås direkt. Att behöva vårda i en miljö där 

utrustningen är svårtillgänglig eller till och med obekant skapar känslor av otrygghet och 

utsatthet.  

Det är de svårast sjuka patienterna som kräver extraresurs i form av anestesisjuksköterska 

med i ambulanstransporten. I samband med transporterna krävs god medicinsk kunskap, hög 

medicinteknisk kännedom och noggranna förberedelser. När något händer patienten i 

ambulansen gäller det att agera snabbt och vant och det kräver att anestesisjuksköterskan är 

trygg både i rummet och med teamet och med de ordinationer som finns att tillgå (Wihlborg et 
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al., 2017).  Att ha tydliga riktlinjer, att arbeta i en känd fysisk miljö och att arbeta i team säger 

(Lindh, Sahlqvist, 2012) är av stor betydelse för patientsäkerheten.  

Resultatet i denna studie bekräftas av tidigare forskning (Gustafsson, Wennerholm & 

Fridlund, 2010).  Det är en utsatt situation där anestesisjuksköterskan inte känner sig trygg 

alla gånger. För att öka kvalitet och säkerhet krävs det att det ingår övningar vid kritiska 

händelser och att det praktiseras redan i utbildningen till specialistsjuksköterska (Cronenwett 

et al., 2009). Det har inte framkommit någon forskning om att anestesisjuksköterskor känner 

tvärt emot vad nämnda studier visar. Det ser likadant ut oavsett hur stort sjukhuset är och var i 

världen studien är gjord. Det stärker övertygelsen att detta är överförbart till transport-

situationer generellt och att det gäller, om inte alla, så de flesta anestesisjuksköterskor. Denna 

studie, liksom andra, visar att det är samma saker som anestesisjuksköterskor oroar sig för och 

känner sig otrygga med oberoende av yrkeslivserfarenhet eller arbetsplats. 

 

Slutsatser 

Anestesisjuksköterskor har i denna studie beskrivit erfarenheter och agerande vid kritiska 

händelser under ambulanstransport. Det fanns känslor av otrygghet och utsatthet hos 

anestesisjuksköterskan i transportsituationen och känslan av att inte ha kontroll var också 

tydlig. Så gott som samtliga intervjuade anestesisjuksköterskor upplevde utsattheten och 

ensamheten som en stor otrygghetsfaktor. Att ha många yrkesår med sig ingav trygghet men 

samtidigt vetskap om vad som kan hända och att det kan inträffa när som helst. Det gjorde att 

sjuksköterskorna satt på helspänn under transporten. Att ha med sig ytterligare någon vårdare 

ökade känslan av kontroll och trygghet 

 

Kliniska implikationer 

Att inte känna sig helt trygg eller att ha full kontroll under situationen som anestesi-

sjuksköterskorna sätts i skapar starka känslor av ensamhet och olust. Kanske skulle 

återkommande simuleringsövningar ge anestesisjuksköterskorna ökad trygghet och känsla av 

kontroll i större utsträckning. Denna simulering torde vara bäst i ambulansmiljö så att 

anestesisjuksköterskorna fick lära sig var utrustningen finns placerad i bilen, hur den fungerar, 

var reservkraft finns osv.                                                                              
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev till verksamhetschef angående D-uppsats.  

Mitt namn är Mia Skoog och jag arbetar sedan drygt åtta år tillbaka som anestesisjuksköterska på 

Höglandssjukhuset i Eksjö. Sedan VT 2017 har jag även en deltidstjänst som lärare på Hälsohögskolan 

i Jönköping. Jag önskar intervjua anestesisjuksköterskor på er avdelning som en del i min 

magisteruppsats.  

Det är ett stort ansvar att åka med svårt sjuka patienter och det ställer höga krav på kompetensen hos 

medföljande personal. Det leder ibland till en osäkerhet och rädsla hos anestesisjuksköterskan som 

bara har sig själv att lita till under transporten (Singh, MacDonald & Ahghari, 2013). Tidigare studier 

har visat att känslan av utsatthet, bristande kontroll och otrygghet kring transporten är det som upplevs 

vara värst (Linbro, Svensson, 2017). Att inte känna övrig personal i ambulansen, inte vara i sin vanliga 

miljö och att inte känna till varandras kunskapsnivå stressar sjuksköterskor (Wilborg, Edgren, 

Johansson & Sivberg, 2016; Linbro & Svensson, 2017). 

Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter och agerande i samband med kritisk 

händelse under ambulanstransport av svårt sjuk patient.                                                                         

En kritisk händelse definieras i denna studie som upplevelser, både positiva och negativa, hos 

anestesisjuksköterskan när det gäller kontroll, trygghet och utsatthet. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med en kritisk incident teknik (ICT) eftersom datainsamlingen 

gäller en erfarenhet hos anestesisjuksköterskor, dennes beteende och agerande av och under händelsen. 

Inklusionskriterier är anestesisjuksköterskor med minst två års erfarenhet som åker på 

ambulanstransporter och frivilligt vill delta i studien. Rekrytering sker på sjukhus i södra Sverige En 

ålders, - kön, - och yrkeserfarenhetsspridning hos respondenterna är önskvärd. Jag önskar intervjua 10 

anestesisjuksköterskor hos Er. Allt intervjumaterial kommer att spelas in, behandlas konfidentiellt och 

efter transkription låsas in. Tillfrågade respondenter kommer att delges både muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte och att deras deltagande när som helst kan avbrytas utan att orsak 

behöver anges. Intervjun beräknas ta 20 minuter per person. 

Svar önskas under nästa vecka 

Med vänlig hälsning 

 

Mia Skoog, Anestesisjuksköterska                                                                                                                                                                   

Höglandssjukhuset, Eksjö                                                                                                                                                  

(0381-3)3 50 96, 0739 – 12 21 16                                                                                                        

mia.skoog@rjl.se                                                       

 

Handledare                                                                                                                                                                                 

Ingalill Gimbler-Berglund                                                                                               

Anestesisjuksköterska, Universitetslektor, PhD                                                                                                                                                                                                             

Hälsohögskolan, Jönköping University                                                                                             

ingalill.gimbler-berglund@ju.se   
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till respondenten  

Mitt namn är Mia Skoog och jag arbetar sedan drygt åtta år tillbaka som anestesisjuksköterska på 

Höglandssjukhuset i Eksjö. Sedan VT 2017 har jag även en deltidstjänst som lärare på Hälsohögskolan 

i Jönköping. Jag önskar intervjua Dig som är anestesisjuksköterska till min magisteruppsats.  

Det är ett stort ansvar att åka med svårt sjuka patienter och det ställer höga krav på kompetensen hos 

medföljande personal. Därför är det viktigt att få reda på anestesisjuksköterskors erfarenheter av att 

åka med transporter av svårt sjuka patienter. Syftet är att beskriva anestesisjuksköterskors erfarenheter 

och agerande i samband med kritisk händelse under ambulanstransport av svårt sjuk patient.  En 

kritisk händelse definieras i denna studie som upplevelser, både positiva och negativa, hos 

anestesisjuksköterskan när det gäller kontroll, trygghet och utsatthet. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med en kritisk incident teknik (ICT) eftersom datainsamlingen 

gäller en erfarenhet hos anestesisjuksköterskor, dennes beteende och agerande av och under händelsen.  

Allt intervjumaterial kommer att spelas in, behandlas konfidentiellt och efter transkription låsas in.  Du 

blev utvald av din vårdenhetschef och du kommer att delges både muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte. Ditt deltagande kan när som helst avbrytas utan att orsak behöver anges. Intervjun 

beräknas ta 20 minuter per person. 

                                       

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Mia Skoog, Anestesisjuksköterska                                                                                         

Höglandssjukhuset, Eksjö                                                                                                                                              

(0381-3)3 50 96, 0739 – 12 21 16                                                                                                        

mia.skoog@rjl.se 

 

Handledare:                                                                                                                                                                                  

Ingalill Gimbler-Berglund                                                                                                

Anestesisjuksköterska, Universitetslektor, PhD                                                                                                                                                                                                             

Hälsohögskolan, Jönköping University                                                                                    

ingalill.gimbler-berglund@ju.se 
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Bilaga 3  

Medgivande att delta i studie                                                                                                                                                                                                                            

 

□ Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan välja att     

    avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. 

□ Jag godkänner att min intervju spelas in för ändamålet ovan. 

 

 

Ort och datum: _______________________________ den ____/____ 2017 

Signatur: _______________________________________________________ 

Namnförtydligande: _____________________________________________ 

 

 

 

 

Ansvarig för studien:                                                                                                                                                   
Mia Skoog, Anestesisjuksköterska                                                                                                                       
Höglandssjukhuset, Eksjö                                                                                                                                         
tel. 0381-33 50 96, 0739 – 12 21 16                                                                                                        
mia.skoog@rjl.se 

 

Handledare:                                                                                                                                           

Ingalill Gimbler-Berglund                                                                                                        

Anestesisjuksköterska. Universitetslektor, PhD                                                                                                                                                                                                            

Hälsohögskolan, Jönköping University                                                                             

ingalill.gimbler-berglund@ju.se 
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Bilaga 4 

Respondent nr _______ 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder: _________  

Kön: ___________ 

 

Hur lång är din yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska? ________  

Hur många år hade du arbetat som anestesisjuksköterska innan du åkte med patient i ambulans första 

gången? _______________ 

Annan yrkeserfarenhet, vilken? ____________________________________________________ 

 Antal år?  ______ 

 

Har du någon ytterligare utbildning, i så fall vad? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

 

Intervjuguide 

 

* Kan du, så detaljerat som möjligt, beskriva en kritisk händelse du varit med om? 

* Vad gjorde du då? 

* Vad blev resultatet? 

* När (ungefär) skedde händelsen? 

* Varför anser du händelsen vara kritisk? 

* Vad tänkte du före och efter incidenten? 

* Vad kände du före och efter incidenten? 

* Vad var mest krävande i detta sammanhang? 

* Vad har detta inneburit för dig efteråt? 

* Har du något mer du vill säga om denna specifika händelse? 

* Finns det ytterligare någon händelse du vill berätta om? 

* Något annat du vill tillägga? 

 


