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Sammanfattning                                         

 

Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelse av att utföra generell 

anestesi i prehospital akutsjukvård. Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats 

där tio anestesisjuksköterskor med erfarenhet av att utföra generell anestesi i prehospital 

akutsjukvård deltog. Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjufrågor. 

Informanterna utgick i sina beskrivningar utifrån egna upplevda patientfall. Data analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas utifrån ett tema, två subteman och elva 

kategorier. Temat löd Att alltid känna sig mer eller mindre utlämnad, med två subteman Inre 

faktorer som påverkar graden av att känna sig utlämnad och Yttre faktorer som påverkar 

graden av att känna sig utlämnad. Anestesisjuksköterskorna beskrev att de alltid kände sig 

utlämnad då de utförde generell anestesi i prehospital akutsjukvård. Det som påverkade 

graden av att känna sig utlämnad var inre och yttre faktorer. Inre faktorer var påverkningsbara 

av anestesisjuksköterskorna själva, yttre faktorer bestod av påverkan från omgivningen. 

Påverkades dessa i positiv riktning minskade anestesisjuksköterskornas upplevelse av att 

känna sig utlämnad då de utförde generell anestesi i prehospital miljö. Genomgående för alla 

anestesisjuksköterskors upplevelser av att utföra generell anestesi i prehospital miljö är att det 

är ett stort ansvar och att de känner sig ensamma i sin yrkesroll.       
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Abstract 

 

The aim of the study was to describe anaesthesia nurses experience of performing general 

anaesthetic in the pre-hospital emergency care. The study had a descriptive design with a 

qualitative approach in which ten anaesthetic nurses with experience in performing general 

anaesthetic in the pre-hospital emergency care participated. Data was collected using semi-

structured interview questions. The informants´ descriptions were based on their own 

experiences of a patient case. The data were analyzed with qualitative content analysis. The 

results were presented based on one theme, two sub themes and eleven categories. The theme 

was That always feel more or less deserted, with two sub themes Internal factors which 

influence the degree of feeling deserted and External factors which influence the degree of 

feeling deserted. Anaesthesia nurses described that they always felt deserted when they 

performed general anaesthetic in the pre-hospital emergency care. What influenced the degree 

of feeling deserted were internal and external factors. Internal factors were influenced by 

anaesthesia nurses themselves and external factors consisted of influences from the 

environment. Those affected in a positive direction reduce anesthesia nurses´experiences of 

feeling deserted upon making general anesthesia in prehospital environment. Consistently, the 

anaesthesia nurses' experiences of performing general anaesthesia in the pre-hospital 

environment are the large responsibility and feelings of being alone in their professional role. 
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Förord 

 

Jag är en sjuksköterska med erfarenhet från ambulansverksamhet som har studerat till 

anestesisjuksköterska. Mitt arbete handlar om anestesisjuksköterskors upplevelser av att 

utföra generell anestesi i prehospital miljö. För mig var det intressant att fördjupa mig i 

anestesisjuksköterskornas upplevelser för att få en ytterligare förståelse för deras arbete.  
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Introduktion 
 

Utvecklingen inom den svenska ambulanssjukvården har gått fort, från att nästan varit en 

renodlad transportorganisation till att idag vara en organisation som utför transporter och 

avancerad sjukvård. Alla akutambulanser är idag bemannade med sjuksköterskor. Även om 

det finns en bred kompetens inom ambulanssjukvården så menar Socialstyrelsen att det finns 

ett fåtal sjuka/skadade patienter som inte ambulanssjukvårdare/sköterskor kan ta hand om på 

ett tillfredsställande sätt. I dessa fall behövs specialresurser till exempel akutbil bemannad 

med specialutbildad läkare eller sjuksköterska. Många landsting runt om i landet har därför 

kompletterat sin ambulanssjukvård med akutbilar bemannade med sjuksköterskor som är 

specialiserade mot anestesisjukvård (1). Med prehospital akutsjukvård menas den verksamhet 

som omhändertar en eller flera akut insjuknade eller skadade personer utanför sjukhus och 

som består av en kedja av åtgärder: larmmottagning, bedömning av larm, val och utlarmning 

av resurser, färd till patient, bedömning av patient, vårdinsatser på hämtplats, val av 

mottagande enhet, transport och vård under transport, eventuell förvarning till mottagaren 

samt avlämning och avrapportering av patient till ansvarig personal vid mottagande enhet (2). 

 

Anestesisjuksköterskans roll i prehospital akutsjukvård är att bemanna ambulans eller akutbil 

och bistå övrig ambulanspersonal på alla eller vissa utvalda prio 1 uppdrag. Prio 1 är ett 

mycket brådskande ambulansuppdrag, som innebär akut sjukdom eller skada som kan 

medföra omedelbar fara för livet. Exempel på sådana uppdrag kan vara patienter som har 

utsatts för något slags trauma. Åtgärder som anestesisjuksköterskan utför prehospitalt är 

generell anestesi, etablering av endotrakeal tub och upprätthållande av vitala funktioner. 

Generell anestesi innebär att patienten med hjälp av läkemedel försätts i ett reversibelt 

medvetslöst tillstånd (2). De flesta patienter som får anestesi utanför sjukhus är inte fastande 

vilket ökar risken för aspiration av maginnehåll, vilket är en allvarlig komplikation.  Rapid 

sequence induction (RSI) är en teknik som innebär snabbt insomnande, snabbt insättande 

effekt av muskelrelaxerande medel och snabb oral intubering (3). Anledning till en sådan 

behandling kan vara att patienten riskerar att aspirera och luftväg kan då bli ofri (4). De 

vinster som kan göras med en endotracheal intubation är att få en säker luftväg, förbättrad 

oxygenering och en kontrollerad ventilation (5).   
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Teori är basen för att förstå det som händer i den kliniska verksamheten. För en sjuksköterska 

är det viktigt att förstå vad som händer med patienten och varför, för att utifrån det kunna ge 

den rätta behandlingen (6). För att sjuksköterskestudenter ska få ett holistiskt synsätt på 

vården krävs att teori och praktik kombineras. Den teori som förmedlas av lärarna ska vara 

trovärdig och relevant så att studenterna kan känna förtroende och använda sig av den 

kunskapen i verksamhetsförlagd utbildning (7). Likväl som för sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter som för anestesisjuksköterskor i prehospital akutsjukvård gäller det att 

utifrån patientens tillstånd kunna förstå vad som händer. I en situation då generell anestesi 

utförs är det nödvändigt att förstå patientens reaktioner av anestesin, utifrån parametrar 

gällande ventilation och cirkulation och utifrån det agera för patientens bästa.    

 

I den prehospitala vårdmiljön möter vårdpersonalen många olika patientkategorier och ställs 

inför olika beslut. För att ha en god handlingsberedskap krävs att personalen har goda 

förkunskaper (8). Erfarenhetsbaserad kunskap utvecklas i praktiska situationer, i möten med 

patienter och i samtal med kollegor (9). Erfarenhetsbaserad kunskap beskrivs som en 

kombination av teoretisk kunskap, tyst kunskap, pratisk visdom, intuition, erfarenhet och 

personlig mognad (10). Intuition har alla gånger inte godtagits som ett tillåtet angreppssätt 

med en säker klinisk bedömning. Tyst kunskap har många gånger uppfattats som irrationellt 

tänkande, gissande och obefogad kunskap. Dock verkar intuition vara tillåtet och är en viktig 

aspekt inom klinisk bedömning. En definition på intuition är att förstå utan någon tillsynes 

logisk grund (11).    

För att utveckla erfarenhetsbaserad kunskap och för att klara vårduppdragen krävs att 

vårdpersonalen har varit delaktig i och sett många fall och situationer som läggs till personlig 

mognad, teoretisk kunskap och förhållningssätt (12). Anestesisjuksköterskan har eget 

yrkesansvar och är personligt ansvarig för sina handlingar, arbete ska utföras i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (3).  

 

Att arbeta i prehospital miljö är oftast varierande, det ena uppdraget är inte det andra likt. 

Skillnaden att möta patienter i sitt hem eller på en olycksplats jämfört med att träffa patienten 

inne på sjukhus där optimala förutsättningar finns är oftast stor (1). Personal som arbetar 

prehospitalt vet oftast inte vad för uppdrag som väntar dem. Detta kan skapa känslor av brist 

på kontroll och otillräcklighet som i sin tur kan leda till stress.  Att vid inkommet larm hinna 

förbereda sig inför vad som väntar, gör att anestesisjuksköterskan kan känna sig mer trygg då 

denne möter patienten (13).  
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Att utföra generell anestesi i prehospital miljö ställer stora krav på anestesisjuksköterskorna, 

utbudet av utrustning är begränsat i jämförelse med det som finns på sjukhuset och det finns 

inga anestesikolleger att tillgå. Detta gör att det blir svårare att utföra anestesin prehospital 

jämfört med inne på en operationsavdelning (14). Att arbeta prehospitalt är många gånger 

ensamt och utelämnande, aktörer som arbetar prehospital påverkas av de situationer som de 

exponeras för. Hjälplöshet, svåra skador på patienter och avsaknad av hjälp från kolleger är 

faktorer som påverkar hur vårdpersonalen mår efter mötena med patienter (15). Vid 

utförandet av generell anestesi är det många aktörer som är inblandade, t.ex. kolleger, 

räddningstjänst och mottagande vårdpersonal. För att en god vård ska kunna ges till patienten 

krävs att ett gott samarbete etableras bland alla deltagare (16).  

 

Anestesisjuksköterskor som arbetar i prehospital verksamhet utsätts för många intryck i sitt 

arbete, intryck som påverkar dem på olika sätt. Intryck som påverkar vårdpersonal i negativ 

bemärkelse kan skapa känslor av bitterhet, skuld och självförebråelse (17). För att undvika 

och reducera de negativa tankarna hos vårdpersonalen är det viktigt att de får uttrycka sina 

tankar och att de känner förtroende för den som de anförtror sig åt (18). 

 

Problemområde                   
 

Vid litteratursökning gällande forskning om anestesisjuksköterskors upplevelser av att utföra 

generell anestesi i prehospital akutsjukvård har inga studier framkommit. Orsaken till det har 

varit att anestesisjuksköterskors beskrivning av upplevelser inte har funnits, däremot har mer 

forskning om omvårdnad i samband med generell anestesi framkommit. Därför har studier om 

sjuksköterskors upplevelser av att arbeta i ambulans och på sjukhus använts. 

 

Syfte 
   

Syftet med denna studie var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelse av att utföra 

generell anestesi i prehospital akutsjukvård. 
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Metod 
 

Design 
 

I studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats använts (19). Kvalitativ ansats valdes 

för att studera anestesisjuksköterskors upplevelser. 

 

Urval och undersökningsgrupp 
 

Åtta anestesisjuksköterskor som arbetar i prehospital verksamhet som anestesisjuksköterskor 

och två som avslutat sin tjänst för ett år sedan deltog i studien. Deltagarna tjänstgör vid ett 

Mellansvenskt sjukhus. Därmed deltog alla som var tillgängliga och uppfyllde 

inklusionskriteriet. Urvalet styrdes av att anestesisjuksköterskorna skulle ha utfört minst en 

generell anestesi i prehospital miljö. Deltagargruppen bestod av fem män och fem kvinnor. 

Åldrarna varierade mellan 32 och 60. Arbetslivserfarenheten som anestesisjuksköterska inom 

prehospital akutvård varierade mellan 4 till 20 år. Tidigare yrkeserfarenheter innan 

anestesisjuksköterskeutbildningen var arbete inom vården, metallindustrin, skogsnäringen och 

handeln. Övriga utbildningar var specialistutbildning med inriktning mot intensivvård och 

interna utbildningar som ambulansverksamheten anordnade. 

  

De utvalda anestesisjuksköterskornas främsta uppgift har varit att bemanna en akutbil 

tillsammans med en ambulanssjukvårdare/ambulanssjuksköterska. Akutbilen är utrustad som 

en ambulans men har inte möjlighet att transportera patienter. Parallellt med en eller flera 

ambulanser åker akutbilen med på specifikt utvalda prio 1 larm. Anestesisjuksköterskans 

huvudsakliga uppgifter är att utföra generell anestesi och avancerad smärtlindring. I de flesta 

fall finns en rotationstjänst upprättad mot en operationsavdelning där anestesisjuksköterskorna 

arbetar 50 % och resterande 50% förvärvas inom prehospital akutsjukvård.   

 

Datainsamlingsmetod 
 

En intervjuguide med halvstrukturerade frågor som inriktade sig på anestesisjuksköterskors   

upplevelser av att utföra generell anestesi i prehospital akutsjukvård användes. För att få en 
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helhetsbild av upplevelsen ställdes bl.a. frågor om mental förberedelse vid larm, beslut att 

utföra generell anestesi, samarbete, säkerhet, bearbetning och bekräftelse av arbetet. 

Frågor om ålder, kön , antal år som anestesisjuksköterska i prehospital akutvård, övriga 

utbildningar och yrkeserfarenhet fanns med som bakgrundsvariabler i intervjuguiden. 

 

Tillvägagångssätt  
 

Verksamhetschefen för akutkliniken kontaktades för att erhålla tillstånd att genomföra 

intervjuerna. Därefter kontaktades vårdenhetschefen för att få namn på de som arbetade som 

anestesisjuksköterskor på akutbilen. Anestesisjuksköterskorna tillfrågades sedan skriftligen 

med brev om deltagande i studien. Av tio tillfrågade hade åtta utfört generell anestesi i 

prehospital miljö. För att komplettera informantgruppen tillfrågades två 

anestesisjuksköterskor som hade avslutat sin tjänst på akutbilen för ett år sedan. 

Informanterna gavs möjlighet att bestämma tid och plats för intervjuerna. De tillfrågade 

anestesisjuksköterskorna gav sitt medgivande till att deltaga i studien. Författaren genomförde 

en testintervju med en av de tillfrågade anestesisjuksköterskorna. Efter godkännande av 

testintervjun från handledarna genomförde författaren de nio resterande intervjuerna med de 

tillfrågade anestesisjuksköterskorna. Detta gjordes under 2008. Åtta informanter intervjuades i 

sjukhusets lokaler och två hemma hos informanterna. Intervjuerna gjordes enskilt i avskilda 

rum och dokumenterades med bandspelare. Intervjuerna inleddes med bakgrundsvariabler. 

Sedan ombads informanterna att tänka på ett tillfälle då de utfört en generell anestesi i 

prehospital miljö. Informanterna fick därefter fritt berätta om patientfallet. För att få en helhet 

av situationen gavs kompletterande frågor till informanterna om inte de nämnt det själva. 

Intervjuerna med anestesisjuksköterskorna tog i genomsnitt 52 minuter/intervju (36-90 

minuter) att genomföra. Intervjuerna transkriberades därefter ordagrant till text. 

Dataanalys 
 

Det insamlade intervjumaterialet har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys (20). Efter att 

ha läst innehållet i intervjuerna plockades meningsbärande enheter ut som stämde överens 

med syftet. De meningsbärande enheterna komprimerades till kondenserade meningsenheter 

för att få ut kärnan i texten och sedan kodades dessa.  När kodningen var klar kategoriserades 

koderna var och en, liknande koder hamnade i samma kategori. Genom alla kategorier fanns 
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en gemensam röd tråd som bildade temat. För att precisera temat delades det upp i två 

subteman. Exempel på analysprocessen kan ses i Tabell 1. 

 

 

Tabell1. Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Kategori 

det kan skita sig med 
precis vart som helst och 
då vill jag ha nån som 
kan fixa de som inte den 
kan för att den är 
upptagen, så jag vill att vi 
ska vara vi tre, det vill jag 
vara 

Jag vill att vi är tre, så vi 
kan hjälpas åt, i fall det 
skiter sig.   

Vill att vi hjälps åt Samarbete med andra 

vilket man inte har 
prehospitalt för då är man 
ju helt ensam, både i sitt 
beslut och sin 
handläggning och det är 
väl den stora skillnaden 

Prehospitalt då är man 
helt ensam, både i sitt 
beslut och sin 
handläggning 

Ensamt att arbeta 
prehospitalt 

Utsatthet  

Har man nära till sjukhus 
så väljer man att inte söva 
utan att hålla fri luftväg 
och bevaka vitala 
parametrar 

Närhet till sjukhus gör att 
man väljer att inte söva 

Avstånd avgör om 
sövning används 

Underlag för beslut 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Deltagarna informerades om syftet med studien, studiens upplägg och vad de skulle bidra 

med. Deltagarna informerades även om att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst utan någon som helst motivering. Allt intervjumaterial behandlades 

konfidentiellt vilket innebär att enskilda personer inte kommer att kunna identifieras i 

resultatet (21).   
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Resultat 
 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i ett tema med två subteman som inkluderar  

elva kategorier enligt figur 1. Varje kategori beskrivs med text tillsammans med citat från 

intervjuerna där varje citat är märkt med ett nummer som visar vilken intervju citatet kommer 

ifrån.  

 

 

 

 

Figur 1. Översikt över tema, subteman och kategorier.  

 

Att alltid känna sig mer eller mindre utlämnad  
 

Temat bildades av kategorierna Underlag för beslut, Trygghet, Mental förberedelse vid larm, 

Utsatthet, Tillfredställelse i arbetet, Kompetens, Svåra beslut, Teamträning, Samarbete med 

andra, Säkerhet och Vikten av bekräftelse. Gemensamt för dessa kategorier är att de påverkar 

anestesisjuksköterskornas upplevelse av att utföra generell anestesi i prehospital miljö. Då 

generell anestesi skall utföras är det många faktorer som kan påverka 

anestesisjuksköterskornas upplevelse av att känna sig utlämnad, både inre och yttre faktorer. 

Temat är uppdelat i två subteman, inre och yttre faktorer. De inre faktorerna är egenskaper 

Underlag för beslut 

Trygghet 

Mental förberedelse vid larm 

Utsatthet 

Tillfredsställelse i arbetet 

Kompetens 

Svåra beslut 

Teamträning 

Samarbete med andra 

Säkerhet 

Vikten av bekräftelse 

Att alltid känna sig mer eller mindre utlämnad 

Yttre faktorer som påverkar graden 
av att känna sig utlämnad 

 

Inre faktorer som påverkar graden 
av att känna sig utlämnad 
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som anestesisjuksköterskorna själva besitter så som erfarenhet, trygghet och kompetens. Yttre 

faktorer är det som befinner sig i anestesisjuksköterskornas omgivning och är mindre 

påverkningsbart av anestesisjuksköterskorna själva än det inre faktorerna, exempel på det är 

samarbete med övrig personal, miljö och bekräftelse. I en positiv riktning leder dessa faktorer 

till att anestesisjuksköterskorna kan minska sina upplevelser av att känna sig utlämnade då de 

utför generell anestesi i prehospital miljö. I resultatet kommer kategorierna vara uppdelade i 

inre och yttre faktorer. 

   

Inre faktorer 
 

Underlag för beslut 
 

Kategorin beskriver hur anestesisjuksköterskorna fattade sina beslut att söva i prehospital 

miljö. Beslutsfattandet att utföra generell anestesi grundade sig på avstånd till sjukhus, 

patientens sjukdomstillstånd och svårigheter att utföra tillfredställande anestesier. 

 

”…beroende på patientens tillstånd och beroende på närheten var man befinner sig när det 

är dags att söva och närheten till sjukhus så är det ett avgörande ett ställningstagande som 

man får ta då…”(101). 

 

Avståndet till sjukhuset spelar många gånger in och det kan vara svårt att avgöra om generell 

anestesi skall utföras eller inte. Var avståndet tillräckligt långt blev det mer uppenbart att 

utföra generell anestesi, om däremot avståndet till sjukhuset var kort blev det lättare att avstå. 

 

”… Har man nära till sjukhus så väljer man att inte söva utan att hålla fri luftväg och bevaka 

vitala parametrar...”(101). 

 

Patientens tillstånd har stor betydelse i beslutet att utföra generell anestesi i prehospital miljö. 

När anestesisjuksköterskan bedömde att patienten var dålig bestämde de sig för att utföra 

generell anestesi. 
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”… när vi har bestämt oss för att tuba, för dels håller inte kvinnan syresättningen och jag får 

inte i henne luft, hon har sjunkit 70 i saturation och får ingen kontakt med henne och hon 

smårycker fortfarande…”(105). 

 

Patientens anatomi och fysiologi gör att anestesisjuksköterskan stärks i sitt beslut. Det kan 

vara indikationer på att utföra generell anestesi eller inte. 

 

”… jag har haft skallskador där man först har tänkt att den här måste jag söva, det var inte 

ens läge att söva så som det var, för han hade andning och allting, så vi sövde på akuten, med 

stora problem och då, gud vilken tur att jag inte sövde där …”(103). 

 

Trygghet  
 

Kategorin beskriver anestesisjuksköterskornas behov av att känna trygghet då de stod inför 

och när de utförde generella anestesier prehospitalt. Faktorer som hade betydelse var den egna 

tryggheten och att ha medhjälpare som de kände sig trygg med. Det var viktigt att känna egen 

trygghet, den förvärvades genom erfarenhet från klinisk verksamhet och att få arbeta med 

utrustning som anestesisjuksköterskorna kände sig säker med. 

 

”…det är nog att känna sig trygg i det här vanliga, generella sövningen som behövs, det är ju 

så…”---…men just att jobba med utrustning som man känner sig trygg i, det tror jag är 

väldigt viktigt…(104)  

 

Att ha medhjälpare omkring sig som anestesisjuksköterskorna kände sig trygg med var 

viktigt, däremot kunde okända medhjälpare skapa otrygghet. 

 

”… det är aldrig nåt som man får nå puls för att tuba, inne på ett sjukhus egentligen men 

däremot att tuba ute själv med en okänd hjälpare det är ju en otrygg situation alltid …”(103). 

 

Önskvärt var att ha medhjälpare som besatt likvärdig kompetens vid de tillfällen då generell 

anestesi utfördes prehospitalt. 

 



 

  10   

Mental förberedelse vid larm 
 

Kategorin visar på hur viktigt det är med mental förberedelse vid larm. Information om larmet 

innebar att anestesisjuksköterskorna kunde förbereda sig, vilket ledde till att arbetet vid 

ankomst till patienten kunde underlättas. De kunde se på informationen och höra på 

larmoperatören om larmet var av en högre dignitet. Vissa beskrev att om de inte fick 

tillräckligt med information blev de tvungna att söka den själv för att kunna förbereda sig 

mentalt.   

 

”…man går igenom mentalt för sig själv vad man ska göra…”(104). 

 

Utsatthet  
 

Att utföra generell anestesi i prehospital miljö upplevde anestesisjuksköterskorna som ensamt 

och att det var ett stort ansvar. Att arbeta prehospitalt jämfört med att arbeta på sjukhus 

upplevdes som en stor skillnad. Informationen om patienterna var knapphändig. 

 

Det stora ansvaret som det är att utföra generell anestesi i prehospital miljö, är det som 

flertalet anestesisjuksköterskor beskriver när det talar om att utföra generell anestesi. 

Anestesisjuksköterskorna besitter den högsta medicinska kompetensen vilket gör att de är helt 

ensamma i sina beslut. Mentalt tar dessa beslut mycket kraft och många undrar varför de 

utsätter sig för dessa situationer.   

 

”… där ute är du själv, då önskar du att du hade en spak och dra i så att du kunde försvinna 

bara(skratt) lite grand så …”(109). 

 

Den stora skillnaden som anestesisjuksköterskorna tyckte det var att arbeta på sjukhus jämfört 

med att arbeta prehospitalt var att de kände sig ensam i sin profession när de befann sig i 

prehospital miljö. På sjukhus fanns alltid kollegor inom den egna professionen att tillgå.   

  

”…inne på sjukhuset har du backup runt dig, en helt annan situation…”(105). 
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Inne på sjukhuset fanns det uppgifter om patienten, prehospitalt var informationen om 

patienten oftast väldigt kortfattad.  

 

  ”… när man söver på sjukhus så är vanligtvis patienterna alltid fastande och det är dom 

aldrig ute i mina ögon då, inte i någons ögon, dom har alltid ätit mat och det är stor skillnad, 

för risken ökar ju dramatiskt om man sövs på full mage eller på tom mage, så det är en stor 

skillnad …”(107). 

 

Tillfredställelse i arbetet 
 

Kategorin beskriver att anestesisjuksköterskorna upplevde tillfredställelse när ett bra arbete 

utfördes, en lyckad arbetsinsats medförde att de stärktes av den. Frihet, problemlösning, att 

arbeta självständigt och efter eget ansvar upplevdes som positivt i det prehospitala arbetet. 

 

”… fördelen är väl då tvärtom att lyckas du, vilket jag faktiskt peppar, peppar ta i trä alltid 

har gjort(skratt)  när jag har sövt, men sen kanske man missat på ”stillen” å intuberat och så, 

men när jag har sövt så har jag inte gjort det, då går det ju väldigt bra, alltså då känns det 

väldigt bra, därför att då kan man verkligen rädda liv …”(101) 

 

”… det kan ju också vara en jobbig bit om man känner sig missnöjd med en del av den där 

arbetsinsatsen att man går och ältar det, du borde ha gjort så …”(108)  

 

Det självständiga arbetet beskrivs som någonting positivt, där de får ta egna beslut och agera 

efter det. Frihet och problemlösning var också ord som nämndes när de beskrev sitt arbete. 

 

”… det är ju ett väldigt självständigt arbete för narkossköterskan prehospitalt just i dom här 

situationerna, man lär ju ta egna beslut och agera …”(108) 

 

 

 

 

 



 

  12   

Kompetens    
 

Anestesisjuksköterskorna tyckte de borde ha bra kunskaper och erfarenheter i att utföra 

generell anestesi och kunna använda sig av det material och den utrustning som finns. 

Egenskaper som de till stor del förvärvat inom den kliniska verksamheten. En 

kombinationstjänst mot en anestesiavdelning är nödvändig för att upprätthålla dessa 

kunskaper. Andra egenskaper att ha med sig var att vara en bra arbetsledare, ödmjuk, lyhörd 

och lugn. Att ha klinisk erfarenhet av sjuka patienter upplevdes vara av stor vikt. De 

kunskaper som förvärvats inom den kliniska verksamheten var av stor betydelse för hur 

anestesisjuksköterskorna löste arbetsuppgifterna prehospitalt. 

 

”… Den kliniska erfarenheten är ju ett måste, det är där man lär sig söva och det måste man 

ha med sig i grunden om man ska jobba prehospitalt, det är bara så …”(104). 

 

De ville känna sig trygga med olika patienter och tillstånd, vara vana att etablera fri luftväg 

och ha sett patienter i chock för att kunna göra ett bra arbete. Dessa erfarenheter gav dem 

handlingsberedskap så att situationer kunde lösas på ett bra sätt. För att upprätthålla 

kunskapen och att det skulle kännas tillfredsställande att utföra generell anestesi prehospitalt 

tyckte anestesisjuksköterskorna att det var värdefullt att arbeta regelbundet på sjukhuset 

parallellt med det prehospitala arbetet. Det är anestesisjuksköterskorna som leder arbete vid 

utförandet av generell anestesi och ser behoven och vad som skall göras. De tyckte att det var 

viktigt att vara en bra arbetsledare och kunna fördela arbetsuppgifterna vid generell anestesi 

för att få flyt i arbetet.  

 

”… va en bra arbetsledare, när det gäller och kunna fördela arbetet, se behoven som ska 

göras och kunna sätta ut folk på det för det blir ju en narkossköterska som har ansvaret i en 

sån situation …”(104) 

 

Vara ödmjuk inför uppgiften var viktigt och att inte tro att de kunde allt. Vara lyhörd mot sina 

kolleger och höra vad de tyckte och tänkte och på bästa sätt lösa uppgiften tillsammans. Att 

vara lugn som person och inte stressa upp sig ansågs som andra bra egenskaper. 
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”… Oj, oj, ja för de första så måste du vara lyhörd när du kommer ut och inte klampar på och 

tror att här kommer jag och ni kan ingenting, då är du rökt från början, du måste vara lite 

ödmjuk till dom du kommer och jobbar med …”(106) 

 

Svåra beslut 
  

Att ta beslut att utföra generell anestesi i prehospital miljö var någonting som 

anestesisjuksköterskorna tyckte var svårt och det var någonting som de tänkte till om både en 

och två gånger eftersom uppgifterna om patienten var ringa. 

 

”… Det är alltid ett motstånd tills man fattar ett sitt eget beslut att här lär jag söva, så har 

man ett motstånd, man undviker att söva in i det längsta egentligen …”(103) 

 

Besluten blev svåra att ta på grund av att de inte visste hur sjuk patienten var och vad 

patienten hade för skador. Att då använda sig av droger som både slår ut andningen och 

påverkar cirkulationen upplevdes som svårt. 

 

”… men visst fanns det lite funderingar med just intoxikationer, tunga läkemedel på det, visst 

självklart, det tänkte väl man på …”(104) 

 

 

Yttre faktorer 
 

Teamträning 
 

Träning tillsammans med det övriga i arbetslaget var önskvärt tyckte anestesi- 

sjuksköterskorna och att träningen skulle utföras på ambulansstationen eller på en 

operationsavdelning. 

 

”… Ja, det skulle vara jättebra med den här träningsdockan dom har och köra så att alla 

liksom vet vad det är för grejer som ska fram, jo träning av patientfall skulle vara och mycket 

för en egen skull också…”(105)  
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De som tyckte att träningen skall utföras på ambulansstationen anser att träningen bör vara 

regelbunden och inga långa övningstillfällen. Övningsmöjligheterna bör vara lättillgängliga. 

 

”… om man har ett rum, ett utrymme och en, ett rullande upplägg på vad man tränar 

antingen olika dagar eller olika veckor eller olika månader och ett iordningställt utrymme 

och en regelbundenhet …”(106)  

 

Samarbete med andra 
 

Samarbetspartner som anestesisjuksköterskorna konfronteras med vid utförande av generell 

anestesi är det egna teamet, räddningstjänst och sjukhuspersonal. Kontakten med anhöriga 

togs oftast av kollegor. 

 

Att ett gott samarbete vid utförande av generell anestesi är av stor vikt belyser denna kategori. 

De tillfrågade upplevde att arbetet i teamet fungerade bra i det flesta fall, men de upplevde en 

skillnad mellan att ha med sig vana respektive ovana medhjälpare. Vana medarbetare gjorde 

att arbetet fungerade bättre och anestesisjuksköterskorna upplevde en större trygghet.  

Önskemålet var att ha en så erfaren medarbetare som möjligt bak i bilen. 

 

”… har man en van med sig då är den steget före hela tiden och langar fram och så vidare , 

har dragit upp läkemedel innan man har sagt någonting. Det kommer sen det med träning och 

så vidare”(103). 

 

Omhändertagandet av anhöriga var någonting som kom i andra hand 

Anestesisjuksköterskorna var så fokuserade på patienten och uppgiften att anhöriga inte 

prioriterades. Det var oftast kollegorna i ambulansteamet som tog hand om anhöriga. 
 

”… Har inget minne av att någon, alltså det var ju vittnen var jag kommer ihåg som vilka 

dom var det vet jag inte ens, jag var så koncentrerad på patienten sen vet jag att jag pratade 

med läraren där nere men jag vet inte om det var någon som tog hand om henne heller 

faktiskt …”(109) 
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Samarbetspartner utöver det egna teamet som anestesisjuksköterskorna kom i kontakt med vid 

utförandet av generella anestesier var räddningstjänst och annan sjukvårdspersonal.  

De upplevde att samarbete med räddningstjänsten fungerade bra, de var villiga att hjälpa till 

och bidrog med flera händer. 

 

”… vid dom tillfällena när det har varit övrig personal med så har det fungera väldigt bra, 

det är klart att man måste styra upp jobbet, det är ju ändå jag som vet vad som ska göras, så 

alla gånger så kan ju inte medarbetarna exakt alla faser i en sövning, alla ingrepp och i 

vilken turordning …”(102). 

 

Kommunikationen och mottagandet med ankommande sjukhus upplevde de flesta av 

anestesisjuksköterskorna att det fungerade bra. Begärda resurser fanns på plats när 

ambulansteamet anlände med patienten. 

 

Säkerhet 
Säkerheten relaterades till ambulansen, utrustningen och behandlingsdirektiven. 

I prehospital miljö kan patienten befinna sig på olika ställen. Det innebär att 

anestesisjuksköterskorna ställs inför olika svårigheter att utföra generell anestesi beroende på 

vad patienten befinner sig. De tillfrågade beskrev att de helst av allt ville utföra anestesin i 

ambulansen där de oftast har en bättre arbetsmiljö än utanför ambulansen. Även utrustningen 

var bättre i ambulansen än den i den portabla utrustningen.  

 

”… Ja, alltså när jag sövde så försökte jag göra det i ambulansen, så att man fick in patienten 

i ambulansen, å det gjorde jag, dels så har man, är det bättre höjd, du har bättre läge, du kan 

stå på knä eller att du står upp, du har patienten högre upp, än om du ska ligga på golvet, ute 

på gatan eller i hemmet som det blir då …”(101) 

 

Anestesisjuksköterskorna var nöjda med merparten av utrustningen men det rådde delade 

meningar om hur avancerad och hur mycket utrustning det skulle vara. En del ansåg att det 

skulle vara basmaterial som användes, andra tyckte att utrustningen borde vara så avancerad 

och med så många finesser som möjligt där förhållandena var de sämsta. 
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Anestesisjuksköterskorna tyckte att behandlingsdirektiven var ett bra stöd. De uttryckte att 

direktiven tydligt beskrev hur dessa patienten skulle behandlas och var ett gott stöd i 

anestesisjuksköterskornas beslut. 

 

”…Ja, det är väldigt bra stöd, så att det är dom man följer grovt i alla fall så är det de man 

går efter, sen finns det ju alltid fall där det ligger på gränsen, hur man skall tolka 

behandlingsriktlinjerna och det är väl närmast den här transportsträckan, det övriga 

kriterierna är väl ganska klart, det råder ingen tvekan…”(102) 

 

Vikten av bekräftelse  
 

Att bearbeta det som inträffat var betydelsefullt. Ofta pratade anestesisjuksköterskorna med 

sina kolleger som hade varit med om samma händelse. Dock skedde uppföljningen lite för 

sällan. Feedback från arbetsledning och anestesiläkare behövdes för att få bekräftelse på att de 

hade gjort rätt och på så vis kunna stärkas i sin yrkesroll. 

 

”… det man skulle kunna önska var ju en uppföljning och veta var som verkligen hade hänt 

den här patienten men det fick jag ju inte i det här fallet då eller annars vill man ha lite 

feedback på, känna att man har tagit rätt beslut, i dom enskilda tillfällena …”(102) 

 

Att få prata med sina anestesikolleger var värdefullt, då fanns det möjlighet att utbyta 

erfarenheter. De hade också större förståelse för varandras arbete. 

 

”…dom förstår vad man pratar om på nå vis och man har samma utbildning och kanske har 

varit med om liknande situationer, det tycker jag har känts väldigt värdefullt …”(108) 

 

     

Att få bekräftelse från arbetsledningen på om de gjort rätt eller fel då de utförde generell 

anestesi upplevdes viktig. Dock tyckte anestesisjuksköterskorna att den uppföljningen till viss 

del var bristfällig. 

 

”… Nej, tyvärr inte, inte från arbetsledningen och det görs nog ganska sällan egentligen, lite 

för sällan tror jag …”(107) 
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Anestesisjuksköterskorna sökte responsen hos en läkare och i många fall hos anestesiläkaren 

som hade haft jour vid det angivna tillfället. 

 

”… Men narksosläkaren som var nere och medicinaren som var nere sa liksom att det var 

helt rätt och de var rätt med läkemedlen och transporttiden var si och så lång och så vidare 

…”(106).  

 

 

Diskussion 
 

Huvudresultat 
 

Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att utföra generell 

anestesi i prehospital akutsjukvård. Resultatet från intervjuerna redovisas utifrån elva 

kategorier. Dessa kategorier bildade tillsammans ett tema. Temat delades upp i två subteman.  

Tema  Att alltid känna sig mer eller mindre  utlämnad 

• Subtema 1 bildades ur kategorierna Underlag för beslut, Trygghet, Mental 

förberedelse vid larm, Utsatthet, Tillfredställelse i arbetet, Kompetens och Svåra 

beslut som är inre faktorer som påverkar anestesisjuksköterskornas upplevelser av att 

känna sig utlämnad då det utförde generell anestesi i prehospital miljö 

• Subtema 2 bildades ur kategorierna Träning, Samarbete med andra, Säkerhet och 

Vikten av bekräftelse som är yttre faktorer som påverkar anestesisjuksköterskornas 

upplevelser av att känna sig utlämnad då det utförde generell anestesi i prehospital 

miljö 

 

Tillsammans utifrån anestesisjuksköterskornas berättelser beskriver de två subteman en 

helhetsbild av att utföra generell anestesi i prehospital akutsjukvård. Gemensamt för de två 

subteman var att påverkas dessa i positiv riktning minskar anestesisjuksköterskornas 

upplevelse av att känna sig utlämnad då de utför generell anestesi i prehospital miljö. 
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Resultatdiskussion 
 

Att arbeta prehospitalt innebär att som sjukvårdspersonal träffa patienter i olika situationer. 

Situationer som kan vara traumatiska för vårdpersonalen och som påverkar deras psykiska 

välbefinnande (22). Det som var genomgående för anestesisjuksköterskornas beskrivning var 

att de kände sig utlämnade i de situationer då det utförde generell anestesi i prehospital miljö. 

Upplevelse av att utföra generell anestesi i prehospital miljö grundade sig på inre och yttre 

faktorer. Det inre faktorerna var sådana som de själva kunde påverka så som förvärvande av 

kunskap, beslut, mental förberedelse. Det yttre faktorerna var mindre påverkningsbara för 

anestesisjuksköterskorna. Miljö, samarbetspartner, teamträning och bekräftelse var yttre 

faktorer som påverkade. Anestesisjuksköterskorna beskrev att utföra generell anestesi i 

prehospital miljö var någonting som de inte gjorde så ofta och inte fick så stor vana på. Detta 

ledde till att de gånger som de utförde generell anestesi så blev den situationen tillspetsad och 

att det var någonting som de gjorde bara om det var nödvändigt. Inre och yttre faktorer som 

påverkades i positiv riktning ledde till att de kände sig mindre utlämnad, 

anestesisjuksköterskorna fick bättre kontroll på situationen. I motsatt riktning ökade känslan 

av att känna sig utlämnad, kontrollen minskade.    

 

McCutcheon m fl beskriver erfarenhetsbaserad kunskap som en kombination av bla. teoretisk 

kunskap, praktisk visdom och erfarenhet (10). Hur anestesisjuksköterskorna upplevde 

situationen då generell anestesi utfördes var grundat på en lång process. Beroende på vad 

anestesisjuksköterskorna hade för erfarenheter och kunskaper med sig då de träffade patienten 

påverkades de i vilken grad de kände sig utlämnade då de utförde anestesin. Att ha goda 

kunskaper och erfarenheter gjorde att anestesisjuksköterskorna kände sig mindre utlämnad, i 

motsatt riktning ökade känslan av att känna sig utlämnad då kunskapen och erfarenheterna var 

mindre. Den kliniska erfarenheten från sjukhus var av stor betydelse, det var där som 

anestesisjuksköterskorna förvärvat sig den mesta erfarenheten och kunskapen som de senare 

tog med sig ut i den prehospitala verksamheten. I den kliniska verksamheten övade de upp 

färdighet och lärde sig att bedöma patienten som var till stor nytta när de mötte patienterna i 

den prehospitala miljön. Ställningstagandet till att utföra anestesi eller ej blev lättare och 

anestesisjuksköterskorna kände sig tryggare i sina beslut.I varje möte med patienter skaffar 

sjuksköterskan sig nya erfarenheter som läggs till den egna erfarenhetsbanken (23). Att ha en 

stor samling av erfarenhet i vårdandet av patienter innebär att vårdaren har en gedigen källa 

att ta av när det gäller att ta beslut om behandling. Att ha en bred erfarenhet att ta av innebär 
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att vårdaren styrks i sina beslut och argumenten till agerandet blir starkare (24). 

Erfarenhetsbaserad kunskap är av stor betydelse vid möten och bedömningar av patienter, 

denna förvärvade kunskap skapar trygghet för vårdpersonalen (25). 

 

Johnsson m fl beskriver att prehospital personal kan uppleva stress och förlust av kontroll av 

att inte veta vad som väntar dem (13). Uppgifterna från larmcentralen bidrog med information 

så att anestesisjuksköterskorna kunde påbörja bedömningen av patienten före det personliga 

mötet med patienten. Att veta så mycket som möjligt om patienten och situationen då 

anestesisjuksköterskorna åkte på larm var ett sätt att reducera känslan av utsatthet. De hade 

möjlighet att skapa sig en bild av situationen och av patienten och utifrån det tänka ut 

behandling och doseringar till patienten. Enligt Wireklint så är det paradoxalt nog så att 

vårdarna är förberedda samtidigt som de är oförberedda, de ”vet” vad som väntar men ändå 

inte (26). 

 

Anestesisjuksköterskornas omgivning påverkade också hur de upplevde situationen. Att ha 

med sig medarbetare som de kände sig trygg med ledde till att känslan av utsatthet kunde 

minskas. Anestesisjuksköterskorna kunde på så sätt fokusera sig mer på patienten medan 

kollegerna tog fram material och förberedde läkemedel.  

 

Att utföra generell anestesi i prehospital miljö är förknippat med en del risker att misslyckas, 

för att komma till rätta med dessa problem fanns riktlinjer upprättade som 

anestesisjuksköterskorna hade som stöd vid utförande av generell anestesi.  

Forskning har visat att användning av evidensbaserade riktlinjer kan förbättra 

omhändertagandet av patienter med skallskador, för sjukvårdspersonalen innebär det ramar att 

arbeta utifrån (27).  

 

Anestesisjuksköterskorna tyckte att ett bra sätt att förbättra tryggheten var att tillsammans 

med sina medarbetare träna på att utföra generell anestesi. I Small m.fl. studie beskriver de att 

akutmedicin kan vara komplext, snabbt skiftande prioriteringar och det är beroende av 

lagarbete. Att tillsammans kunna simulatorträna gör att medarbetarnas kompetens höjs, 

patientsäkerheten förbättras och tryggheten ökar (28). Träning och erfarenhet av generell 

anestesi är också viktiga aspekter som förbättrar kvaliten (29).     
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Bekräftelse på att anestesisjuksköterskorna gjorde rätt åtgärder var viktigt för det fortsatta 

arbetet, en positiv bekräftelse ledde till att de tog med sig den kritiken till nästa patient och på 

så sätt kunde känslan av utsatthet reduceras. Att få återkoppling på kliniska resultat är 

betydande för sjuksköterskestudenters lärande i kliniskt utövande. Feedback bör ge 

studenterna information om aktuella praxis och ge praktiska råd för att öka kompetensens hos 

studenterna (30). Effekterna av konstruktiv feedback sträcker sig utöver undervisning och 

lärandeprocess. Feedback är avgörande för studentens utveckling, den ger handledning och 

bidrar till att öka förtroendet, motivationen och självkänslan (31). 

 

Författarens egna erfarenheter av generell anestesi i prehospital akutsjukvård är begränsade. 

Den erfarenhet som författaren besitter är att förhållandena är långt ifrån sjukhusets, 

uppgifterna om patienten är knappa, besluten lär tas snabbt och det kan vara svårt att förespå 

vad som kommer att hända med patienten då generell anestesi utförs.   

 

Metoddiskussion 
 

Enligt Graneheim m.fl. bör studiens trovärdighet (trustworthiness) granskas utifrån begreppen 

”credability”, ”depentability” och ”transferability” (20). 

 

Credability handlar om trovärdighet i studien. Val av metod, variation av deltagare för att 

belysa frågeställningen är ingredienser som krävs för att påvisa ”credability. I studien 

användes intervjuer för att samla in information. Informanterna gavs möjlighet att tala fritt 

utifrån ett patientfall, för att få en djupare förståelse och förvissa sig om att ha tolkat 

informanten rätt ställdes kompletterande frågor utifrån en frågeguide (20). Det negativa med 

en frågeguide är om den styr informanten för mycket så att den ger mindre detaljerade 

beskrivningar (32). För att minska risken för styrning gjordes en testintervju för att förvissa 

sig om att frågeguiden var rätt avvägd. Trovärdighet är också att påvisa likheter och skillnader 

mellan kategorier, ett sätt att närma sig detta är att visa representativa citat från den 

transkriberade texten, vilket är fallet i denna studie.  Informantgruppen bestod av både män 

och kvinnor, åldern på deltagarna och deras erfarenhet som anestesisjuksköterska i prehospital 

akutsjukvård hade stor variation vilket stärker trovärdigheten i studien (20). 
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Att ha intervjuat fler än tio anestesisjuksköterskor som utfört generell anestesi i prehospital 

akutsjukvård hade troligen inte påverkat resultatet, eftersom det fanns en informationsmättnad 

efter dessa intervjuer. 

 

När det insamlade materialet är omfattande och arbetet sträcker sig över en lång tid kan 

uppfattningen om studien ändras under resans gång. Det är då viktigt att ha en referensgrupp 

att konsultera sina funderingar med. Under arbetet med studien har författaren tillsammans 

med sina handledare haft en dialog om analysen av det insamlat material, där kategorier, 

teman och subteman vuxit fram. För att öka pålitligheten-”dependability” menar Graneheim 

m.fl. att det är viktigt att föra en dialog med andra insatta för att minska förändringar i 

analysprocessen (20). 

 

Med ”transferability” menas i vilken utsträckning resultat kan överföras till andra grupper 

eller situationer. Urvalsmetod, datainsamlingsmetod, och analysprocessen har försökts att 

beskrivas så tydligt som möjligt för läsaren. Resultat har presenteras i tydliga teman, 

subteman och kategorier tillsammans med citat för att förstärka ”transferability (20). 

 

Författarens kunskaper och erfarenheter av metoden innan arbetets början var begränsade. I 

takt med arbetets gång ökade kunskaperna om metoden och på så sätt erhölls en bättre 

förståelse för metoden. Erfarenheter som drogs under arbetets gång var att metoden är ett 

täckande tillvägagångssätt i insamling av information, där informanten till största del står för 

informationen och författaren har möjlighet att fullgöra den med kompletterande frågor 

 

Författaren hade en viss förförståelse för området genom att ha arbetat som sjuksköterska i 

prehospital akutsjukvård. Detta kan i vissa fall leda till risken att författaren påverkar 

resultatet då egna värderingar kan ha lagts i tolkandet av resultatet. Det insamlade materialet 

har analyserats noga, därefter har det bearbetats och reviderats till ett resultat som behållit sin 

kärna utifrån informanternas beskrivning. Detta gjordes enskilt och i samarbete med 

handledarna. Att ha en viss förförståelse för ämnet, har underlättat för författarens tolkande av 

resultatet, anestesisjuksköterskornas upplevelser har på så sätt kunnat beskrivas mer utförligt. 

Författaren har under arbetes gång fått en ökad förståelse för anestesisjuksköterskans 

upplevelser av att utföra generell anestesi i prehospital akutsjukvård. 
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En svaghet i studien har varit att de patientfall som informanterna beskrivit har varit positivt 

ur anestesisjuksköterskornas perspektiv, det vill säga att utgången för patienten har inte alltid 

varit lycklig, men däremot omhändertagandet och behandlingen prehospitalt har varit lyckat. 

Informanterna har inte beskrivit något patientfall där de känt sig misslyckade. 

Allmän diskussion 
 

Att finna vetenskapliga referenser om anestesisjuksköterskors upplevelser av att utföra 

generell anestesi i prehospital akutsjukvård har varit svårt, istället har artiklar om 

ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskors upplevelser använts. Det ställs höga krav på att 

arbeta prehospitalt som anestesisjuksköterska och det är ett stort ansvar. Genomgående i 

studien har varit att upplevelsen av att utföra generell anestesi i prehospital miljö beskrivs av 

anestesisjuksköterskorna som utlämnande. För att påverka känslan av att känna sig utlämnad 

är det inre och yttre faktorer som ska beröras. Inre faktorer kan påverkas av 

anestesisjuksköterskorna själva, de yttre faktorerna är omgivningens påverkan. Kan dessa 

faktorers inverkan påverkas i positiv riktning finns det möjlighet att reducera 

anestesisjuksköterskornas upplevelse av att känna sig utlämnad. Med tanke på att det är en 

utsatt situation att utföra generell anestesi i prehospital miljö borde de finnas mer forskat 

kring anestesisjuksköterskors upplevelser. Sådan kunskap skulle kunna vara ett stöd i 

anestesisjuksköterskornas yrkesutövande. 

 

Slutsats 
 

Genomgående för alla anestesisjuksköterskors upplevelser av att utföra generell anestesi i 

prehospital miljö är att det är utelämnande, ett stort ansvar och att de känner sig ensamma i 

sin yrkesroll. För att påverka dessa upplevelser så att de känner tillfredställelse med sitt 

agerande krävs det utifrån det framkomna resultatet att anestesisjuksköterskorna tillsammans 

med sina kolleger i teamet får möjlighet att träna regelbundet på utförande av generell 

anestesi. Dessutom är anestesisjuksköterskorna i behov att få bekräftelse på sitt agerande och 

ha möjlighet att diskutera sitt yrkesutövande med sina kolleger. 

Tidigare forskning på området är vagt, för att få en större förståelse för anestesi- 

sjuksköterskornas upplevelser av att utföra generell anestesi i prehospital akutsjukvård och på 
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så sätt få fram data som kan vara ett stöd i deras yrkesutövande, krävs att mer forskning görs 

på området.         
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