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Abstrakt 
Varje år genomgår ca 600 000 patienter ett kirurgiskt ingrepp i Sverige och i samband med 
dessa ingrepp används oftast någon form av anestesi, generell eller regional. Att 
anestesisjuksköterskan har ett mångsidigt och krävande arbete råder det inget tvivel om. Den 
huvudsakliga arbetsuppgiften är att bistå med anestesi, så som sedering och analgesi. På 
ordination av anestesiolog ska anestesisjuksköterskan genomföra de insatser hon har 
behörighet och kompetens för i sin yrkesroll. Syftet med studien var att belysa 
anestesisjuksköterskans tankar kring generell och regional anestesi. Metoden var kvalitativ 
intervjustudie med 22 anestesisjuksköterskor från två anestesikliniker. Resultatet utmynnande 
i fem kategorier; Utmaning, patientfokus, roligt, erfarenhet samt kommunikation. 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbeta som anestesisjuksköterska innebär ett självständigt, 
roligt och ansvarsfullt arbete som ofta innebär en utmaning. Vägen från att vara novis till att 
bli en expert kantas av kunskap, kommunikation, erfarenhet och patientfokus. 
 

 



1 

 

Nyckelord 
 

Anestesisjuksköterska, generell anestesi, regional anestesi 

 

Lunds universitet 

Medicinska fakulteten



Innehållsförteckning 

Problembeskrivning .................................................................................................................. 1	

Bakgrund .................................................................................................................................. 2	

Generell anestesi .............................................................................................................. 2	

Regional anestesi ............................................................................................................. 3	

Anestesisjuksköterskans roll ............................................................................................ 4	

Syfte ......................................................................................................................................... 5	

Metod ....................................................................................................................................... 5	

Urval ..................................................................................................................................... 6	

Datainsamling och Instrument .............................................................................................. 6	

Analys av data ...................................................................................................................... 7	

Forskningsetiska avvägningar .............................................................................................. 8	

Resultat .................................................................................................................................... 8	

Utmaning .............................................................................................................................. 9	

Flera moment samtidigt .................................................................................................... 9	

Självständigt och tekniskt avancerat .............................................................................. 10	

Patientfokus ........................................................................................................................ 11	

Roligt .................................................................................................................................. 12	

Erfarenhet ........................................................................................................................... 13	

Från novis till expert ....................................................................................................... 13	

Utveckling ....................................................................................................................... 13	

Kommunikation ................................................................................................................... 14	

Patienten ........................................................................................................................ 14	

Teamet ........................................................................................................................... 15	

Diskussion .............................................................................................................................. 15	

Metoddiskussion ................................................................................................................. 15	

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 17	

Konklusion och implikationer .............................................................................................. 21	

Referenser .............................................................................................................................. 22	

Bilaga 1 (1) ............................................................................................................................. 26	



1 

 

Problembeskrivning 

 

Varje år genomgår ca 600 000 patienter ett kirurgiskt ingrepp i Sverige (Nationella 

kvalitetsregistret, u.å). I samband med dessa ingrepp används oftast någon form av anestesi, 

generell eller regional. Det som avgör valet av anestesiform är det kirurgiska ingreppet, 

operatörens önskemål så denna kan genomföra ingreppet på bästa sätt, samt patientens 

nuvarande och ursprungliga hälsotillstånd. I den mån det går ska även hänsyn tas till 

patientens önskemål (Zetterström, 2014). Utifrån perioperativ morbiditet och mortalitet anses 

anestesi inte vara helt riskfritt. Faktorer som påverkar detta är typ av kirurgiskt ingrepp, 

ingreppets längd, ålder samt sjukdomstillstånd hos patienten. Kardiovaskulära och 

cirkulatoriska faktorer är den främsta orsaken till mortalitet under och efter anestesin och 

därför är det av stor vikt att incidensen och konsekvenserna av dessa minimeras (Buhre & 

Rossaint, 2003). Att verka för säker anestesi, genom minskande av anestesiologiska och 

kirurgiska riskfaktorer som kan leda till skada för patienten, är av yttersta vikt för både patient 

och anestesisjuksköterska (Cherian, Merry & Wilson, 2007). 

 

Anestesiologen beslutar om anestesimetoden och i Sverige finns ett nära samarbete mellan 

anestesiolog och anestesisjuksköterska vad gäller planering och genomförande av anestesier 

(Larsson, 2014). Ett effektivt och väl fungerande samarbete innebär ökad trygghet och 

tillfredställelse i samarbetet mellan anestesiolog och anestesisjuksköterska. Genom gott 

samarbete kan även kompetens och kunskap utnyttjas på bästa sätt (Michinov, Oliver-Chiron, 

Rusch & Chiron, 2008). Patienter som får anestesiologisk vård har ofta ett stort och krävande 

vårdbehov, till detta eftersträvas god och säker vård. För att kunna ge detta till patienterna 

krävs duktig och kompetent personal på anestesikliniken. Arbetet som anestesisjuksköterska 

kräver stor kunskap, både teoretiskt och kliniskt. Tidigt under utbildningen uppkom en 

fundering om anestesisjuksköterskans tankar kring sitt yrke, att arbeta med patienter i generell 

och regional anestesi. Anestesisjuksköterskans tankar och upplevelser kring sitt dagliga arbete 

är ett område som inte i någon större utsträckning har blivit studerat. Troligen för att 

professionens upplevelser kommer i skymundan när det finns flera andra aspekter att ta 

hänsyn till vid anestesi och anestesiologisk omvårdnad. Genom studien kan sjuksköterskor få 

möjlighet till inblick i anestesisjuksköterskors tankar och upplevelser av sitt yrke. Detta kan 

bidra till nyfikenhet och ökad kunskap för denna profession. 
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Bakgrund 

 

Benner (1993) delar in sjuksköterskans erfarenhet i fem olika stadier efter hur sjuksköterskan  

väntas prestera utifrån sin kunskap och erfarenhet. Stadierna är novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och expert. Den novise eller oerfarne sjuksköterskan är en nybörjare som 

saknar erfarenhet och får därför främst koncentrera sig på riktlinjer och regler. Den skickliga 

och experten har uppnått stor erfarenhet och kan arbeta med grundlig förståelse av 

helhetssituationen. Genom att sammanbinda sin kunskap och förståelse av olika situationen 

går det snabbt att lösa problem som uppstått (a.a). 

  

Anestesi betyder att inte känna och inom medicin finns det två olika sätt att uppnå detta, 

genom generell eller regional anestesi. Generell anestesi innebär att patienten försätts i ett 

medvetslöst tillstånd. Vid regional anestesi har patienten någon form av analgesi som hindrar 

smärtimpulser och ger en väl fungerande bedövning. Patienten kan vara sederad eller helt 

vaken under regional anestesi (Enlund, 2015). 

 

Generell anestesi 

 

För att möjliggöra generell anestesi behövs tre olika komponenter. Dessa är medvetslöshet, 

hämning av smärtreflexer och muskelrelaxation (Bodelsson, Lundberg, Roth & Werner, 2011; 

Sandlin-Leming, 2011). Generell anestesi uppnås antingen genom intravenös anestesi, 

inhalationsanestesi eller i en kombinerad form, balanserad anestesi (Bodelsson et. al, 2011). 

Vid den första anestesiformen, intravenös anestesi uppkommer den kliniska effekten med 

insomnande när givet anestesiläkemedel nått sitt effektorgan, hjärnan. Vid generell anestesi 

ges även analgetika för en optimal smärtbehandling under induktion och för det kirurgiska 

ingreppet (Bodelsson et. al, 2011; Sandin, 2014). Den andra anestesiformen, 

inhalationsanestesi tillförs och elimineras via luftvägarna. Inhalationsanestesi kan även leda 

till minskad användning av muskelrelaxantia och opioidtillförsel (Stenqvist, 2014). Den tredje 

formen av att uppnå anestesi är balanserad anestesi som innebär kombinerat intravenös- och 

inhalationsanestesi. Det vanliga är induktion med intravenösa läkemedel och sedan övergång 
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till inhalationsanestesi (Sandin, 2014). I samband med generell anestesi används ofta 

neuromuskulära blockerande läkemedel för att åstadkomma muskelavslappning. Detta är 

nödvändigt i samband med intubation och kirurgi som kräver muskelslapphet, exempel 

bukkirurgi (Bodelsson et. al, 2011). Anestesiologen är ansvarig för att upprätta en 

anestesiologisk plan för patienten. Förutom faktorer som patientens ålder, kön och vikt så är 

det är av största vikt att anestesiologen har en god kunskap om patientens medicinska 

problem. Anestesiologen måste även vara väl införstådd i kirurgin för att förstå omfattningen 

av ingreppet och på så vis få kunskap om den sammantagna risken och påverkan på patientens 

fysiologi under ingreppet (Carlsson, 2014). 

 

I samband med generell anestesi kan diverse olika komplikationer tillstöta (Bodelsson et. al, 

2011). Anestesimedlen påverkar patientens cirkulation, respiration, medvetande samt 

reglering av kroppstemperatur. Beroende på anestesidjup finns reflexer från autonoma 

nervsystemet kvar så som svettning, hyperventilation och puls- och blodtrycksstegring. För att 

tidigt upptäcka förändringar och kunna sätta in rätt åtgärder i tid måste patienten ha en 

kontinuerlig övervakning av vitalparametrar under hela ingreppet. Om inhalationsanestesi 

används skall även inspiratorisk och exspiratorisk koncentration av anestesimedlet 

monitoreras (Bodelsson et. al, 2011, Buhre & Rossaint, 2003). Mänskliga faktorer som kan 

komplicera anestesin är flera, bland annat anestesipersonal med otillräcklig kunskap samt 

dålig kännedom om patientens hälsotillstånd. Anestesisjuksköterskan ska ha kunskap om den 

tekniska utrustning som används, värden ska kunna tolkas och åtgärdas (Buhre & Rossaint, 

2003).  

 

Regional anestesi 

 

Patienter som genomgår ett kirurgiskt ingrepp och inte genomför detta i generell anestesi får 

regional anestesi (Valeberg, 2011). Denna anestesiform delas in i infiltrationsanestesi, 

intravenös regional analgesi (IVRA) samt central och perifer nervblockad (Bodelsson et al., 

2011). Infiltrationsanestesi innebär att lokalbedövningsmedlet injiceras i nära anslutning till 

området som skall bedövas. Även kontinuerlig administrering av infiltrationsanestesi kan ske 

med hjälp av pumpar och katetrar, då sker detta i regel postoperativt, i smärtlindrande syfte. 

Intravenös regional analgesi innebär att skapa ett blodtomt fält i berörd extremitet och efter 
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det injiceras lokalanestetika i en venkanyl som placerats i anslutning till det område som skall 

bedövas. Centrala nervblockader även kallad ryggbedövning, delas in i intratekal analgesi 

(ITA) och epidural analgesi (EDA). Skillnaden mellan dessa två är att vid ITA förläggs 

lokalanestesimedlet innanför dura mater spinalis så kallat intraduralt medan vid EDA anläggs 

detta extraduralt det vill säga utanför dura mater spinalis. Dessa blockader benämns oftast 

som spinal (ITA) eller epiduralbedövning (EDA). Det som skiljer de två olika 

anestesimetoderna åt är att vid epiduralanestesi kan patienten känna beröring men inte 

uppleva smärta. Vid spinalanestesi så känner patienten inte av varken beröring eller smärta. 

Perifer nervblockad innebär det som namnet antyder, att lokalbedövningsmedlet injiceras nära 

nervplexa eller i anslutning till nerver. Exempel på sådana blockader är interkostalblockader 

och femoralisnervblockad (a.a). 

 

Förberedelserna är i stort sett de samma vid generell anestesi som vid regional anestesi, men 

det ställs ofta större krav på bra samarbete och kommunikation mellan patient och 

anestesisjuksköterska vid regional anestesi. Detta på grund av att patienten kan vara helt eller 

delvis vaken. Därför är det viktigt att fortlöpande kommunicera och informera patienten för 

att skapa en trygg atmosfär under ingreppet (Valeberg, 2011). I en studie genomförd av 

Mokashi, Leatherbarrow, Kincey, Slater, Hillier och Mayer (2004) blev patienter opererade 

för starr i regional anestesi och var helt vakna. Här framkom att kommunikation och 

information hade mycket stor betydelse. Patienterna som var välinformerade hade större 

förståelse för ingreppet, de uppvisade mindre oro och upplevde mindre smärta. God 

kommunikation och information innebar även att förekomsten av obehagliga minnen utav 

operationen minskade. Patienten ska vara välinformerad inför sitt ingrepp men Adams och 

Smith (2001) menar i sin studie att information ska ges med viss försiktighet. En alltför 

detaljerad och djup information gav en redan orolig patient ytterligare oro inför operationen.  

 

Anestesisjuksköterskans roll 

 

Anestesisjuksköterskan har ett mångsidigt och krävande arbete. Den huvudsakliga 

arbetsuppgiften är att bistå med anestesi, så som sedering och analgesi. På ordination av 

anestesiolog ska anestesisjuksköterskan genomföra de insatser hen har behörighet och 

kompetens för i sin yrkesroll (Larsson, 2014). Riksföreningen för anestesi och intensivvård 
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(2012) lyfter i kompetensbeskrivningen att anestesisjuksköterskan utifrån patientens 

individuella behov och behandlingens specifika förutsättningar självständigt ska ansvara för 

den anestesiologiska omvårdnaden. Att kunna upprätthålla en god patientsäkerhet, inneha 

förmågan att göra relevanta observationer av patientens tillstånd och utifrån dessa sätta in 

korrekta åtgärder. Anestesisjuksköterskan ska genom tydlig kommunikation kunna leda, 

fördela och samordna vårdarbetet. En kunskap av största vikt är att kunna prioritera och ta 

snabba beslut vid kritiska tillstånd (a.a). Patienterna som kommer till operationsavdelningen 

har ofta olika bakgrunder att ta hänsyn till och inte sällan känner patienterna oro och rädsla 

inför ingreppet de ska genomgå (Larsson, 2014). Detta innebär en stor utmaning för 

anestesisjuksköterskan, att på kort tid skapa en förtroendeingivande kontakt så patienten kan 

känna tillit och trygghet. Fokus i mötet bör ligga på att patienten känner sig välkommen, sedd 

och hörd. I bland beskrivs anestesisjuksköterskan som patientens advokat, att föra talan för 

patienten när denna inte kan själv. Denna situation beskrivs inte alltid som lätt men väl värd 

det när det innebär något bra för patienten (Sundqvist & Carlsson, 2014). För att tydliggöra 

vad som krävs för att uppfylla god kvalitet på anestesisjukvård behöver vården betraktas ur 

olika perspektiv. Inte bara ur patientens utan även anestesisjuksköterskans (Larsson, 2014). 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskans tankar kring generell och regional 

anestesi. 

 

Metod  

 

Studien genomfördes med intervjuer utifrån kvalitativ metod med induktiv ansats. Inom 

forskning där erfarenhet eller upplevelser ska undersökas och beskrivas är en design med 

kvalitativ metod att föredra. Via intervjuer samlades data in, informanternas tankar och 

upplevelser tolkades och analyserades (Henricson & Billhult, 2012). Det insamlade materialet 

analyserades utan att tidigare antaganden fanns och där nya slutsatser kunde dras det vill säga, 

induktiv ansats (Pribe & Landström, 2012). 
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Urval  

 

Författarna kontaktade verksamhetscheferna och enhetscheferna vid anestesiklinikerna på två 

större sjukhus i Region Skåne. Dessa erhöll information om studien via informationsbrev och 

bifogad projektplan. Båda verksamhetscheferna gav medgivande till studien och genom 

enhetscheferna bokades informationsmöte på anestesiklinikernas arbetsplatsträffar. 

Författarna genomförde två informationsmöte och i samband med dessa fick 

anestesisjuksköterskorna som ville delta i studien information och en samtyckesblankett. För 

att nå ytterligare anestesisjuksköterskor på berörd klinik skickades mail till enhetschefen för 

vidarebefordring med information om studiens syfte och metod samt förfrågan om samtycke. 

De anestesisjuksköterskor som gav sitt medgivande att delta i studien kontaktades av 

författarna för att boka tid och plats för intervju. Samtliga deltagare fick även muntlig 

information för att förtydliga informationsbreven om studiens syfte, metod och etiska 

överväganden. De underskrivna samtyckesblanketterna gavs direkt till författarna innan 

intervjuerna genomfördes. Samtyckesblanketten innebar att informanterna kunde avbryta sitt 

deltagande när som helst. 

 

Inklusionskriterier var att informanterna var aktiva anestesisjuksköterskor. Exklusionskriterier 

var de anestesisjuksköterskor som endast arbetat med en av anestesimetoderna. För att öka 

möjligheterna till en god variation på berättelserna från informanterna om deras tankar och 

upplevelser så eftersträvades ett varierat urval. Detta innebar informanter med olika ålder, kön 

och arbetslivserfarenhet, variabler som ansågs viktiga för studiens syfte (Henricson & 

Billhult, 2012). Antalet informanter i studien resulterade i 22 anestesisjuksköterskor från två 

anestesikliniker på två sjukhus i Region Skåne. Fördelningen mellan sjukhusen var 10 

respektive 12 informanter. Åldern varierade mellan 28 och 64 år. Könsfördelningen var 17 

kvinnor och 5 män. Antalet verksamma år som anestesisjuksköterska var mellan 1,5 och 39 

år. 

 

Datainsamling och Instrument 

 

Datainsamlingen utfördes under tre veckor våren 2016 och bestod av intervjuer med 22 

anestesisjuksköterskor. Författarna använde sig av semistrukturerade intervjufrågor utifrån en 
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intervjuguide, denna användes som stöd till författarna för att ställa frågor som var väsentliga 

för studien (bilaga 1). Dessa intervjufrågor konstruerades utifrån studiens syfte. Intervjun 

började med en inledande öppen fråga och därefter ställdes frågorna i den ordning som 

passade den pågående dialogen. Vid otydliga svar ställdes kompletterande frågor; hur menar 

du eller kan du förklara mer. (Danielson, 2012). Båda författarna närvarade under de två 

första intervjuerna, en agerade aktivt och den andra intog en lyssnande roll. På grund av 

tidsbrist delades resterande intervjuer upp och genomfördes av författarna var för sig. 

Intervjuerna spelades in och intervjutid varierade mellan 6 och 15 minuter. Intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum utvalt av informanterna på deras respektive arbetsplats. För att 

kontrollera intervjufrågorna och hur väl de svarade till studiens syfte genomfördes en 

pilotstudie (Danielson, 2012). Pilotstudien inkluderades då ingen ändring av intervjuguiden 

gjordes. Däremot tydliggjordes en missräkning på hur lång intervjun tog i minuter att 

genomföra. I samråd med handledaren ökades därför antalet informanter till 22 istället för 12 

som det var tänkt från början. Detta ansågs vara tillräckligt för att kunna besvara studiens 

syfte. 

Analys av data 

 

Analysmetoden som användes i studien var en manifest innehållsanalys med en kvalitativ 

ansats. En manifest innehållsanalys användes för att tolka det synliga och uppenbara i en text 

(Graneheim & Lundman, 2004). Syftet var att tolka meningarna och identifiera likheter och 

skillnader utifrån studiens syfte. Analysfasen började med att det inspelade materialet delades 

upp mellan författarna, den författare som genomförde intervjun gjorde även transkriberingen. 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet, ordagrant med pauser och skratt. Den transkriberade 

texten avidentifierades från informanten och märktes med ett nummer. Efter transkriptionen 

genomfördes en analys av det nedskrivna materialet i flera steg. Första steget var att 

datamaterialet läses igenom från början till slut flertalet gånger och att meningsbärande 

enheter togs ut av författarna var för sig. I andra steget jämförde författarna tillsammans de 

meningsbärande enheterna som framkommit. Tillsammans skapades kondenserade 

meningsenheter för att göra texten mer lätthanterlig men utan att innehåll eller sammanhang 

gått förlorat. I det tredje och sista steget identifierades mönster och koder, dessa bildade 

slutligen kategorier och tillhörande underkategorier. Arbetet med att placera in koder i 
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kategorier gjordes noggrant då ingen data fick hamna mellan två kategorier (Henricson & 

Billhult, 2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

Författarna erhöll rådgivande yttrande från vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) innan 

intervjuerna inleddes. Till verksamhetscheferna vid de berörda anestesiklinikerna skickades 

innan studien påbörjades ansökan om tillstånd för att genomföra intervjuerna. 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2015) talar om fyra etiska huvudkrav som skall följas. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebar att författarna 

informerade deltagarna i studien om att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan samt syftet med studien. Samtyckeskravet innebar att deltagarna var 

tvungna att lämna sitt godkännande för sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet 

innefattade att deltagarna inte skulle kunna identifieras av utomstående och att insamlade 

personuppgifter förvarades på ett säkert sätt så att obehöriga ej har kunnat ta del av dessa. 

Nyttjandekravet menar att den insamlande datan från deltagarna endast har använts i 

forskningssyfte (a.a). Allt intervjumaterial hanterades säkert och i tryggt förvar så inga 

obehöriga kom åt det. Intervjuerna avkodades med en kodnyckel för att informanterna inte 

skulle identifieras. Efter studiens avslutande förstördes intervjumaterialet (Kjellström, 2012). 

Resultat 

 

Resultatet baseras på 22 intervjuer av anestesisjuksköterskor ifrån två olika sjukhus. Analysen 

resulterade i fem kategorier; Utmaning, patientfokus, roligt, erfarenhet samt kommunikation. 

Utöver de fem kategorierna framkom sex underkategorier, vilka var; flera moment samtidigt, 

självständigt och tekniskt avancerat, från novis till expert, utveckling, patienten samt teamet 



9 

 

(Figur 1).  

 
Figur 1. Översiktlig bild över resultatets kategorier och underkategorier 

 

Utmaning 

Flera moment samtidigt 

 

Att arbeta med patient i generell anestesi innebar många gånger en utmaning för 

anestesisjuksköterskan. I utmaningen låg flera moment, från nedsövning till uppvaknande, så 

anestesisjuksköterskan måste vara med på att det mesta kunde inträffa. Tre utmanande 

beskrivningar som framkom var; Att patienten skulle må så bra som möjligt under den 

generella anestesin, operatören skulle kunna utföra ingreppet på ett optimalt sätt och 

anestesisjuksköterskan skulle kunna hålla en bra och stabil anestesi.  

   

" ...så utmaningen ligger i att man ska vara på banan hela tiden." (16) 

 

Att generell anestesi innebar att hålla flera bollar i luften samtidigt framkom från 

anestesisjuksköterskorna, bland annat ska potenta läkemedel ges i tid, mätvärden skall 

monitoreras och justeras. Några av informanterna beskrev det som att de hade mer att arbeta 

med under hela ingreppet vid generell än vid regional anestesi. En upplevelse som framkom 

var att när ingreppet skedde i generell anestesi hade anestesisjuksköterskan mer kontroll över 

patienten. 

 

" ...du försätter patienten i ett medvetslöst tillstånd.... det är väldigt fascinerande vilken makt 

man har...  " (21) 

 

Utmaning

Flera	moment	
samtidigt

Självständigt	&	
tekniskt	
avancerat

Patientfokus Roligt Erfarenhet

Från	novis	till	
expert Utveckling

Kommunikation

Patienten Teamet
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Självständigt och tekniskt avancerat 

 

Vid generell anestesi uppgav anestesisjuksköterskorna att de upplevde att de fick utöva sitt 

yrke fullt ut. Det innebar många gånger ett avancerat, självständigt och ansvarstagande arbete 

där patienten helt var i deras händer. Efter att patienten sövts så hamnade de i ett medvetslöst 

tillstånd där anestesisjuksköterskan fick ta över luftvägen och andningen. 

 

”Kan du inte hålla fria luftvägar så spelar det ingen roll hur många tuber du kan sätta ner.” 

(8) 

 

En annan form av utmaning som framkom var den tekniska utmaningen som generell anestesi 

innebar. Patienten kopplades till en avancerad narkosapparat och det gällde att 

anestesisjuksköterskan förstod och hade full kunskap om den. Informanterna uppgav att hela 

anestesiförloppet måste flyta på bra ur både deras arbetssynpunkt och ur ett patientperspektiv. 

En utmaning som lyftes var att de gärna försökte söva patienten snabbt efter inkomst till 

operationssalen. Något som nämndes som anledning till det var att patienten inte skulle 

behöva ligga i operationssalen och bli mer orolig. När det var möjligt så försökte anestesin 

anpassas så patienten snabbt skulle vakna efter att ingreppet hade avslutats. En annan 

utmaning som också uppgavs vara av stor vikt för anestesisjuksköterskorna var att ge 

patienten ett lugnt och bra uppvaknande. 

 

”Man kan aldrig vara 100 säker på vad som händer eftersom alla är olika och reagerar olika 

under anestesi.” (11) 

 

Regional anestesi kompletterades ofta med sedering och detta gavs för att patienten önskade 

det eller för att ingreppet krävde att patienten låg stilla. Hur djup sederingen blev var många 

gånger avhängande på anestesisjuksköterskan. Att vid regional anestesi ge sedering uppgavs 

ibland vara komplicerat och svårt. Det gällde att få en balansgång så att patienten fortsatte att 

spontanandas. Hur patienten reagerade på sedering uppgavs vara väldigt varierande. 

Informanterna uppgav att kompetensen behövdes, för det kan hända mycket med patienter 

som fått lokalbedövning, spinalbedövning eller blockad. Exempel på detta var om patienten 

inte höll fri luftväg eller om bedövningen slutade att verka eller om den inte fungerade 

optimalt. Två positiva aspekter som framkom var att vid regional anestesi går det ofta 
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snabbare att komma ut med patienten från operationssalen, det behövdes inte någon väntetid 

för att patienten skulle vakna. Den andra aspekten var att om den regionala bedövningen tog 

optimalt så behövde inte anestesisjuksköterskan tänka på dosering av analgetika i anslutning 

till ingreppet.  

 

”Man kan tycka att det är enkelt med patient som har regional blockad och sedering, men det 

är det inte.” (11) 

 

En arbetsuppgift som beskrevs som en utmaning var att anestesisjuksköterskorna fick lämna 

anestesikliniken för att sedera patienter som skulle genomgå ingrepp på andra kliniker, så som 

exempelvis röntgen eller kirurgmottagningen. Vid sedering på dessa kliniker upplevdes en 

större sårbarhet om hjälpbehov uppstod. Kollegor och anestesiläkare befinner sig inte på 

samma ställe och behöver tid på sig för att ta sig dit. 

Patientfokus 

 

Informanterna uppgav att det viktigaste att ta hänsyn till vid val av anestesiform var 

patientens hälsa, välbefinnande och vilket ingrepp som skulle utföras. Flera av 

anestesisjuksköterskorna lyfte att regional anestesi var att föredra om patienten hade någon 

svår grundsjukdomen eller var äldre och multisjuk. Ett dilemma som togs upp var framför allt 

äldre med demenssjukdom. Det beskrevs som att det blev ett övergrepp att lägga en 

spinalblockad på patienten när de inte förstod vad som hände eller varför. 

 

“Dom patienter där man valt att ha regional anestesi, där dom har varit uppenbart förvirrade 

och dementa där gör det ont i själen.” (6) 

 

”Man vill använda sig av den anestesiform som är lämpligast för patienten.” (3) 

 

En annan stor vinst för patient med regional blockad var också att de ofta kände sig piggare 

och hade mindre PONV (postoperative nausea and vomiting) samt fick en god postoperativ 

smärtlindring. Två positiva aspekter som beskrevs med blockad var att patienten hann bygga 

upp med peroralt smärtstillande innan blockaden släppte samt att den kunde upprepas för 
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ytterligare smärtlindring. Anestesisjuksköterskorna uppgav även att patienten många gånger 

snabbare kunde komma i gång med sin mobilisering vilket innebar mindre risk för 

komplikationer. 

 

"Kombinationen regional anestesi med sedering är ofta väldigt bra. Patienten upplever 

många gånger att de sovit gott under hela operationen fast det är en sedering som de haft." 

(13) 

Roligt 

 

Ett ord som flertalet av informanterna använde för att beskriva generell anestesi var roligt. För 

att utveckla roligt så beskrevs det som att det var roligt att intubera och söva. Det roliga med 

yrket beskrevs att det var ett varierande arbete som innebar att vara noggrann, att få tänka och 

planera lite extra.  

 

“Jag älskar att improvisera så jag tycker bara att det är kul helt enkelt.” (9) 

 

”…för att det är roligare, rätt många tekniska moment och det gillar man när man valt detta 

yrket.” (10) 

 

En klar majoritet av anestesisjuksköterskorna ansåg att det var mest roligt med en patient i 

generell anestesi. Ett mindre antal kunde inte välja utan tyckte båda anestesiformerna var lika 

roliga att arbeta med. Slutligen var det några informanter som valde patient i regional anestesi 

men gärna med sedering. Dock uppgav samtliga informanter att det inte var dem som 

ordinerade anestesiformen och att dem föredrog den anestesiform som var mest lämpad för 

patienten och ingreppet.  

 

”Det är ju inte vi som väljer, det är narkosläkaren som gör det. … men man vill använda sig 

av den narkosform som är bäst för patienten." (3) 
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Erfarenhet 

Från novis till expert 

 

Anestesisjuksköterskorna uppgav att deras tankar kring regional och generell anestesi hade 

ändrats sedan de var nyutbildade. Genom åren fick anestesisjuksköterskorna vara med om 

flera olika saker som tillstötte både vid generell och regional anestesi, detta bidrog till ökad 

kunskap och erfarenhet. Utifrån sin erfarenhet växte sedan ett mer kritiskt och i frågasättande 

tankesätt fram, att tänka ett par varv till om vad som var bäst utifrån situationen. 

 

”Ju längre man håller på med yrket ju säkrare och duktigare blir man på det man håller på 

med, både med sövning och regional anestesi.” (20) 

Utveckling 

 

Informanterna uppgav att de som nyfärdiga anestesisjuksköterskor föredrog att patienten var 

sövd, men efter några år inom yrket såg de en vinst med att patienten i stället fick regional 

anestesi. Det uppgavs också att blockader används i mycket större utsträckning i dag jämfört 

med tidigare år, två orsaker togs upp som exempel till detta. Det första var att vissa blockader 

krävde viss teknik och anestesiologerna har blivit duktigare på att lägga dem. Den andra 

orsaken var att den tekniska utvecklingen har gått framåt, så som ultraljudsledd blockad som 

används för att lägga exempelvis plexusblockader. 

 

”Som nyfärdig anestesisjuksköterska är man väldigt fokuserad på doser och tubning. Att 

hålla fri luftväg. Man såg inte hela patienten. Nu har det synfältet ökat och jag ser hela 

patienten.” (15)  
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Kommunikation 

Patienten 

 

Kommunikation och information mellan anestesisjuksköterska och patient beskrevs som 

mycket viktig av informanterna. Något som lyfts av flertalet anestesisjuksköterskor var den 

korta stund innan bedövningen skulle läggas eller den generella anestesin startas. 

Anestesisjuksköterskan har endast en kort tid på sig att skapa ett förtroende och inge trygghet 

hos patienten. Omhändertagandet innan den regionala eller generella anestesin upplevdes inte 

skilja sig åt hos informanterna då bemötande, information och kommunikation beskrevs som 

samma och ansågs vara lika viktiga oavsett vilken anestesiform patienten skulle genomgå.  

 

"Man måste ju alltid sätta patienten först och främst, tycker jag". (12) 

 

Informanterna påtalade att det var viktigt att noggrant förklara för patienter som skulle ha 

regional anestesi vad det innebar. Patienten kunde ha varit med om något tidigare eller hört 

andra prata om bedövningen. Det beskrevs därför som viktigt att berätta fördelarna med 

regional anestesi och hur det går till. Förklarade anestesisjuksköterskan tydligt och hade en 

positiv inställning så upplevde informanterna att det ofta gick att styra patienten till den 

anestesiform som anestesisjuksköterskan uppfattade som mest lämplig för patienten eller 

ingreppet. 

 

”Jag kan motivera och berätta fördelarna med spinal. Men absolut inte tvinga! Går något fel 

så känns det inte bra...” (17) 

 

Hade patienten regional anestesi och endast lättare sedering eller var vaken, så beskrevs det 

att de under hela förloppet fick finnas där och informera patienten så patienten kände sig trygg 

och upplevde att de fick ett bra omhändertagande på operationssalen. För patient i regional 

anestesi som endast hade lätt sedering innebar det att anestesisjuksköterskan fick ge mer av 

sig själv än när patienten var sövd.  

 

”Ibland kan det vara kul med vaken patient också då kan man sitta och prata och i bland får 

man ta del av patienternas livshistoria och sådant man inte riktigt får göra när de sover.” (5)  
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Teamet 

 

Ibland kunde anestesisjuksköterskorna uppleva att den ordinerade anestesiformen inte var den 

bästa för patienten. För att diskutera byte av anestesiform så tog anestesisjuksköterskorna 

kontakt med ansvarig anestesiolog. Anestesiologen utförde anestesibedömningen, när 

anestesisjuksköterskorna sedan träffade patienten kunde de göra bedömningen att den 

ordinerade anestesiformen inte var den bästa för patienten och det planerade ingreppet. Detta 

kunde bero på att förutsättningarna hos patienten hade ändrats sedan anestesibedömningen. 

Många gånger upplevde anestesisjuksköterskorna att de fick gehör för sin åsikt. Om inte 

anestesiformen ändrades så upplevde informanterna att de i alla fall fick en bra förklaring till 

varför den ordinerade anestesiformen skulle användas. 

 

”För varje patient som jag är ansvarig för funderar jag och ifrågasätter och för patientens 

talan.” (17) 

 

Var patienten vaken under ingreppet så fick anestesisjuksköterskorna ibland påminna 

arbetsteamet på salen om det. Diskussioner på salen som inte var så lämpliga för patienten att 

lyssna på uppkom lätt. Det förekom att detta glömdes bort under ingreppet eftersom patienten 

låg tyst och stilla, dold bakom narkosbågen.  

 

”Ibland får man påminna personalen på salen om att patienten är vaken och att de får tänka 

på vad de säger.”(1) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Studien genomfördes med intervjuer för att belysa anestesisjuksköterskans tankar kring 

generell och regional anestesi. En kvalitativ metod valdes då intervjuer ansågs kunna ge 

anestesisjuksköterskorna möjlighet att fritt berätta om sina tankar och erfarenheter.  
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Enligt Polit och Beck (2012) ökar studiens pålitlighet genom att urvalet i studien beskrivs 

tydligt. Sammanlagt valde 22 informanter att delta i studien och underteckna 

samtyckesblanketter. Ingen informant valdes bort på grund av att de inte uppfyllde studiens 

inklusions- eller exklusionskriterier. Efter genomförandet av intervjuerna visade det sig 

förekomma stor variation både sett till informanternas ålder och antalet verksamma år som 

anestesisjuksköterska. Denna breda spridning blev en styrka för studien. Åldrarna varierade 

mellan 28-64 år och antalet yrkesverksamma år varierade mellan 1,5-39 år. En svaghet till 

studien var att endast 5 av informanterna var av manligt kön.  

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer. Pålitligheten i intervjuerna stärktes 

genom att frågorna täcktes in med kompletterande frågor när det ansågs behövas av 

författarna. För att testa de semistrukturerade intervjufrågorna och intervjutekniken 

genomfördes en pilotstudie (Polit & Beck, 2012). Denna genomfördes gemensamt av de båda 

författarna. Efter pilotstudien stod det klart att intervjuerna skulle bli kortare än planerat. I 

samråd med handledaren ökades därför antalet intervjuer från 12 till 22. Det blev en styrka för 

studien med fler informanter som styrker resultatet. Författarnas tanke var att genomföra 

intervjuerna tillsammans men på grund av att antalet intervjuer fördubblades uppkom tidsbrist 

och intervjuerna fick genomföras av författarna var för sig. Ingen av författarna har tidigare 

använt sig av intervjuer som datainsamlingsmetod, detta kan ses som en svaghet för studien. 

Till de semistrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide som hjälpmedel för att 

författarna skulle hålla sig till samma frågor. Efter pilotstudien fördes en diskussion mellan 

författarna om att ändra eller lägga till frågor i intervjuguiden. Ingen ändring gjordes, för 

frågorna som användes upplevdes av författarna att svara till syftet och ändring eller tillägg 

ansågs inte tillföra något ytterligare till studien. Intervjuerna spelades in, detta innebar en 

fördel för författarna som kunde koncentrera sig på vad informanterna berättade. Vid 

intervjuerna upplevdes att någon av informanterna inledningsvis verkade besvärade av 

ljudinspelningen, detta kan ha inneburit att material till resultatet uteblivit. Författarna till 

studien har själva konstruerat intervjuguiden då inga tidigare studier som svarar till syftet har 

hittats. Detta kan ses som en svaghet till studien.  

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är trovärdighet i den kvalitativa forskningen 

av yttersta vikt då resultatet inte kan kvantifieras eller bedömas som vid kvantitativa studier 

där statistik och siffror används. Det är även viktigt att hålla begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet med sig under hela arbetsprocessen. För att ytterligare stärka 
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resultatets trovärdighet har citat från den transkriberade texten använts. Kontinuerligt under 

arbetets gång har handledaren tagit del av det analyserade materialet för att öka metodens och 

resultatets giltighet. Författarna har använt sig av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

innehållsanalys vid bearbetning av det insamlade materialet. Eftersom stegen i 

analysprocessen beskrivs enkelt och systematiskt så valdes denna till studien. 

Innehållsanalysen har noggrant genomförts av författarna både individuellt och tillsammans 

för att inte låta någon viktig information gå förlorad.  

Båda författarna har flera års yrkesverksamma år bakom sig som sjuksköterskor. Erfarenheten 

till anestesisjukvård är begränsad till placeringarna vid verksamhetsförlagd utbildning på 

specialistprogrammet för anestesisjukvård. Den förförståelsen som uppkommit under 

utbildningen har kontinuerligt diskuterats och reflekterats över mellan författarna i enlighet 

med Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Detta gjordes för att kunna hålla ett kritiskt 

förhållningssätt till studiens resultat. Att förförståelsen kan påverkat dataanalysen och 

resultatet går inte helt att utesluta, trots att författarna till studien aktivt försökt att reducera 

denna risk.  

 

Överförbarhet inom kvalitativ forskning innebär enligt Polit & Beck (2012) att finna 

återkommande kontexter i resultatet. Studien genomfördes på två anestesimottagningar i 

Region Skåne. Ett godkänt antal undersökningspersoner i varierande åldrar förekom och även 

olika längd på yrkesverksamma år som anestesisjuksköterska fanns representerat. Därför 

upplevs resultatet vara applicerbart på andra anestesikliniker i Sverige och det ger studien en 

trovärdig överförbarhet. 

Resultatdiskussion 

 

I föreliggande studie visar resultatet att anestesisjuksköterskornas tankar kring generell och 

regional anestesi har ändrats sedan de var nyfärdiga specialistsjuksköterskor. Det som lyftes 

fram av samtliga informanter var att med ökad erfarenhet kommer en ökad kunskap och 

trygghet, detta gällde vid både generell och regional anestesi. Det framkomna resultatet menar 

författarna är logiskt och självklart. Som nyfärdig anestesisjuksköterska ligger stort fokus på 

medicinsk och teoretisk kunskap och detta behövs, som nyfärdig saknas helhetsbilden för 

patient, anestesi och ingrepp. För att kunna utvecklas och bli en kompetent och skicklig 
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anestesisjuksköterska krävs flera år med erfarenhetsbaserad kunskap, den kunskap som 

uppnås genom träning, reflektion och erfarenhet. 

 

Resultatet stöds av Benner (1993) som delar in sjuksköterskans erfarenhet i fem olika stadier. 

Novis, Avancerad nybörjare, Kompetent, Skicklig och Expert. Den novise eller oerfarne 

sjuksköterskan är en nybörjare som saknar erfarenheter i olika situationer. Novisens ofta 

regelstyrda beteende är begränsat och det finns stort behov av vägledning och regler. Den 

skicklige och experten har uppnått sin erfarenhet genom upplevelser och händelser. En 

sjuksköterska på denna nivå har en grundlig uppfattning av helhetssituationen och kan 

sammanbinda sin kunskap och förståelse av situationen för att snabbt lösa problemet som 

uppstått (a.a). Även Wren (2001) påtalar att allt eftersom arbetet i klinisk verksamhet 

fortlöper så utökas och implementeras erfarenhet och kunskap, detta sker i tre steg. Första 

steget är inhämtande av grundläggande baskunskap, framför allt de som är relevanta för 

kommande yrkesroll. I andra steget beskrivs praktiskt förfarande, det vill säga att det måste 

upplevas innan anestesisjuksköterskan kan få helhetsbilden och dra lärdom av den. Tredje och 

sista steget innebär att känna sig bekväm, ha utvecklat trygghet och kunskap i sin arbetsroll. I 

lärandet till att utveckla kompetens och erfarenheten krävs kunskap om patofysiologi, 

fysiologi och farmakologiska kunskaper. Anestesi beskrivs i studien som konst att utöva, att 

lära sig genom att praktisera (a.a). Att tillåtas vara novis på sin arbetsplats är viktigt för att 

kunna arbeta upp en trygghet och kunskap. Denna arbetsprocess är inte unik för 

anestesisjuksköterskor utan är applicerbar på många arbetsplatser. Att komma som ny är inte 

alltid lätt, arbetsplatserna har tuffa arbetsklimat med högt tryck och tidspress. 

 

Patienten som kommer för att opereras är ofta multisjuk med ett stort vårdbehov. Som 

anestesisjuksköterska krävs därför noggrannhet och effektiv problemlösningsförmåga, kunna 

observera situationer och snabbt kunna vidta korrekta åtgärder. Dessa egenskaper är inget som 

kommer med en utbildning utan kräver erfarenhet för att byggas upp. 

 

I resultatet framkommer att kommunikationen mellan anestesisjuksköterska och patient är av 

stor betydelse i det korta mötet både vid generell och regional anestesi. Författarna anser att 

ha patienten i fokus är en av grundstenarna för god och väl fungerande dialog och 

kommunikation. Berg, Kaspersen, Unby och Hollman Frisman (2013) menar att det viktiga i 

mötet med patienten är tilltro. Det framkom att i mötet med patienten behövs bekräftelse, 

kontroll och följsamhet som tre grundpelare för att uppnå tilltro. Tilltro uppnås också genom 
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ett välorganiserat arbete av anestesisjuksköterskan, att ha patienten i fokus och genom en 

kontinuerlig dialog informera patienten om vad som sker trots att omgivningen upplevs både 

som högteknologisk och stressig. Att kommunicera med patienten för att skapa tilltro känns 

ytterst relevant för anestesipersonalen och enligt en studie gjord av Mavridou, Dimitriou, 

Manataki, Arnaoutoglou och Papadopoulos (2012) föreligger samma behov hos patienten. Att 

träffa anestesipersonal för att diskutera anestesi innan operationen gjorde att patienten 

upplevde mindre oro inför anestesin (a.a). Kommunikation och interaktion mellan patient och 

anestesisjuksköterska är två grundpelare i vården. För att uppnå en ökad förståelse utifrån 

patientens individuella behov behövs att patienten är informerad och delaktig i sin vård 

genom dialogen med anestesisjuksköterskan (Lewinson, Lesser & Epstein, 2010; Ekman & 

Norberg, 2013).  

 

Informanterna i studien talar om att kommunikation med patienten är viktig och det 

poängteras om vikten om information samt delaktighet. I föreliggande studie talas det om 

äldre och demenssjukdom, där är risken att information och kommunikation blir ett 

orosmoment för patienten. För att som anestesisjuksköterska kunna göra avvägningen när det 

är av vikt eller inte med kommunikation gentemot patienten anser författarna att det krävs 

kunskap och erfarenhet för att känna in patienten och situationen. Författarna i föreliggande 

studie anser att patienten bör göras delaktig i vårdprocessen så långt som det är möjligt, ibland 

kan kommunikationen mellan anestesisjuksköterska och patienten bli mer överflödig än 

informativ. En studie som gjorts av Adams och Smith (2001) belyser att det inte alltid är 

lämpligt att delge patienten alltför mycket information därför att det kan leda till ökat lidande. 

Det kan ibland vara nyttigt som anestesisjuksköterska att fråga sig själv om det är till fördel 

för patienten att veta (a.a). Om anestesisjuksköterskor uppfattar det som att det är deras 

skyldighet att utbilda patienten kan konsekvensen istället bli att patienten känner sig skrämd.  

Anestesisjuksköterskor talar om att verka utifrån patientens bästa, frågan är om det alltid kan 

efterlevas. Det uppstår i detta fall en konflikt eftersom ICN:s (International Council of 

Nurses) etiska kod som anestesisjuksköterskor utgår ifrån kolliderar med varandra. Dels har 

patienten rätt till information för att kunna ta beslut om sin livssituation, autonomiprincipen. 

Om informationen som delges patienten bidrar till ökat lidande så innebär detta att göra gott 

principen hamnar i konflikt med autonomiprincipen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

I studiens resultat framkom att arbeta med patient i generell anestesi innebär en utmaning för 

anestesisjuksköterskan. Detta uppgav både anestesisjuksköterskor som endast jobbat några år 
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och de som har flera års yrkesverksamhet. I utmaningen ligger flera olika moment, ett av dem 

som lyftes var att från induktion till uppvaknande så måste anestesisjuksköterskan vara beredd 

på att mycket kan inträffa. Utförandet av generell anestesi i en högteknologisk miljö ställer 

stora krav på utövaren och hög patientsäkerhet eftersträvas alltid. Att det var flera moment 

som beskrevs av informanterna som utmaning anser författarna som mycket rimligt. 

Författarnas uppfattning delas även med tidigare studier. Buhre och Rossaint (2003) belyser 

vikten av kompetent och skicklig anestesipersonal för att genomföra ingreppet på ett 

patientsäkert sätt. Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) lyfter i 

kompetensbeskrivningen att anestesisjuksköterskan har ett självständigt arbete med mycket 

ansvar. Anestesisjuksköterskan ska kunna bedöma, etablera och upprätthålla fri luftväg samt 

övervaka, assistera eller ventilera patienten. Arbetet ska även vara preventivt och planeras för 

patientens återhämtning (a.a). Flera utmaningar finns och det är av stor vikt att dessa 

genomförs noggrant då konsekvenserna av anestesisjuksköterskans handlande får omgående 

följder för patienten. 

 

Det finns andra och liknande yrkesgrupper som också har ett arbete som innebär utmanande, 

ansvarsfulla och kompetenskrävande arbetsuppgifter. Larsson, Rosenqvist och Holmström 

(2007) gjorde intervjuer med anestesiläkare om hur de upplevde sitt arbete. I studien framkom 

att anestesi är svårt och det beskrivs som ett arbete för en expert där det krävdes en 

medvetenhet om att svåra situationer kan uppstå. För att skaffa sig kunskap, kompetens och 

utveckla erfarenhet menade studien att det krävdes förmåga att arbeta bort obehag och 

osäkerhet i vissa situationer. Detta kunde göras genom att bland annat att utveckla coping 

strategier, acceptera sina egna begränsning samt att fortsätta att arbeta med de situationer som 

kunde upplevas obehagliga, besvärliga och stressiga (a.a). Att arbeta som 

anestesisjuksköterska är ett yrke som inte passar för alla. Waugaman och Lohrer (2000) 

genomförde en studie där de undersökte vilka sjuksköterskor som väljer att studera till 

specialistsjuksköterska inom anestesi. Det som framkom var att dessa personer ofta är mycket 

hög presterande och motiverade till sitt arbete. Dessa egenskaper uppgavs vara bra att ha för 

att bli en duktig specialistsjuksköterska (a.a). Att utmaning lyfts av anestesisjuksköterskor 

med varierat antal år av erfarenhet visar att det är ett speciellt yrke med stora krav på 

ansvarstagande, kunskap och kompetens.  
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Konklusion och implikationer 

 

I föreliggande studie framkom fem kategorier för vilka tankar anestesisjuksköterskan hade 

kring generell och regional anestesi; Utmaning, patientfokus, roligt, erfarenhet samt 

kommunikation. Att arbeta som anestesisjuksköterska innebär ett självständigt och 

ansvarsfullt arbete som ofta innebär en utmaning. Vägen från att vara novis till att bli en 

expert kantas av kunskap, kommunikation, erfarenhet och patientfokus. 

 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar till studien framkommer att befintlig forskning som är 

relaterat till syftet är väldigt begränsat. En anledning till detta kan vara att det är ett område 

som påverkas och styrs av flera andra faktorer, så som patient, patientsäkerhet och ingrepp. 

För att få ytterligare kunskap inom området anser författarna att fler studier krävs. Resultatet 

kan användas som ett verktyg för sjuksköterskor som funderar på specialistutbildning inom 

anestesi för att få ökad inblick i vad yrket innebär. 
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   Bilaga 1 (1) 

Intervjuguide      

     

Bakgrund 

 

- Ålder 

- Antal år som anestesisjuksköterska 

- Kön 

 

 

Inledande frågor 

 

- Berätta om dina funderingar kring generell och regional anestesi. 

(vid eventuell fråga så ber vi informanterna att specificera vad generell och regional anestesi 

innebär för dem) 

 

Stödfrågor under intervjun  

 

- Om du får välja, väljer du generell eller regional anestesi? 

- Har dina tankar kring generell och regional anestesi ändrats sedan du var 

nyfärdig anestesisjuksköterska? 

- Upplever du att din erfarenhet spelar någon roll i ditt val? 

- Tror du att du efter denna intervju kommer fundera mer på ditt svar? 

- Har du någon gång på grund av ordinerad anestesiform, som patient i generell 

eller regional anestesi, frågat en kollega om ni kan “byta sal”/patient? Berätta i så fall om 

situationen. 

 

Vid eventuellt otydliga svar eller i brist på svar kan kompletterande frågor användas ; hur 

menar du eller kan du förklara mer? 

 

 


