
Höstterminen	2016	
Självständigt	arbete	(Examensarbete),	15	hp	
Specialistsjuksköterskeprogrammet	med	inriktning	mot	anestesisjukvård,	60	hp	
Handledare:	Pia	Hedberg	Universitetslektor,	Institutionen	för	omvårdnad	

	

 
 

Är det svårt att hålla mask eller? 
Anestesisjuksköterskans erfarenheter av oväntat svåra 
luftvägar i samband med anestesi 

Niklas Dacke  
Mona Malm 



	

ABSTRAKT 
 
Bakgrund: Att hantera luftvägen hos en patient i samband med anestesi är en av 
anestesisjuksköterskans huvuduppgifter. Då en oväntat svår luftväg uppstår så ställs 
det höga krav kompetensmässigt på anestesisjuksköterskan. Tidigare forskning har i 
liten utsträckning fokuserat på anestesisjuksköterskans erfarenheter kring denna 
komplexa situation. Det är därför önskvärt att utföra ytterligare studier inom detta 
ämne med fokus på erfarenheter.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av den 
oväntat svåra luftvägen i samband med anestesi. 
Metod: Studien genomfördes utifrån kvalitativ ansats. Data samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer med tio anestesisjuksköterskor anställda på två olika 
operationsavdelningar i Sverige. Intervjuerna transkriberades och analyserades med 
innehållsanalys.  
Resultat: I analysen framkom fyra kategorier som beskriver anestesisjuköterskornas 
erfarenheter av oväntat svår luftväg i samband med anestesi; upplevelser av att arbeta 
under press, att samarbeta i team, betydelsen av att känna sig trygg i sin yrkesroll 
samt värdet av reflektion.  
Slutsats: Anestesisjuksköterskornas delade erfarenheter tyder på en samstämmighet 
om att när en oväntat svår luftväg uppstår så efterfrågades mer träning tillsammans.  
Detta dels för att underlätta samarbetet och för att kunna ta del av andras erfarenheter 
och strategier för att lösa liknande situationer i framtiden. 
Nyckelord: Anestesisjuksköterska, oväntat svåra luftvägar, erfarenheter, känslor, 
upplevelser.



	

ABSTRACT 
 
Background: Managing the airway of a patient during anesthesia is one of anesthesia 
nurse's main tasks. When an unexpected difficult airway occurs, the high demands in 
terms of competence of the nurse anesthetist. Previous research has small extent 
focused on the nurse anesthetist experiences of this complex situation. It is therefore 
desirable to perform further studies on this subject, focusing on experience. 
Aim: The aim was to illustrate anesthetic nurses experiences of the unexpected 
difficult airway associated with anesthesia. 
Method: The study was conducting using qualitative approach. Data were collected 
through semi-structured interviews with ten anesthetic nurses employed in two 
different surgical departments in Sweden. The interviews were transcribed and 
analyzed by content analysis.  
Result: The analysis revealed four categories that describe anesthetic nurses 
experiences of the unexpected difficult airway associated with anesthesia; experiences 
of working under pressure, to work in teams, the importance of feeling safe in their 
professional capacity and the value reflection 
Conclusion: Anesthetic nurses shared experiences suggest a consensus that when 
these situations occur they requested more training together. This is partly to facilitate 
cooperation and also to take advantage of others' experiences and strategies to solve 
similar situations in the future. 
Keywords: Nurse anesthetist, unexpected difficult airways, experiences, feelings.
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INLEDNING 
 
Författarna till denna studie har inte tidigare jobbat inom anestesisjukvården. Under 
den verksamhetsförlagda utbildningen som pågått under två terminer har de fått erfara 
ett flertal olika typer av anestesier och anestesimetoder. Majoriteten av dessa går 
förhållandevis lätt och komplikationsfritt. Skaparna av studien har fortlöpande under 
sin utbildning fått erfara olika typer av situationer som kan uppstå både akut men 
även mindre akut som föranlett en komplicerad eller försvårad anestesi. Det är av vikt 
att förstå att en svår och komplicerad situation kan uppstå oväntat och skapa ett stort 
obehag för ansvarig anestesisjuksköterska. Det har uppdagats för författarna att denna 
komplexa situation föreligger som ett ömsesidigt intresse att söka en djupare kunskap 
och förståelse inom. Författarna upplever det av högsta vikt att för kommande 
yrkesverksamhet inom anestesisjukvården fördjupa sin kunskap och belysa de 
upplevelser som uppstår hos anestesisjuksköterskan i samband med en oväntat svår 
luftväg i samband med anestesi. Studien utformas så att den utifrån 
anestesisjuksköterskans perspektiv ska belysa de erfarenheter som uppkommer i 
samband med en oväntat svår luftväg i samband med anestesi. 
 

BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras en kortfattad fysiologisk och anatomisk beskrivning av 
luftvägen och hur luftvägen bedöms inför en operation. Vidare ges en bild av hur en 
intubation vanligtvis går till och exempel på svåra luftvägar. Författarna beskriver 
även begreppet kommunikation då det har en stor betydelse för hur samarbetet på 
operationssalen fungerar. I arbetet avser begreppet svår luftväg när det inte går att 
ventilera en sövd patient. Ordet anestesi avser i studien hela anestesiförloppet, från 
induktionen till uppvaknandet. Det refereras även i arbetet också till en 
luftvägsalgoritm vilken bifogas se bilaga 1. 
 
Fysiologi och anatomi 
För att förstå innebörd och teknik av att skapa en fri luftväg är det av viktigt med 
kunskap om anatomi och fysiologi. En luftväg består av ett sammanhängande system 
som innefattar, näs- och munhåla, larynx, farynx, trakea samt bronker. Vanligtvis 
delas dessa in efter övre och nedre luftvägarna med en skiljelinje i höjd med 
stämbanden (Lagerkranser, 2014). Gasutbytet sker i lungornas minsta delar, 
alveolerna, där det inandade syret diffunderar över och syresätter blodet som sedan 
pumpas ut i kroppen för att syresätta kroppens organ. Koldioxid hämtas upp av det 
venösa blodet och transporteras tillbaka till alveolerna och lungorna, för att elimineras 
via utandningen (Costanzo, 2014). 
 
Bedömning av luftvägen 
Luftvägen bedöms preoperativt av ansvarig anestesiläkare eller anestesisjuksköterska, 
detta för att ge patienten en form av klassificering kring hur intubationen förväntas 
vara.  De två vanligaste kontrollerna som utförs är mallampati och tyreomentalt 
avstånd. Mallampati graderas från mycket god insyn grad 1 till grad 4 där insynen 
förväntas vara dålig där förberedelser för svår intubation bör vidtas (Espe & Hovind, 
2013). 
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Det tyreomentala avståndet är avståndet från hakspetsen till övre kanten av 
sköldbrosket, normalt bör avståndet vara 5-6 cm och är det kortare ger det en 
indikation på att intubationen kan bli svår på grund av för litet utrymme, det kan bli 
trångt att manövrera undan tungan med laryngoskopbladet (Shiga, Wajima, Inoue & 
Sakamoto, 2005). 
 
Andra faktorer att ta i akt vid den preoperativa bedömningen av luftvägen är 
patientens kroppsbyggnad, gapförmåga, över- eller underbett, hur tänderna sitter och 
om dem är fasta eller lösa, nackens rörlighet och om patienten har sömnapné. 
Naturligtvis är dialogen med patienten bland de viktigaste verktygen när det kommer 
till att bedöma luftvägen (Espe & Hovind, 2013; Lagerkranser, 2014; Hallen, Ullman, 
Frykholm, Nellgård & Åkesson, 2011).  
 
En annan väl beprövad metod att bedöma luftvägen preoperativt är att be patienten 
skapa ett underbett, om patienten klarar av detta så kan anestesisjuksköterskan 
förväntas att det kommer vara lätt att skapa en fri luftväg också när patienten är under 
anestesi (Sharma et al., 2010). 
 
Fri luftväg 
Kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor beskriver att en av 
huvuduppgifterna innebär att bedöma, etablera samt upprätthålla en fri luftväg under 
anestesi. Enligt akut traumasjukvård för sjuksköterskor (ATSS, 2014) så finns det 
flertalet olika metoder och hjälpmedel för att skapa en fri luftväg under anestesin samt 
vid inledningen av anestesin. Den metod som bör tillämpas i första hand är att bakåt 
extendera huvudet och skapa en “sniffin position” samtidigt som ett lyft appliceras 
vid käkvinkeln så att mandibeln subluxeras framåt, om möjlig så pass långt att ett 
underbett skapas ett så kallat “jaw thrust”. Vid eventuella svårigheter att skapa fri 
luftväg via ovanstående metod så kan hjälpmedel appliceras såsom svalgtub, 
näskantarell, larynxmask samt endotrakealtub, de två sistnämnda är de som vanligtvis 
används för att säkerställa en fri luftväg på en sövd patient. 
 
Att säkra luftvägen med intubation 
Förberedelserna som är beskrivna ovan är en förutsättning för att skapa en fri luftväg 
under anestesi. Nedan följer en beskrivning av en komplikationsfri intubation med en 
förväntad svårighetsgrad 1 eller 2. För att patienten ska vakna lugnt och för att minska 
risken för komplikationer bör patienten få somna under lugna förhållanden. Patienten 
får andas in syrgas under minst 2 minuter för att fylla upp kroppen med extra 
syrgasreserver vilket gör att patienten tål längre apnetid om det skulle visa sig bli 
svårt att säkerställa fri luftväg (Lagerkranser, 2014). Därefter administreras 
smärtstillande läkemedel och anestetikum så att patienten somnar, detta slår vanligtvis 
ut patientens egen andning och maskventilering krävs. När fri luftväg har etablerats 
ges muskelrelaxerande läkemedel, när patienten är helt muskelrelaxerad förs 
laryngoskopet ner i svalget via höger mungipa för att manövrera bort tungan så att 
epiglottis kan visualiseras. Epiglottis lyfts upp med hjälp av laryngoskopet så att 
stämbanden blir synliga, därefter först endotrakealtuben ner mellan stämbanden och 
kuffas upp så att den sluter tätt för att på så vis säkerställa tubens läge och också 
förhindra aspiration. Efter det bekräftas tubläget genom att auskultera över alla 
lungfälten och epigastriet därefter fästs tuben med tejp (Espe & Hovind, 2013). 
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Svår luftväg 
En definition på en svår luftväg är svårt att hitta men American Society of 
Anesthesiologists (2013) definierar en svår luftväg på följande sätt 
 

“as the clinical situation in which a conventionally trained anesthesiologist 
experiences difficulty with facemask ventilation of the upper airway, difficulty 
with tracheal intubation, or both” 

 
Som beskrivet ovan gör anestesiläkaren eller anestesisjuksköterskan den preoperativa 
bedömningen av anatomi och patientens eventuella tidigare erfarenheter av intubation. 
Det är viktigt att det dokumenteras hur många intubationsförsök som har gjorts och 
hur god insyn det var. Dessa aspekter gör att anestesipersonalen kan förbereda sig på 
den förväntat svåra intubationen (Espe & Hovind, 2013). Hjälpmedel som ska finnas 
att tillgå vid förväntat svåra intubationer, utöver de hjälpmedel som alltid ska finnas 
på sal såsom larynxmask, svalgtub och ledare, är videolaryngoskop, boogieledare, 
laryngoskop med olika sorters skaft och blad, olika sorters endotrakealtuber, 
bronkoskop samt utrustning för koniotomi och trakeotomi. På de flesta 
operationsavdelningar i Sverige finns denna utrustning samlad i en 
“svårintubationsvagn” (Hallen et al., 2011). 
 
Bidragande orsaker till förväntat svår luftväg 
Obesitas är en aspekt som gör att luftvägen kan vara svårhanterlig. Fetma behöver 
inte nödvändigtvis öka risken för dålig insyn, däremot är en risk hos dessa patienter 
att tiden innan hypoxi uppstår kraftigt reducerad. Det är därför extra viktigt med 
adekvat preoxynering hos dessa patienter (Cook & MacDougall-Davis, 2012). 
Kraftig skäggväxt kan vara en orsak till att det är svårt att maskventilera då det är 
svårt att hålla masken tätt, det är även svårt att fästa endotrakealtuben mot 
ansiktsbehåring. Tumörsjukdomar i de övre luftvägarna kan vara en orsak till svår 
luftväg, dessa patienter bedöms av anestesiolog och öron-näsa-hals specialist 
tillsammans för att komma fram till en strategi för anestesin (Lagerkranser, 2014).  
Det finns också sjukdomar som leder till gastropares det vill säga förlängd 
magsäckstömning, dessa patienter bedöms ha högre risk för aspiration och därmed 
bör intubation ske med RSI. Diabetes typ 1 och 2 kan ge gastropares liksom vissa 
patienter drabbas av det som en komplikation av ett tidigare kirurgiskt ingrepp 
(Ullman, 2014). 
 
Bidragande orsaker till en oväntat svår luftväg 
Laryngospasm är en relativt vanlig komplikation till anestesi, framförallt hos barn. 
Laryngospasm innebär att stämbanden stänger sig, helt eller delvis vilket leder till att 
det inte går att ventilera patienten. Detta beror nästan uteslutande på att patienten är 
för ytligt sövd och samtidigt utsätts för stimuli, till exempel intubation eller annan 
manipulation som gör att patienten får ont. Det är därför av största vikt att 
anestesidjup kontrolleras noggrant innan intubation eller förflyttningar görs 
(Lagerkranser, 2014; Berg & Hagen, 2013).  
Bronkospasm är ett mer fruktat tillstånd som kan uppstå vid anestesi, det är en 
komplikation som inte uppstår lika ofta som laryngospasm. Vid bronkospasm drar 
muskulaturen i luftrören drar ihop sig krampaktigt och det blir därför svårt att 
ventilera på grund av för små lumen på och för stela luftrör. Även detta kan uppstå 
om patienten är för ytligt sövd eller får ont under anestesin, det kan också uppstå om 
en patient får en allergisk reaktion under anestesin (Berg & Hagen, 2013).  
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Aspiration är ytterligare en oväntad händelse som kan ske under anestesi eftersom 
patientens egen förmåga till hosta och reflexer slås ut av anestesiläkemedel. Elektiva 
patienter ska vara fastande inför anestesi för att minska risken för aspiration, akuta 
patienter har av naturliga skäl inte varit fastande och då är risken betydligt högre. 
Därför ska ventrikeln tömmas på luft och vätska med hjälp av en ventrikelsond efter 
intubation och innan extubation (Berg & Hagen, 2013).               
 
Teamarbete och Kommunikation 
Oväntat svåra luftvägar i samband med anestesi är en utmaning. Även om ett flertal 
olika test och klassificeringar har gjorts i den preoperativa bedömningen så är dessa 
inte alltid helt tillförlitliga eftersom diagnostiken är svårfångad. Exempelvis vid 
intubationsfasen kan de anatomiska strukturerna i svalget särskilja sig och 
anestesisjuksköterskan ställs inför en oförberedd situation (Shiga et al., 2005). Vid 
dessa situationer är det viktigt med god kommunikation och personal med erfarenhet 
av liknande situationer. Tidigare forskning visar på att erfarenheten är en av de 
avgörande faktorerna vid kritiska luftvägar, att kunna byta teknik och mentalt ställa 
om till ett mer akut läge handlar om klinisk erfarenhet och är svårt att teoretiskt läsa 
sig till (Kuduvalli, Jervis, Tighe & Robin 2008). 
 
Ytterligare en central faktor i dessa situationer är god och effektiv kommunikation. 
Det är en av de främsta färdigheterna som påverkar god sjukvård och brister i 
kommunikation kan leda till att viktig information går förlorad vilket kan få 
förödande konsekvenser för den enskilda patienten och i värsta fall riskera patientens 
liv. Inom anestesin berör kommunikationen dialogen mellan personalen på 
operationssalen samt dialogen med patienten. God kommunikation mellan olika 
yrkeskategorier leder till högre patientsäkerhet, underlättar teamarbetet och möjliggör 
ett tydligt informationsutbyte (Smith & Mishra, 2010).  
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Författarna finner det av stor vikt att göra en studie kring anestesisjuksköterskans 
erfarenheter och belysa dessa då de själva fått erfara oväntat svåra luftvägar i 
samband med anestesi under sin verksamhetsförlagda utbildning. En av 
huvuduppgifterna som anestesisjuksköterska är att etablera och upprätthålla fri luftväg 
vid kirurgiska ingrepp, både akuta och elektiva. Anestesisjuksköterskan ska besitta 
kunskap, reellt och formellt, för att genomföra intubation och extubation 
komplikationsfritt oavsett om en luftväg klassificerats som svår eller enkel. 
Anestesisjuksköterskan bedömer luftvägen och risker under luftvägskontroll 
preoperativt, information kan framkomma innan anestesins början som gör att 
luftvägen bedöms eller klassificeras som svår och i andra fall uppkommer det oväntat, 
eller vid akuta fall där ingen bedömning är möjlig att genomföra innan. Optimalt 
teamarbete och kommunikation är av stor vikt för patientsäkerheten. Ett flertal 
tidigare studier behandlar svåra intubationer, dessa beskriver olika hjälpmedel och 
metoder i form av tester och tillvägagångssätt för att bedöma och uppdaga en svår 
luftväg samt hantering av denna. Författarna har funnit ett fåtal studier som belyser 
anestesisjuksköterskors erfarenheter i samband med den oväntat svåra luftvägen i 
samband med anestesi. 
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att belysa anestesisjuksköterskans erfarenheter av den oväntat 
svåra luftvägen i samband med anestesi. 
 

METOD 
 
Studien utgår från en kvalitativ metod med induktiv ansats. En kvalitativ 
forskningsmetod beskriver människors upplevelser, erfarenheter och syn på 
verkligheten (Patel & Davidson, 2011). Genom intervjuer får författarna ta del av 
människors upplevelser och erfarenheter och tillåts se mönster i berättelserna och 
därigenom identifiera olika teman (Polit & Beck, 2012a). Studien använder sig av en 
induktiv ansats eftersom syftet är att förutsättningslöst analysera den insamlad data 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Urval 
Författarna genomförde intervjuer med anestesisjuksköterskor verksamma på 
operationsavdelningar i Stockholm på Södersjukhuset samt på Visby lasarett eftersom 
det var på dessa avdelningar författarna gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning. 
Inklusionskriterierna var att informanten hade varit yrkesverksamma som 
anestesisjuksköterskor på en operationsavdelning under minst ett års tid innan 
intervjuerna ägde rum. Studiens syfte var att belysa erfarenheter av ett specifikt 
område, två olika urvalsmetoder användes vilka är metoder som används inom 
kvalitativ forskning, strategiskt urval samt snöbollsurval. Dessa urvalsmetoder valdes 
då de ansågs fördelaktigt av författarna i relation till syfte och frågeställning, då 
informanterna upplevdes insatta i situationen. Enligt Polit och Beck (2012b) syftar ett 
strategiskt urval till att välja de informanter som är mest lämpliga och fördelaktiga för 
studiens syfte, snöbollsurvalet syftar till att informanterna rekommenderar andra 
lämpliga intervjudeltagare utifrån de kriterier som motsvarar studiens frågeställningar 
och syfte. 
 
Datainsamling 
Brev skickades till respektive verksamhetschef för godkännande av studien (bilaga 2). 
Efter godkännande på respektive klinik intervjuades totalt 10 anestesisjuksköterskor, 
5 från Visby lasarett och 5 från Södersjukhuset. De fick först läsa igenom 
informationsbrevet (bilaga 3) och gavs möjlighet att ställa frågor och efter det fick 
dem ge sitt skriftliga samtycke till att medverka. Först genomfördes en pilotintervju 
för att kontrollera att frågorna i intervjuguiden (bilaga 4) var ställda på ett sätt som 
gjorde att deltagaren förstod dem samt att svaren besvarade syftet i studien. 
Pilotintervjun fick godkänt av handledare och valdes därför att inkluderas i studien då 
den upplevdes besvara syftet på ett adekvat sätt. Inga frågor behövde ändras i 
intervjuguiden. Efter det intervjuades resterande 9 anestesisjuksköterskor. 
Åldersspannet på sjuksköterskorna var mellan 29-58 år, de hade arbetat som 
anestesisjuksköterskor mellan 1-33 år och det var 5 st. kvinnor och 5 st. män som 
intervjuades. Informanterna fick beskriva hur de definierar en oväntat svår luftväg. 
Detta kom att presenteras i resultatet, inte som en självständig kategori då det inte 
svarar till syftet, utan som en inledning eftersom författarna anser att det har relevans 
genom att ge läsaren en förståelse av vad informanterna menar med oväntad svår 



	 6	

luftväg. Intervjuerna var mellan 18-36 minuter långa och de spelades in elektroniskt 
för att sedan transkriberas ordagrant av författarna i direkt anslutning till 
genomförandet för att minimera risker för eventuella feltolkningar. Intervjuerna 
lyssnades sedan igenom av författarna tillsammans för att verifiera att de 
transkriberats i enlighet med det inspelade materialet.  
 
Analys 
En kvalitativ innehållsanalys genomfördes vilken syftar till att bearbeta stora mängder 
insamlad data och inriktar sig främst mot texter vilket gör den tillämpbar inom 
omvårdnadsforskning. Den anses fördelaktig då en större mängd text ska bearbetas 
som exempelvis intervjuer som blivit transkriberade (Lundman och Hällgren 
Granheim, 2012). Enligt Polit och Beck (2012a) ska en kvalitativ innehållsanalys 
syfta till att strukturera, organisera, kategorisera samt framhäva meningsfullheten från 
insamlad data. Under studiens utveckling kommer detta att ske fortlöpande. 
Utformningen av kategorier träder fram kontinuerligt och en kontenta av 
meningsfullheten träder fram fortlöpande. 
 
Inspirerad av Polit och Beck (2012a) och Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 
bearbetas och läses de transkriberade intervjuerna igenom flera gånger av författarna 
för att skapa en uppfattning för helheten, samtidigt som skillnader och likheter växer 
fram och plockas ut. Lundman och  Hällgren Graneheim (2012) beskriver att den 
information som är av relevans gentemot syftet framhävs och bildar meningsbärande 
enheter. Meningsenheterna abstraheras, kondenseras och kodas för att utan att tappa 
sin innebörd spegla textens ursprungliga mening. Dessa koder jämförs och bearbetas i 
syfte att framhäva skiljaktigheter och likheter för att sedan utformas till 
underkategorier. Huvudkategorier utarbetas slutligen utifrån underkategorier som i sin 
helhet speglar kontentan utifrån originaltexten (Tabell, 1). 
 
Genom att ha ett öppet och följsamt tillvägagångssätt mot insamlad data, i form av 
text eller berättelse, ges författaren möjlighet att på ett genuint sätt försöka förstå 
innebörden i det insamlade materialet. På detta vis minskar risken att författarna 
tolkar data som ska beskrivas i sin ursprungliga mening. Följsamheten och 
öppenheten kan komma att begränsas av den faktor som innebär författarnas 
förförståelse av ämnet (Dahlborg Lyckhage, 2012). 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens genomförande i tabellform enligt 
meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och slutligen 
kategori. 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Att känna till sina 
egna begränsningar 
och ha en bra 
självkännedom och 
ödmjukhet inför 
uppgiften. Oftast 
klarar man ju mer 
än vad man tror när 
man är under press 
eller stress, men 
man ska ändå veta 
vart ens egna 
gränser går 

Självkännedom 
och ödmjukhet 
kring sina egna 
kunskaper och 
under stress 
veta sina 
gränser 

Ansvar 
för sitt 
eget 
handlande 

Ansvarskänsla Betydelsen av 
att känna sig 
trygg i sin 
yrkesroll 

Ibland kanske det 
brister lite för man 
jobbar på rutin. Men 
jag försöker ändå 
ställa mig frågan för 
varenda arbetspass 
jag har, att vad är 
det värsta som kan 
hända nu, och vad 
gör jag då? Så man 
liksom är förberedd 
mentalt 

Brister på grund 
av rutinjobb, 
förberedelser 
för sig själv för 
olika situationer 

Förbereda 
sig på 
värsta 
tänkbara 
scenario 

Förberedelse Betydelsen av 
att känna sig 
trygg i sin 
yrkesroll 

Man är ju även 
ganska så duktig på 
att klandra sig själv, 
jag brukar iallafall 
tänka tillbaka på 
sånna här 
situationer och 
tänka om det var nåt 
som jag gjorde? 
Kunde jag gjort 
något annorlunda 
eller bättre? 

Klandra sig 
själv, kritisk 
reflektion över 
sitt handlande 

Klandra 
sig själv 

Att 
skuldbelägga 
sig själv 

Upplevelser 
av att arbeta 
under press 
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Etiska överväganden 
Johnson och Long (2015) påpekar att de etiska principer som ska följas vid forskning 
berör respekt gentemot deltagarna. Detta genom att respektera deras beslut om att 
medverka, avstå eller avbryta sitt deltagande. Det finns också andra faktorer som 
behandlar respekten av deltagaren, en viktig aspekt är att deltagaren ska delges 
information som ska vara så tydlig att det inte finns några oklarheter och det ska 
också tydligt framgå vilka risker och vinster deltagandet kan innebära. Ytterligare en 
aspekt handlar om att säkerställa anonymiteten och detta gör man gärna genom att 
avidentifiera identitet, karaktärsdrag och namn på saker som kan härleda tillbaka till 
deltagaren (Johnson & Long, 2015). 
Informanterna gavs information om att de när som helst under studiens genomförande 
kunde välja att avbryta sitt deltagande, utan att behöva uppge någon orsak till detta.  
 

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i 4 kategorier med tillhörande underkategorier, (se tabell 2). 
Resultatet inleds med en definition av oväntat svår luftväg samt förekomst, såsom 
informanterna själva valde att beskriva dessa. Kategorier och underkategorier 
exemplifieras med citat. 
 
Tabell 2. Underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

• Stress 
• Frustration och utelämnad 
• Att skuldbelägga sig själv 
• Lättnad och stolthet 

Upplevelser av att arbeta under press 

• Kommunikation och teamarbete 
• Prestige och hierarki 
• Ledarroll och helikopterperspektiv 
• Att våga stå på sig 

Att samarbeta i team 

• Förberedelse 
• Ansvarskänsla 
• Utrustningskännedom 
• Erfarenheter 

Betydelsen av att känna sig trygg i sin 
yrkesroll 

• Eftertanke 
• Lärdomar Värdet av reflektion 

 
Definition av oväntat svår luftväg 
Intervjuerna inleddes med en fråga hur informanterna själva definierade en oväntat 
svår luftväg, majoriteten beskrev det som när det inte går att få i luft i patienten. En 
informant beskrev en svår luftväg som den som är bedömd som svår redan i den 
preoperativa bedömningen. De beskrev att luftvägsproblem är den svåraste 
komplikationen en anestesisjuksköterska kan drabbas av under anestesin. Vidare 
beskrev flertalet att det finns två varianter av oväntat svåra luftvägar, dels när det inte 
går att maskventilera och dels när det inte går att intubera.  
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“Jag skulle vilja dela upp det, dels också generings… En maskventilation 
och en intubation. Det är två spår, två ben tänker jag. Och när dom 
sammanfaller så har vi en svår luftväg skulle jag säga. När det inte går att 
maskventilera och när det inte går efter ett par försök med optimal 
utrustning, positionering samt kunskap att intubera, där har vi en svår 
luftväg tänker jag.” 

 
En annan informant beskriver en svår luftväg på följande sätt: 
 

“Alltså en svår luftväg är ju när man inte kan ventilera en patient tycker 
jag. Det är ju det svåraste man kan drabbas av. Värre än så blir det inte.” 

 
Upplevelser av att arbeta under press 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att den oväntat svåra luftvägen i samband med 
anestesi gav upphov till flertalet känslor. De känslor som beskrevs var stress, 
skuldbeläggning, frustration och utelämnad samt lättnad och stolthet. 
Anestesisjuksköterskan påverkades i olika grad och uppfattade de upplevda känslorna 
olika vilket presenteras nedan. 
 
Stress 
Den känsla som framträdde hos alla informanter i någon form och utsträckning vid en 
oväntat svår luftväg var stress. Det framkom även att det var fler saker i samband med 
situationen som uppstod som bidrog till stress. Det beskrevs att en lagom nivå av 
stress ofta gagnar situationen, det gav anestesisjuksköterskan möjlighet att fokusera 
sig och prioritera vad som behöver åtgärdas samt utföra de nödvändiga åtgärderna i 
rätt ordning. Anestesisjuksköterskorna beskrev att de inte upplever stress utan känner 
mer ett påslag som de kallar det. Detta påslag gav likväl en högre förmåga att 
fokusera och prioritera omvårdnadsåtgärder. Då omvårdnadsåtgärder utfördes korrekt 
och medförde en förbättring för patienten upplevde informanterna att stressen 
minskade. 
 

“Adrenalinpåslag får jag ju men jag tror inte jag blir stressad så jag tappar 
fattningen, utan, förstår du? Lite lagom stressad så att man tycker det är kul 
och man inser att det är bråttom, att man måste prioritera och göra det som 
är viktigast, man får fokusera.”  

 
Flera av informanterna upplevde att stress var den känslan som inträdde först. De 
beskrev att stressen ofta berodde på det oväntade som uppstått med luftvägen. Andra 
faktorer som kunde vara en bidragande orsak till att känslan av stress förhöjdes var en 
oro för patienten, tillförlitlighet inför sin kompetens, ovisshet för vad som inträffat. 
Att stressen blev så påtaglig att den helt tog över och situationen låste sig eller att 
anestesisjuksköterskan blev blockerade, kollegors kompetens alternativt inkompetens 
eller när det sker en akut försämring av patienten. 
 

“Man bara stressar upp sig mer och mer liksom och blir till slut blockerad 
och man bara fokuserar på den här grejen och sen när det inte går så blir det 
black out liksom.” 

 
“Då blir jag ju stressad för att jag vet att hon inte kan, ja men när jag inte vet 
vad min kollega kan eller gör…” 
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Några av informanterna beskrev likartade situationer där stressen blev övergripande 
och så pass påtaglig att de inblandade fastnade i en stresskon och stirrade sig blinda 
på luftvägen och bara försökte intubera gång på gång. De upplevde att de var lätt att 
stirra sig blind på luftvägen. Vid situationer likt dessa upplevdes stressen som mer 
påtaglig hos båda informanterna. 
 

“Vi hade ju varit så otroligt stressade och liksom fastande i det hära och ville 
liksom bara försöka, försöka och försöka. Då vart det lite det hära tänket att 
det fanns inte larynxmask i hennes… eller mitt från början, utan det var 
liksom bara sådär att försöka, försöka och försöka intubera.” 

 
Frustration och utelämnad 
Anestesisjuksköterskorna upplevde en känsla av frustration kring den oväntat svåra 
luftvägen när det ställdes inför den. En informant beskrev frustration över att inte 
kunnat förutse vad som inträffat i en specifik situation. Det framkom även att 
frustration uppstod i samband med dessa incidenter om det upplevdes vara utom 
kontroll för anestesisjuksköterskan. Frustrationen beskrevs även som en skuldkänsla 
då situationen inte löstes, inte gick som det var tänkt eller att anestesisjuksköterskan 
kunde gjort bättre ifrån sig. Frustrationen beskrevs som en känsla som kunde uppstå i 
samband med situationen eller i direkt anslutning efteråt. Anestesisjuksköterskorna 
beskrev att frustrationen berodde på flera saker som dåliga förhållanden, inte våga ta 
plats i en akut situation, när ett handläggande inte går som förväntat, misslyckande 
med omvårdnadsåtgärd samt frustration över att inte komma vidare i sin handläggning 
och arbetet. 
 

“ Ja men just den här känslan av frustration att inte våga ta plats.” 
 

“Just där kände jag frustration över att vi inte kom någonstans, men det är 
även så i efterhand att det är frustrationen är värst över att vi inte kom 
vidare… Men helt klart en frustration över att man inte kunde göra bättre 
ifrån sig eller ja men situationen var ju extraordinär.” 

 
I samband med att en oväntat svår luftväg uppstod upplevde anestesisjuksköterskorna 
sig utelämnade på operationssalen. De beskrev att de kände sig utelämnade när de 
arbetade ensamma på sal när det väl tillstötte något oväntat med luftvägen. Det 
framkom att trots att det fanns andra kompetenser på operationssalen så var det som 
eliminerade känslan av att vara utelämnad när anestesiläkaren kom in till salen och ett 
teamarbete med luftvägen kunde påbörjas. 
 

“Man känner ju sig så himla utlämnad och även om det fanns operatörer och 
opsyrra på salen och sådär, men luftvägen är ju mitt ansvar.” 

 
“Men det är väl nästan enda gången jag kan känna frustration, men det var 
väll också för att vi absolut inte kunde får någon hjälp. Vi var verkligen helt 
ensamma och utlämnade.”  

 
Att skuldbelägga sig själv 
Anestesisjuksköterskorna beskrev en känsla av skuld, de berättade att de var duktiga 
på att klandra och skuldbelägga sig själva efter oväntat svåra luftvägar. Deltagarna 
upplevde att skuldbeläggningen berodde på den extraordinära händelse som inträffat. 
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Det beskrevs i hög grad att de kunde gå och älta vissa specifika fall och situationer en 
längre tid, de tog även med sig denna skuldbeläggning privat. Återkommande var 
frågan som många ställer tills sig själv, gjorde jag rätt? Kunde jag gjort något 
annorlunda? Eller, var det mitt fel? Detta var en i högre grad en orsak till 
skuldbeläggningens omfattning och utsträckning. Majoriteten beskrev också att de var 
fullt medvetna om att de inte alltid borde eller skulle skuldbelägga sig för en inträffad 
situation trots detta uppstod dessa känslor hos informanterna. Det framkom även att i 
början av sin karriär som anestesisjuksköterska så hade informanterna en högre 
benägenhet att klandra sig själva och känna skuld för oväntat svåra luftvägar. Vid 
bearbetning av skuldbeläggningen nämner några informanter vikten av det kollegiala 
stödet och även att självständigt bearbeta det genom att våga vara mer säker på att de 
åtgärder som vidtogs var adekvata utifrån situationens omfattning. 
 

“Eh, ja men jag tycker verkligen att vi sjuksköterskor vi är så jävla bra på att 
ta på oss allting. Allting är vårat fel och är det något som inte går bra ja då är 
det vi som ska gå hem och må dåligt över det. Det känns inte alls som om 
någon läkare skulle göra det liksom.” 
 
“Vi sjuksköterskor har så lätt att ge oss själva dåligt samvete och lägga och ta 
på sig. Vara lite säker att du har gjort det du har kunnat och det du har gjort 
är rätt och bra liksom och inte anklaga dig själv så himla mycket, för 
situationer kan uppstå oavsett hur länge eller många år man jobbat. 
 

Lättnad och stolthet 
Anestesisjuksköterskorna beskrev en lättnadskänsla och stolthet i samband med att 
den oväntat svåra luftvägen var under kontroll och säkrad. Vid akuta situationer 
beskrevs ofta en anspänning inför om behandlingen eller tillvägagångssättet skulle 
lyckas. Det kunde under sekunder eller minuter finnas kritiska faser där det är mycket  
pågick runt omkring patienten som utgör hur utfallet blev.  
Vad som också beskrevs var att när de utsatts för en oväntat svår luftväg var att denne 
kände sig stolt och glad när väl situationen löst sig och kände att de var inte bara en 
vanlig dag på jobbet. Anestesisjuksköterskorna med längre erfarenhet beskrev att 
stressen alltid inte upplevdes negativ utan snarare användes som en drivkraft. 
 

“Det var ju skönt när den där tuben kom på plats” 
 

“Kanske snarare att man kände sig glad och stolt sen efteråt att det inte bara 
var en vanlig dag på jobbet utan man… att man fick hugga i lite liksom, tänka 
till.” 

 
Att samarbeta i team 
Anestesisjuksköterskorna var ense om att kommunikation och samarbete var av stor 
vikt vid situationer som behandlade oväntat svår luftväg i samband med anestesi. Det 
framkom även att prestige och hierarki var en viktig aspekt att utgå ifrån vid dessa 
situationer. Tydligt var även att informanterna sökte en ledarroll som antog ett 
helikopterperspektiv under dessa svåra omständigheter. 
 
Kommunikation och teamarbete 
Anestesisjuksköterskorna beskrev vikten av god kommunikation och samarbete i 
samband med att den oväntat svåra luftvägen inträffade. Majoriteten av 
anestesisjuksköterskorna upplevde att vid akuta situationer var det viktigt att 
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kommunikationen var av god kvalité, att den var rak och tydlig. En god 
kommunikation beskrevs främja teamarbetets kvalité, genom att personalen på 
operationssalen blev medvetna och informerade om att anestesipersonalen hade ett 
luftvägsproblem. Detta ledde i sin tur till en bättre förståelse och möjlighet till övrig 
personal för att främja teamarbetet kring patienten. Vid akuta luftvägsproblem 
krävdes att flera parallella åtgärder utfördes samtidigt, som att ringa anestesiläkare 
och anestesisjuksköterska, hämta specifik utrustning, övervakning av patientens 
vitalparametrar samtidigt som anestesisjuksköterskan jobbade med luftvägen. Tydlig, 
rak loop kommunikation beskrevs som nödvändig för att förhindra missförstånd bland 
personalen och visa att mottagande personal uppfattat sin uppgift. Detta upplevdes av 
vikt så att rätt åtgärder utfördes i rätt ordning enligt prioritering. En god 
kommunikation och teamarbete upplevdes kunna bidra till att situationen kändes 
hanterbar. En sämre fungerande kommunikation och teamarbete upplevdes snarare 
förvärra hela situationen. Informanterna beskrev i hög grad att det var deras ansvar att 
både kommunikationen och teamarbetet fungerade samtidigt som de arbetade med att 
säkerhetsställa och åtgärda luftvägsproblemet. Konsensus från större delen av 
informanterna var att det är av största vikt att alla på operationssalen arbetade som ett 
team med samma mål och det var att främja patientens situation. För att detta skulle 
kunna uppnås krävdes ett bra samarbete. 
 

“Ja asså det är ju alltid viktigt man behöver ju alltid fler händer vid 
situationer som den här. Det är viktigt att teamet är med på banan. Det gäller 
ju att hela teamet agerar och hjälper varandra för vi behöver ju oftast fler 
händer när en oväntad situation händer. Till exempel så kanske jag behöver 
någon som ringer ett samtal eller någon som trycker på larmknappen eller 
någon som hämtar en sak. Det är viktigt att förstå att det inte är one man 
army som gäller utan det är ju verkligen teamet som behöver jobba 
tillsammans för att lyckas på bästa sätt för patientens skull.” 

 
“Vi ska ju jobba som ett team runt patienten och jobba för att patienten ska ha 
det så bra som möjligt. För kommunicerar jag att jag behöver hjälp då ska jag 
ju också få den hjälp som jag behöver.” 

 
Prestige och hierarki 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att det fortfarande finns en viss hierarki och 
prestige hos olika yrkesgrupper. De beskrev vikten av att bortse från prestige när de 
utsätts för oväntat svåra luftvägar. Prestige beskrevs och upplevdes som en dålig 
egenskap i samband ovanstående situationer. I samband med tidigare situationer 
betonade de att anestesipersonal ska var ödmjuka inför varandras erfarenheter och 
kunskaper. Deltagarna berättade att det kanske inte alltid är den personen med högst 
medicinsk utbildning som är bäst lämpad för att utföra den specifika uppgiften utan 
istället kanske den med mest erfarenhet och kunskap. En ömsesidig prestigelöshet 
från både anestesiläkare gentemot anestesisjuksköterska och vise versa upplevdes 
vara nödgat vid akuta situationer. Ett fåtal av informanterna beskrev situationer där de 
hade blivit exkluderade till att utföra en specifik uppgift relaterat till prestigeförlust 
för läkaren. De beskrev att vara prestigelös som att inse sina begränsningar, att lämna 
över en oväntat svår luftväg i tid att våga be om hjälp och stöd samt bortse sin ego till 
förmån för att patientsäkerheten. 
 

“Jag vill ha hjälp och stöd och förslag, det ska vara högt i tak och 
prestigelöshet. Man får absolut inte ha någon prestige, känner jag såhär att 
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jag ser inget eller det går inte ja, då lämnar jag över till min kollega, direkt. 
Jag står ju inte in i absurdum och tänker att jag ska klara det här, det finns 
ingen anledning, prestige är ju jättefarligt! Utan man får vara ödmjuk inför 
situationen.” 

 
“Oftast säger dem ju bara att nej nej, det går bra ändå och de vill ju inte att vi 
tittar ner för då har de ju förlorat, det är ju prestige i det hela.” 

 
Ledarroll och helikopterperspektiv  
Anestesisjuksköterskorna beskrev hur en god kommunikation sammanflätades med en 
tydlig ledarroll som tog kommandot och höll ett övergripande ansvar, de benämnde 
det att skapa ett helikopterperspektiv över hela situationen. Anestesisjuksköterskorna 
berättade att de som arbetade med att säkerhetsställa luftvägen var inriktade på 
uppgiften vilket gjorde det omöjligt att upprätthålla en god ledarroll med 
övergripande perspektiv.  
 

“Det saknas fortfarande den här ledaren och att som narkossköterska kliva 
upp och ställa sig och ta den ledarpositionen är ju extremt svårt, speciellt i det 
här kaoset.” 

 
Deltagarna beskrev att då det fanns en tydlig ledarroll med övergripande ansvar så 
upplevdes situationen mer hanterbar. Det framkom även att det ofta var en tydlig 
ledare som saknades och eftersöktes i dessa situationer. De beskrev att det inte alltid 
bör vara anestesiläkarens ansvar att ta på sig ledarrollen då de arbetar med att 
säkerhetsställa luftvägen. Dessa påpekade att det är tillika anestesisjuksköterskans 
ansvar och att det ofta upplevs som en svår uppgift. Ledarrollen eftersöktes främst för 
att bryta tunnelseendet, ge stöd och information samt komma med förslag på vidare 
handläggning. 

“retrospektivt så känns det som om vi bara var på ett rum där det kom in mer 
och mer människor men ingen uppfattade situationen och ingen tog 
kommando eller beslut att göra det nödvändiga eller gå vidare, eller backa 
eller så… Det var en sån klassisk situation där det bara blev värre och värre 
och värre, ju längre tid som gick.” 

 
“Det som jag tog med mig från den situationen var att det saknades styrning 
och någon övergripande ledare.” 

 
Att våga stå på sig 
Anestesisjuksköterskorna lyfte fram upplevelser av att våga stå upp för patienten inför 
sina kollegor, även om det kunde innebära att det uppstod en konflikt. Att känna sig 
så pass trygg i sin yrkesroll att veta när det blir patientfarligt och våga stå på sig och 
inte låta sig övertalas att göra något som inte upplevs bekvämt. De berättade om en en 
olustkänsla som uppstod när de behövde gå emot sina kollegor, andra upplevde inte 
alls detta obehagligt. De var dock överens att om konflikter uppstod på 
operationssalen fick detta diskuteras i efterhand då patientsäkerheten går för allt. 
 

“Men till slut får man ju gå mot deras vilja och ringa in en specialist, för alla 
områden har sina egna områdesspecialister. Det är viktigt att våga göra detta 
trots att läkaren inte vill detta, men då brukar jag bara säga att nu gör jag det 
så får dom bli hur sura dom vill, för det är inte deras ego som ska gå före 
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patientsäkerheten, patienten är ju i fokus. Om deras ego får sig en törn, det 
skiter jag blankt i.” 

 
Betydelsen av att känna sig trygg i sin yrkesroll 
Anestesisjuksköterskorna berättade om hur viktigt det var att känna sig trygg och 
bekväm vilket underlättade arbetet i de oväntade svåra luftvägssituationerna. 
 
Förberedelser 
Anestesisjuksköterskorna berättade om vikten att vara förberedd på det oförberedda. 
De beskrev det som att ha en plan A, en plan B och gärna en plan C. De beskrev att de 
förberedde sig dels genom att läsa patientens journaler och även när de hämtade 
patienten innan operationen, då fick de en överblick över patienten och på så vis 
kunde avgöra hur luftvägen förväntades bli. När de förberedde sig utgick de alltid från 
värsta tänkbara scenario, och om det inte gick att maskventilera eller intubera hade de 
redan förberett vad nästa steg. På detta sätt beskrev de att de arbetade bort stressen 
steg för steg på ett metodiskt vis. Genom att arbeta på detta sätt upplevde flertalet 
informanter att risken att fastna i tunnelseende eller att bli blockerad minskade. 
 

“Ibland kanske det brister lite för man jobbar på rutin. Men jag försöker ändå 
ställa mig frågan för varenda arbetspass jag har, att vad är det värsta som 
kan hända nu, och vad gör jag då? Så man liksom är förberedd mentalt.” 

 
Ansvarskänsla 
Anestesisjuksköterskorna berättade att oberoende av vem som gjorde den 
preoperativa bedömningen, eller vem som hämtat in patienten på sal så är det den som 
står och ska ta hand om luftvägen som hade ansvaret i slutändan. De betonade vikten 
av att själv utföra de kontroller som var önskvärda och att be om hjälp när tvekan 
uppstår. En annan typ av ansvar som informanterna beskrev var att aldrig chansa eller 
ta risker samt ha en god självkännedom och veta när det är dags att lämna över. 
 

“Och jag menar det är ju ändå, det är ju alltid den som står vid huvudändan, 
du har ju ändå... Det är ditt ansvar liksom, ditt öga. Det är för din säkerhet 
liksom.“ 
 
“Att känna till sina egna begränsningar och ha en bra självkännedom och 
ödmjukhet inför uppgiften. Oftast klarar man ju mer än vad man tror när man 
är under press eller stress, men man ska ändå veta vart ens egna gränser går.” 

 
Ansvar beskrevs även som viljan att göra gott för patienten. Anestesisjuksköterskan 
kände sig ansvarig för patienten som lämnat över sig fullt ut till dem. De beskrev att 
de inte vill skapa några skador hos patienten, de önskade att patienterna skulle få en 
så bra upplevelse som möjligt i en situation där många patienter känner sig 
utelämnade. 
 

“Man vill ju göra rätt saker vid rätt tillfälle. Även om det inte skapar så stor 
stress så vill man ju ändå att det ska bli rätt för patienten.” 

 
Utrustningskännedom 
Deltagarna beskrev vikten av att känna sig bekväm och trygg med den utrustning och 
de hjälpmedel som finns att tillgå. När den oväntat svåra luftvägen uppstod betonades 
att kunna använda sig av de hjälpmedel som finns och att det därför kunde vara bra att 
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ibland använda sig av dessa även om det är en lätt luftväg så man blir trygg med den 
utrustningen. 
 

“Framförallt så känner man väl att man vill känna sig hemma och trygg med 
dom hjälpmedel som finns, att man kan använda dom är liksom förtrogen med 
dom...det är jätteviktigt.” 

 
Erfarenhet 
Anestesisjuksköterskor med flera år inom yrket och de med få år beskrev erfarenhet 
som en bärande del i hur de hanterade oväntat svår luftväg. De som hade flera år inom 
yrket upplevde en större trygghet och stressade inte upp sig i samma utsträckning som 
de med kortare erfarenhet. Några beskrev att när det uppstod problem med 
luftvägarna tar det alltid en liten stund innan de lyckas förstå vad det är som hänt och 
vad de därmed behöver göra, detta gick snabbare när de har varit med om liknande 
situationer tidigare. Med erfarenheten kom också insikten om hur farliga situationerna 
kunde bli om de inte hanteras på rätt sätt. Händelser som de varit med om tidigare 
samlades i deras erfarenhetsbank för att göra sig påminda när situationerna uppstod 
igen. 
 

”Man känner igen saker och ting, de placeras i ett fack i huvudet och det 
blinkar en varningssignal på vissa saker. Som man känner igen eller kan 
bedöma utefter sin mer och mer erfarenhet.” 

 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att de utvecklade en intuition för patienterna, även 
om luftvägen klassificerades som okomplicerad så betonade de erfarna informanterna 
att de många gånger kunde förutse problem. De beskrev vikten av erfarenhet för att 
kunna utveckla ett eget sätt att hantera situationerna. Många situationer som ledde till 
en svårhanterlig luftväg berodde på att patienten var för ytligt sövd. Kunskapen om 
detta ingav informanterna ett lugn att kunna arbeta vidare och trots detta lösa 
situationen.  
 

”Det handlar hela tiden om att inte ta några risker gentemot patienten men 
samtidigt att producera och tänka på tid på sal liksom. De risker som jag tar 
är mer kalkylerade risker med ett handlingstänk om vad som kan hända. Bara 
man vet vad man gör och vet vad det kan leda till om det skiter sig.” 

 
Anestesisjuksköterskorna beskrev kort erfarenhet av yrket som en brist, något de var 
medvetna om som av naturliga skäl var svårt att göra något åt. Denna brist på 
erfarenhet kunde i vissa fall leda till ett obehag hos anestesisjuksköterskorna och i 
värsta fall till handlingsförlamning. De menade att när de inte själva varit med om en 
situation gick det inte lika snabbt finna en lösning, eftersom den praktiska 
erfarenheten saknades. 
 

”När man är ny och inte har den erfarenheten så har jag kanske inget att 
jämföra med riktigt och då är det kanske det som står i teorin och det kanske 
inte snappas upp lika lätt som när man har upplevt situationen för då kanske 
det sätter sig i minnet på ett annat sätt. Då är det lättare att ta fram det där 
och den kunskapen.” 
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Värdet av reflektion 
Anestesisjuksköterskorna berättade att de behövde tid för eftertanke när det hade 
inträffat en oväntad svår luftväg i samband med anestesi, dels för att ges möjlighet till 
reflektion över vad som inträffat samt för att dra lärdomar av det.  
 
Eftertanke 
Anestesisjuksköterskorna var överens om att ha en debriefing eller spegling efter 
varje incident kunde kännas överdrivet, då luftvägen var deras ansvar och att de inte 
kunde förvänta sig att alla anestesier var komplikationsfria. Däremot ansåg de att när 
en extraordinär händelse inträffat så borde det arrangeras en organiserad debriefing, 
detta var något som få hade upplevt trots efterfrågan. De beskrev när det sker en 
händelse som leder till en avvikelse så önskade att en debriefing skulle hållas så att 
alla på avdelningen kunde dra lärdom av händelsen.   
 

“Just i det här fallet hade det nog i efterhand varit bra att ha någon form av 
debriefing eftersom det var så enormt mycket folk och samtidigt kanske för 
mycket folk för att genomföra detta. Det finns helt klart utrymme för 
förbättring och man kan ju ha sånna M och M möten där man Mortality och 
Morbidity där man går igenom extraordinära händelser hela kliniken och det 
ska inte bygga på att man ska skuldbelägga eller mer utveckla och bearbeta, 
granska vad skulle vi gjort annars? Gjorde vi rätt? Följde vi algoritmen? 
Kunde vi gjort något annat? Vad ska vi göra i dom här situationerna?” 

 
Det vanligaste sättet som informanterna reflekterade över den här typen av händelser 
var genom att ventilera och diskutera med kollegorna på fikarasten, på lunchen, på sal 
eller i korridoren. De beskrev att de tog tillfället att prata igenom vad som hänt när 
tillfälle gavs. Många berättade att det var viktigt att känna sig trygg med sina kollegor 
så de kunde prata om dessa händelser för att bearbeta det inträffade och därigenom 
avlasta sina skuldkänslor. Det visade sig vara skillnad på om de arbetade på en stor 
arbetsplats eller en mindre. På mindre arbetsplatser blev dessa situationer mer synliga 
och kollegor kunde komma fram och fråga hur de mår på ett annat sätt än på stora 
arbetsplatser där alla i arbetsgruppen inte kände varandra och det var mer upp till den 
enskilda personen att ta tag i reflektionen. 
 

“Jag vet inte om jag egentligen hade behövt eller hade velat ha en debriefing.. 
Jag kan tycka det är lite överdrivet att man ska sitta och debriefa det här. Men 
visst är det som så att när det väl händer så sitter man och diskuterar med 
varandra, det är så litet i Visby också så att alla vet liksom vad som har hänt. 
Så typ på lunchen och sådära så sitter man ju och ventilerar lite granna.” 

 
“På något sätt finns attityden att det är en del av jobbet liksom och mycket 
hamnar på att man får bearbeta själv och snacka med kollegor och så vidare 
och älta situationer på det viset.” 

 
Lärdomar  
Reflektionen kunde leda till lärdomar dels på ett personligt plan och dels för hela 
arbetsgruppen. Anestesisjuksköterskorna berättade att det var viktigt att tänka till efter 
en incident och fundera och utvärdera sin insats för att det var på detta sätt de 
skaffade sig erfarenheter och på så vis byggde upp sin kunskapsbank. De menade att 
om arbetsplatsen hade bättre rutin på debriefing skulle det kunna leda till att den som 
mått dåligt över något fångades upp på ett tidigt plan.  
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“I långa loppet tror jag att klinikerna skulle tjäna på att ha det, eller ha en person 
som bara jobbar med detta och tittar över saker när svåra situationer och händelser 
sker och uppstår och ta tag i en debriefing med alla inblandade. För när gruppen mår 
bättre så fungerar gruppen bättre, och även individerna som mår dåligt som kanske 
känner att de bär skulden för något som de inte ska behöva känna för eller bära den. 
Det är så lätt att bara pratat igenom det efteråt för att se att alla mår bra.“ 
 
I intervjuerna framkom även att de oväntat svåra luftvägarna uppstod relativt sällan, 
framförallt de mer dramatiska fallen. Det gjorde att det var svårt att skaffa sig 
erfarenheter kring den typen av situationer. Informanterna efterfrågade mer 
scenarioträningar på sina arbetsplatser, teamträningar som gick att applicera på 
kliniska situationer där alla i arbetsgruppen tillåts delta. En beskrev att det finns en 
luftvägsgrupp på dennes arbetsplats, problemet var att det inte alltid fanns någon från 
luftvägsgruppen tillgänglig när situationen uppstod och att det alltså vore önskvärt om 
alla på arbetsplatsen fick möjlighet att närvara vid denna typ av träning.   
 

DISKUSSION 
 
Syftet med studien är att belysa anestesisjuksköterskornas erfarenheter av den oväntat 
svåra luftvägen i samband med anestesi. I resultatet framkommer att 
anestesisjuksköterskan upplever flertalet olika känslor och att dessa känslor påverkas 
av hur det perioperativa samarbetet fungerar. Informanterna beskriver att 
upplevelserna speglar erfarenheter och trygghet i sin yrkesroll. Det framkommer 
önskningar om förbättring av deras upplevelser genom reflektion. Syftet bedöms av 
författarna vara besvarat i resultatet som framkommit. Att stress skulle utkristalliseras 
som en stark känsla är därför relativt väntat, liksom att samarbetet på salen har en stor 
betydelse för hur upplevelsen blir i dessa situationer. Däremot att många 
anestesisjuksköterskor vittnar om att det fortfarande råder en hierarki på 
operationssalen anser författarna är förvånande. Likaså att informanterna beskriver att 
debriefing är önskvärt trots detta har ingen av informanterna i studien har varit med 
om en organiserad sådan. 

Metoddiskussion  
Författarna valde en kvalitativ ansats vilken ansågs vara mest lämpligt eftersom 
studien syftar till att undersöka anestesisjuksköterskornas erfarenheter i samband med 
den oväntat svåra luftvägen. Enligt Friberg (2012) är kvalitativ forskning att föredra 
när subjektiva upplevelser ska undersökas, då dessa ej går att mäta i variabler. Valet 
att göra intervjuer ansågs tillika som den mest fördelaktiga metoden då studien 
önskade undersöka erfarenheter. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det 
finns flertalet olika begrepp i vetenskapliga studier baserat på kvalitativ metod för att 
påvisa tillförlitligheten. I denna studie beskrivs tillförlitligheten utifrån tre 
huvudbegrepp som är trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 
 
Urvalet av deltagare gjordes enligt ett strategiskt urval samt ett snöbollsurval (Polit & 
Beck, 2012c). Av de totalt tio tillfrågade anestesisjusköterskorna valde samtliga att 
delta i studien. Fem var kvinnor och fem var män, intervjuerna uppgick till totalt ca 
fem timmar av insamlad data. Intervjuerna genomfördes vid informanternas 
arbetsplats under arbetstid, vilket tordes främja öppenhet då de tilläts känna sig trygga 
i miljön. Författarna upplever insamlad data som tillräcklig trots varierande kvalité. 
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Kvale och Brinkman (2009) beskriver dock att om mängden insamlad data är för stor 
eller för liten kan detta komma att försvåra analysprocessen. Graneheim och 
Lundman (2004) framhäver att trovärdigheten av en studie förhöjs om informanterna 
har olika erfarenheter och är av varierande åldrar. 
  
Författarna till studien uppger en medvetenhet gällande att de tillfrågade ansågs vara 
kollegor och således kan deras beredvillighet till att delta i studien påverkas och 
således resultatets utfall. Vid relation till informanten kan det onekligen finnas en risk 
att denne upplever svårigheter till att avbryta medverkan. Inför varje intervju 
påpekades vikten av att deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas 
utan att lämna någon förklaring. McConnel-Henry, James, Chapman och Francis 
(2009) framhäver både fördelar och nackdelar med att intervjua kollegor vad gäller 
öppenhet, relationsskapande samt begränsningar på grund av rädsla för eventuella 
påföljder för kommande samarbete. 
 
Författarna genomförde fem intervjuer vardera utefter intervjuguiden (bilaga 4) och i 
direkt anslutning till genomförd intervju så transkriberades dessa ordagrant. 
Graneheim och Lundman (2004) påtalar vikten av att alla informanter ställs samma 
frågor, då detta förhöjer studiens pålitlighet, Författarna upprätthöll en ständig 
reflektion gentemot insamlad data under transkriberingsprocessen. Patel och 
Davidson (2011) beskriver försvårande omständigheter då intervjuer genomförs 
exempelvis aspekter som träning av intervjuteknik, behärskas registreringstekniken, 
hur förtrogen intervjuaren är av innehållet av intervjun och är frågorna välformulerade 
så att de inte missuppfattas. Ovanstående aspekter problematiseras och kan ses som 
brister hos författarna vilka kan försvaga resultatet och minska giltigheten.  

Efter att intervjuerna transkriberats av respektive författare så tilläts den andra 
författaren att samlyssna och läsa igenom det transkriberade materialet för att 
upptäcka eventuella fel. I enlighet med Rosberg (2012) som framhäver att 
transkriptionen av de egna intervjuerna är av hög vikt för forskningsprocessen då 
forskaren bekantar sig med och omedvetet ytterligare bearbetar texten. 
  
Författarna har vid studiens uppstart en förförståelse gentemot fenomenet då de 
genomför verksamhetsförlagd utbildning inom anestesisjukvården samt arbetar inom 
ambulanssjukvården. Wiklund (2003) beskriver förförståelse som de kunskaper, 
erfarenheter och antaganden som författarna besitter vid studiens uppstart baserat på 
tidigare erfarenheter. Författarna har under studiens genomförande försökt 
vidmakthålla ett synsätt som inte präglats av deras förförståelse gentemot det valda 
ämnet vilket förhöjer studiens trovärdighet enligt Graneheim och Lundman (2004).  
 
Författarna har genomfört analysprocessen förutsättningslös gentemot insamlad data i 
enlighet med analysstegen beskrivna av Graneheim och Lundman (2004). Detta för 
att i minimal utsträckning förvanska innehållet och således påverka resultatet, då de 
önskade presentera det så sanningsenligt som möjligt. Resultatet framställdes så att 
alla informanter erhåller anonymitet gentemot läsarna.  

Författarna valde att genomgående tydligt beskriva hur arbetet förverkligas genom att 
använda sig av tabeller för att åskådliggöra och klargöra analysprocessens 
genomförande. Genom detta tankesätt och utförande anser författarna att de förbättrar 
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studiens tillförlitlighet och resultatets autenticitet ökar. Tillvägagångssättet samt att 
tillförligheten ökar bekräftas av Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  

Författarna till studien anser att resultatet inte är överförbart till alla 
anestesisjuksköterskor som upplevt en oväntat svår luftväg i samband med anestesi. 
Därför det krävs ytterligare och mer omfattande studier för att spegla den stora 
populationen, då det gäller subjektiva upplevelser. Det framkom dock i resultatet 
likasinnade upplevelser och erfarenheter hos informanterna. Det bör dock kunna 
finnas intresse för andra anestesiavdelningar att delges studiens resultat. 

 
Resultatdiskussion 
Resultatet beskrev anestesisjuksköterskornas känslor av skuld, stress och frustration 
vid den oväntade svåra luftvägen. De hade höga förväntningar på sig och var inte 
vana att inte klara av att hantera luftvägen. Detta är ett problem som även Cook och 
MacDougall-Davis (2012) belyser, att när anestesipersonal misslyckas med 
hanterandet av en luftväg uppstår det funderingar om och ifrågasättande av sin egen 
kompetens. De påpekar att anestesipersonalen är vana vid en hög grad av framgång 
och när handhavandet misslyckas kan dessa känslor uppstå. Vidare sågs ett mönster i 
resultatet att ju mer erfarenhet informanterna hade desto mindre var risken för att 
ifrågasätta sig själva. De informanterna med flera års erfarenhet kunde känna sig 
trygga med sina insatser att inte någon annan skulle utfört uppgiften på ett bättre sätt. 
Några informanter beskriver att stressen i dessa sammanhang sågs som något positivt, 
en drivkraft, att det får dem att prestera bättre och att de lämnas av känsla av stolthet 
när situationen är löst. De erfarna anestesisjuksköterskorna beskrev känslor som 
lättnad och stolthet snarare än skuld, de valde att ge sig själva beröm för att ha klarat 
upp situationen. Liknande beskriver en studie från USA att för lite stress kan medföra 
att arbetet känns meningslöst och tråkigt i motsats till hög stress som kan ge upphov 
till panikkänslor. Det betyder att det krävs en viss grad av stress för att finna arbetet 
stimulerande (Chipas & McKenna, 2011). Det går inte att dra en gräns för vad som är 
en stressfull situation och vad som inte är det, att uppleva stress är individuellt och det 
som en kan uppleva som pressande kan en annan uppleva som hanterbart. Att utsättas 
för utmaningar kan leda till att personen växer, det kan också leda till en skadlig stress 
(Hustad, 2013). 

Att uppleva stress och skuld är inte unikt för anestesisjuksköterskor, utan är ett 
problem för sjuksköterskor inom de flesta områden. Medias beskrivning av 
sjuksköterskans vardag och hur de känner sig otillräckliga på grund av ekonomiska 
sparkrav, tidsbrist och personalbrist är vanligt förekommande. Sjuksköterskor har en 
vilja att göra gott och minimera patientens lidande vilket informanterna beskriver som 
ansvar. I en studie gjord i Sverige beskrivs hur sjuksköterskor ständigt arbetar för att 
bevara patientens värdighet och minska hennes lidande. De menar att det kan uppstå 
en inre konflikt hos sjuksköterskan, en form av etiskt dilemma när de måste välja 
mellan sin önskan att bevara patientens värdighet mot att stå upp mot klinikens krav 
(Vendlegård, Hubner & Lindwall, 2010). Liknande beskriver en studie att 
anestesisjuksköterskan kan uppleva att verksamhetens krav inte står i proportion mot 
vad de bedömer som patientens bästa. En moralisk stress kan uppstå då hen upplever 
att det inte finns tillräckligt med tid för att utföra alla moment på bästa sätt, det kan 
till exempel handla om att inte ha tid att preoxynera patient tillräckligt, eller inte få tid 
att informera patienten ordentligt (Sundqvist & Anderzen Carlsson, 2014). 
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En fransk studie har undersökt upplevelsen av stress hos anestesipersonal som utsätts 
för verklighetstrogna simuleringsövningar och fann att den upplevda stressen sjunker 
efter genomförandet. De drar slutsatsen att det är möjligt att även stressen i liknande 
kliniska situationer kan sjunka om personalen får öva på detta sätta. I likhet med 
föreliggande studie fann de att erfarenhet kan leda till högre upplevelse av stress och 
att det därför kan vara av nytta att införa denna typ av övningar redan i utbildningen 
(Gouin et al., 2016). Detta styrks i en studie från Kanada där anestesipersonal under 
utbildning kan uppleva stressen i en simuleringsövning högre än stressen i ett kliniskt 
scenario eftersom de då bedöms av såväl kollegor och lärare, och att det var önskvärt 
att utbildas genom simuleringsövningar, såväl under utbildningen som i 
introduktionen till det nya arbetet (Price, Price, Pratt, Collins & McDonald, 2010). 

Det perioperativa samarbetet påverkade upplevelsen av att hantera en oväntat svår 
luftväg. Samtliga informanter beskrev hur framgångsrikt situationer löste sig när 
teamarbetet fungerade bra och andra gav exempel på när teamarbete inte fungerade 
och vilka konsekvenser det kunde ge. Vad författarna kan konstatera är att teamarbete 
och kommunikation är två faktorer som samverkar med varandra, när 
kommunikationen fungerar är chansen stor att teamarbetet fungerar och likaså 
tvärtom. Ett inadekvat teamarbete och dålig kommunikation är en av de vanligaste 
orsakerna till att misstag uppstår inom akutsjukvården, vilket betyder att icke-
fungerande kommunikation hotar patientsäkerheten (Brindley, 2014; Brown & Overly, 
2016). En kanadensisk studie beskriver att teamarbetet kan fungera som en antidot 
mot det kaos som kan utbryta vid en stressfull situation och menar att det inte bara 
behövs team, det behövs team som fungerar tillsammans. I samma studie betonas att 
det viktigaste är att praktiskt öva tillsammans för att skapa en god kommunikation och 
ett fungerande teamarbete (Brindley, Beed, Duggan, Hung & Murphy, 2016). 
Resultatet påvisade en önskan hos informanterna att hela teamet skulle ges möjlighet 
att delta i simuleringsövningar för att förbättra samarbetet. Ett flertal studier finner 
evidens för att simuleringsövningar med svåra luftvägar leder till bättre samarbete och 
högre patientsäkerhet (Brown & Overly, 2016, Cook & MacDougall-Davis, 
Kuduvallli et al., 2008, Yang, Wei, Xue, Deng & Zhi, 2016). Kuduvalli et al. (2008) 
visar i en studie att simuleringsövningar leder till en tydlig förbättring av 
anestesipersonalens förmåga att hantera en oväntat svår luftväg. Eftersom dessa 
situationer uppstår sällan krävs det att personalen får medverka i övningar minst en 
gång var sjätte månad för att upprätthålla sina färdigheter. Yang et al. (2016) 
beskriver att övningar inte bara är ett verktyg för att förbättra den enskildas tekniska 
färdigheter utan det skapar också förutsättningar till ökat samarbete, tydligare 
ledarskap, bättre kommunikation samt minskar personalens upplevelse av stress. Alla 
dessa aspekter har framkommit i föreliggande studies resultat som önskvärda 
förmågor för att skapa bästa möjliga förutsättningar att dels lösa situationen och dels 
minska upplevelsen av obehag i samband med dessa. Därför anser författarna att det 
anmärkningsvärt att det inte genomförs övningar kontinuerligt, med tanke på de 
fördelar som forskningen visar att det genererar. 

Resultatet visar vikten av att en tydlig ledarroll fanns som kunde ta kommandot och 
reda ut situationen, detta samtidigt som de beskrev problem med hierarki. 
Informanterna menar att det inte nödvändigtvis måste vara en läkare som tar på sig 
ledarrollen, utan den person som kommer in på salen och får en överblick över 
situationen. Det ter sig vara en fin linje mellan ledarrollen som upplevs som något 
positivt och hierarki som upplevs negativt. Brindley et al. (2016) beskriver denna linje 
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som skillnaden att som ledare vara uppgiftsfokuserad istället för att vara egofokuserad. 
De påpekar att om ledaren lyckas prioritera uppgifter, hantera information och bygga 
självförtroende då finns det goda chanser att situationen kommer lösas på ett sätt som 
får alla att må bra. Detta ställer självklart höga krav på den som intar ledarrollen, 
framför allt i akuta situationer med tidspress som svåra luftvägen innebär. Precis som 
det som diskuterats ovan, kräver även denna förmåga övning. 

Att känna sig trygg i sin yrkesroll visade sig vara en avgörande faktor för hur 
anestesisjuksköterskorna beskrev sina erfarenheter. Tryggheten kunde vara beroende 
av flera olika faktorer såsom möjlighet till förberedelse, erfarenhet, ansvar och 
utrustningskännedom. Erfarenheten ledde till att informanterna kan förbereda sitt 
arbete på ett annat sätt än de kan när de är nyutbildade. Tryggheten hos 
anestesisjuksköterskan kan leda till att hen vågar säga ifrån när patientsäkerheten 
hotas. Studier visar att sjuksköterskor idag är mer benägna att påpeka risker eller att 
föra dialog och ifrågasätta valda metoder, framförallt när de anser att något hotar 
patientsäkerheten. Dessa visar också på en tillfredsställelse som infinner sig hos 
sjuksköterskorna när de vågar stå upp för patienten, även om det inneburit en 
moralisk stress att gå emot någon i operationslaget, i synnerhet om denna person hade 
högre befattning ur ett hierarkiskt perspektiv (Hemingway, O´Malley & Silvestri, 
2015, Sundqvist & Anderzen Carlsson, 2014).  

Ur resultatet framkom att anestesisjuksköterskorna har behov av att prata av sig efter 
en situation med en oväntat svår luftväg, ofta kunde det räcka med att prata med en 
kollega i fikarummet. Vid större incidenter önskade dock informanterna en 
organiserad debriefing, något få hade varit med om. Berglund & Ekebergh (2015) 
beskriver att lärandet är beroende av de erfarenheter vi samlar på oss. Det är genom 
reflektionen som förståelse uppstår, och genom förståelse tillåts vi bearbeta det 
inträffade. Anestesisjuksköterskor arbetar i en stressfull miljö, om de inte lyckas 
balansera och hantera stressen finns risk för utmattning och sjukskrivning. Det är 
därför av vikt att det ges möjlighet att reflektera över om en situation har upplevts 
obehaglig så att inte enstaka personer mår dåligt över händelsen eftersom det kan leda 
till sjukskrivning vilket är missgynnsamt för såväl individen som för verksamheten 
(Chipas & McKenna, 2011). Debriefing har inte bara en god inverkan på individer 
genom att de får bearbeta vad de har varit med om, det leder också till lärdomar om 
hur liknande händelser kan hanteras. Syftet med debriefing är att det ges möjlighet att 
reflektera över en händelse, utvärdera hur situationen löstes och dra lärdomar inför 
framtiden. Önskvärt är att hela teamet deltar i debriefingen, vilken kan leda till 
ytterligare en faktor som underlättar för hur samarbetet kommer att fungera i 
framtiden (Boet et al., 2016). 

 

SLUTSATS 
 
Då en oväntat svår luftväg uppstår i samband med anestesi är anestesisjuksköterskan 
tvungen att agera snabbt och korrekt. Det har under studiens gång framkommit att 
dessa situationer uppstår relativt sällan. När de uppstår framkallas flertalet olika 
känslor hos den enskilda anestesisjuksköterskan. Studiens resultat tyder på att 
anestesisjuksköterskornas olika erfarenheter går hand i hand med varandra och måste 
ses som en helhet för att förstå dess komplexitet. Anestesisjuksköterskorna beskriver 
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att stress kan bero på dåliga förberedelser eller bristande erfarenhet och kan således 
leda till känslor av skuld. Dessa kan motverkas genom gott samarbete och god 
kommunikation perioperativt och kan förvärras genom hierarki. Genom debriefing 
kan lärdomar dras utifrån en händelse utan att enskild individ skuldbeläggs och 
därigenom stärka teamkänslan. Det framkommer också en önskan från 
anestesisjuksköterskorna om möjlighet till gemensamma övningar för att stärka 
teamarbetet och förbättra stresshanteringen, vilket tidigare forskning bekräftar. 
 
Kliniska implikationer 
Författarnas förhoppning med denna studie är att den ska kunna bidra till ökad 
förståelse för anestesisjuksköterskornas erfarenheter kring den oväntat svåra luftvägen. 
Det framkommer i studien flertalet olika faktorer som kan förebyggas via utbildning 
och träning, därför bör det investeras mer på att utveckla teamarbetet. Det bör även 
erbjudas mer tid för reflektion vid svårare händelser för att dämpa de negativa 
upplevelser som anestesisjuksköterskorna upplever i dessa situationer. Önskvärt vore 
om studien kunde bidra till att medvetandegöra, öka kunskapen och förståelsen för de 
subjektiva upplevelserna som uppstår hos anestesisjuksköterskorna vilket kan 
reducera de negativa känslorna.  
 
Förslag på fortsatt forskning 
Föreliggande studie är för liten i sin omfattning för att kunna dra generella slutsatser 
om anestesisjuksköterskors erfarenheter av en oväntat svår luftväg i samband med 
anestesi. Därför föreslår författarna fortsatt forskning inom ämnet, där denna studie 
kan ses som grund att bygga vidare på. Förslagsvis kan forskning kring 
anestesisjuksköterskans erfarenheter av den oväntat svåra luftvägen i samband med 
anestesi jämföras före och efter deltagande i simuleringsövningar vara av intresse. 
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Bilaga 1 
 
Luftvägsalgoritm 

 
• Överväg att väcka patienten **Akut perkutan koniotomi på vuxna och 

ungdomar. Akut trakeotomi på barn före puberteten.  

 
 
 
 
 
 
 
 



	

Bilaga 2 
 
Till verksamhetschefen 
 
Ansökan om tillstånd att få genomföra en intervjustudie 
 
Bakgrund 
Svåra luftvägar i samband med anestesi är något anestesisjuksköterskans kan möta i 
sitt arbete, ofta är dessa situationer förväntade och strategier för hur situationerna ska 
finns. Men vad händer när en oväntat svår luftväg uppstår? Vilka känslor uppstår i 
situationen och hur hanteras dessa? Ett flertal studier har genomförts med syfte att 
hitta verktyg för att undvika att hamna i dessa situationer samt hur man på ett tekniskt 
vis löser situationen, men få studier har gjorts med omvårdnadsfokus. Därför vill vi 
undersöka anestesisjuksköterskans upplevelse av den oväntat svåra luftvägen i 
samband med anestesi. 
 
Metod 
Studien planeras utföras med intervjuer med anestesisjuksköterskor och analyseras 
med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet kommer att sammanställas i en 
magisteruppsats vid Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet. Målet är att 
inkludera 5-6 anestesisjuksköterskor från er klinik samt 5-6 anestesisjuksköterskor 
från en annan klinik i Sverige. Förfrågningar om deltagande i studie kommer ske 
individuellt. Vid intresse för att ingå i studien kommer det ges möjlighet att 
genomföra intervjun på både arbetstid eller fritid. 
 
Etiska bedömningar 
Det finns en viss risk att personer som deltar i studien kan återuppleva obehagliga 
situationer om de berättar om något som skapat stress eller obehag hos dem. Studien 
är helt frivillig och man kan när som helst välja att avbryta intervjun eller sitt 
deltagande i studien. Resultatet i studien kommer att redovisas så att anonymitet 
garanteras  
 
Med vänlig hälsning 
 
Mona Malm 

Sjuksköterska 

monamalm@yahoo.se 

070-7200695      

Niklas Dacke 

Sjuksköterska 

niklasdacke@hotmail.com 

073-5344081 

Pia Hedberg 

Universitetslektor 

Pia.hedberg@umu.se 

090-7869858 
 
Härmed ges tillstånd för att genomföra studien:  
 
Datum…………………………………………………………… 
 
Namnteckning…………………………………………………… 
 
Namnförtydligande……………………………………………… 
 



	

Bilaga 3 
 
Anestesisjuksköterskans upplevelse av den oväntat svåra luftvägen i 
samband med anestesi 
      
Förfrågan om frivilligt deltagande av intervjustudie 
      
Vi studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
anestesisjukvård vid Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet. Vår 
magisteruppsats syftar till att belysa anestesisjuksköterskans upplevelse av den 
oväntat svåra luftvägen i samband med anestesi. 
 
Undertecknade vänder sig till dig som är specialistutbildad sjuksköterska inom 
anestesisjukvård och verksam på operationsavdelning. Dina upplevelser och 
erfarenheter förmodas komma till viktig hjälp för utbildning av- och kliniskt arbete 
för anestesisjuksköterskor. Vi undrar således om du som blivande kollega kan tänka 
dig att ställa upp på en intervju med digital ljudupptagning, där vi eftersöker dina 
erfarenheter och upplevelser. Uppskattad tidsåtgång är ca 30 minuter och sker på plats 
och tid som du som deltagare får välja. 
      
Ett deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att 
behöva uppge något skäl eller underlag för detta. Den information som framkommer 
vid deltagande under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär 
således att din identitet som deltagande inte röjs vare sig under bearbetning av 
intervjuerna eller vid redovisning av resultat. Obehöriga individer kommer ej att ha 
tillgång till intervjuerna och intervjuerna kommer avidentifieras. 
 
Personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina 
personuppgifter är Umeå Universitet. 
      
Önskar du accepterar deltagande i intervjustudien? Vi ber dig då kryssa i ditt svar 
i nedanstående ruta samt verifiera med namnteckning och namnförtydligande för att ta 
med vid intervjutillfället. Vid eventuella frågor angående studien, kontakta i första 
hand Mona Malm eller Niklas Dacke. 
         
Med vänligaste hälsningar, 
 
Mona Malm     Niklas Dacke 
Sjuksköterska     Sjuksköterska 
Tel: 070-7200695    Tel: 073-5344081 
monamalm@yahoo.se    niklasdacke@hotmail.com  
        
Pia Hedberg 
Universitetslektor  
Projektansvarig 
Tel. 090-7869858  
pia.hedberg@umu.se 
      
 
 



	

Accepterar Du deltagande i studien? 
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Ort/Datum: 
 
 
 
      
Namnteckning: 
 
 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Bilaga 4 
 
Intervjuguide 
 
- Anestesisjuksköterskans upplevelse av den oväntat svåra luftvägen i samband med 
anestesi. 
 
Inledande information 
 

• Studiens syfte, genomförande och nytta 
• Konfidentialitet och praktiskt genomförande 
• Definition av den oväntat svåra luftvägen 

 
Demografisk data 
 

• Ålder 
• Kön 
• Antal år som yrkesverksam anestesisjuksköterska 
• Antal år på nuvarande arbetsplats 
• Nuvarande arbetsplats 

 
Huvudfrågor 

• Hur definierar du en svår luftväg? 
• Har du stött på en oväntat svår luftväg i samband med anestesi? 
• Berätta om situationen 
• Hur hanterade du situationen? 
• Hur löstes situationen? 
• Beskriv dina känslor 
• Hur kändes det då? 
• Hur känns det nu? 
• Beskriv hur du upplever situationer med en oväntat svår luftväg?  
• Beskriv hur du går tillväga för att bearbeta en svår situation likt dem vi talat 

om? 
 

Följdfrågor  
• Kan du utveckla? 
• Beskriv mer… 
• Vad händer då? 
• Vilka känslor gav detta upphov till hos dig? 
• Hur upplevdes situationen av dig? 
• Vad tänkte du kring situationen som helhet? 
• Vad är din upplevelse till att situationen uppstod? 

 


