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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En del av anestesisjuksköterskans arbete kan vara att delta i sekundära 

ambulanstransporter. Ofta måste de då delta med kort förberedelsetid och med lite 

information om patienten. Sekundära transporter, transporter mellan sjukhus, ökar. En faktor 

som gör att transporterna ökar är en centralisering av den specialiserade vården till de 

sjukhusen med störst patientvolymer samt utvecklingen av regionala 

intensivvårdsavdelningar. Syfte: Undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter under sekundära ambulanstransporter. Metod: En kvalitativ metod med deskriptiv 

ansats. Åtta intervjuer med anestesisjuksköterskor genomfördes på ett sjukhus i 

Mellansverige. Intervjuerna transkriberades och analyserades därefter med innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet delades in i tre kategorier; att känna sig ansvarig, utmaningar i ny miljö, 

att alltid sätta patienten främst. Det anestesisjuksköterskan betonade mest var det stora 

ansvaret de hade för patientens liv och välmående. De kände sig också ensamma i det 

ansvaret.  Den nya miljön under transporterna beskrevs som trång, svårt att hitta utrustning 

och att ambulansen var i konstant rörelse. Det gjorde arbetet besvärligt under transporten. 

Även att arbeta i det nya teamet beskrevs som utmanande, då deltagarna var nya för 

varandra. Anestesisjuksköterskan visste inte vilka kompetenser och färdigheter deltagarna i 

det nya teamet hade. På grund av den utmanande miljön var anestesisjuksköterskan ibland 

tvungen att ta av sig bältet för att utföra omvårdnadsåtgärder för patienten. Det resulterade i 

att anestesisjuksköterskan kompromissade med sin egen säkerhet. Däremot kände 

anestesisjuksköterskan att patientsäkerheten var bra. Slutsats: Anestesisjuksköterskan har en 

utmanande och ansvarsfull uppgift vid sekundära ambulanstransporter. Utmaningar med att 

arbeta i en ny och okänd miljö samt att arbeta i ett nytt team och ha det högsta medicinska 

ansvaret över en patient är krävande. Anestesisjuksköterskan genomför den uppgiften med 

stort ansvar och många gånger där den egna säkerheten ifrågasätts av dem själva. 

 

Nyckelord: Ambulans, anestesisjuksköterska, sekundära transporter, upplevelse 
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ABSTRACT 

Background: A part of the nurse anesthetists work, can be to participate in secondary 

ambulance transports. Often they are required to participate on short notice, and with little 

information about the patient. Secondary transports, transports between hospitals, are 

increasing. A reason for this is the centralization of the hospitals with specialized care, and 

also a development of regional ICU wards. Aim: To investigate how nurse anesthetists 

experience patient care during secondary ambulance transports. Method: The study was 

conducted using a qualitative approach with a descriptive concept. Eight nurse anesthetists 

contributed, and the interviews were held at a hospital in middle Sweden. The interviews 

were transcribed and analyzed with a content analysis. Result: The result was based on three 

categories; feeling responsible, challenges in a new environment and the patient always first. 

We found what the participants emphasized the most, was the great responsibility they had 

towards the patients life and well-being. They also felt loneliness in this responsibility. 

Regarding the unfamiliar working environment, it was described as small, difficult finding 

equipment and in constant movement. This made it a very cumbersome working 

environment. Also, the teamwork was described as challenging since the team was new to 

each other, and the nurse anesthetists did not know the competence and experience of the 

other team members. Due to the environment in the ambulance, the nurse anesthetists had to 

take off their safety belt some times when needed to initiate action toward the patient. This 

resulted in the nurse anesthetist safety being compromised. Never the less, nurse anesthetists 

felt that the patient’s safety was good.  Conclusion: The nurse anesthetist has a challenging 

and responsible task regarding secondary transports. Challenges working in a new and 

unfamiliar environment, working with a new team and to have the highest medical 

responsibility, are demanding. The nurse anesthetist’s carry this with great responsibility, 

and they often reflects over that this great responsibility succeeds their own safety.   

Keywords: Ambulance, experience, nurse anesthetists, secondary transport.  
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1. INLEDNING 

Sjukvården i Sverige är indelad efter regioner, så kallad regionsjukvård. Det finns 6 

sjukvårdsregioner uppdelade över Sverige med 7 regionsjukhus. Ett regionsjukhus har hög 

kompetens med utrustning som är teknisk och avancerad. Det innebär att regionsjukhusen 

kan ge avancerad sjukvård åt patienter med komplicerade sjukdomar och skador 

(Västerbottens Läns Landsting, 2016). Utöver regionsjukvård finns även rikssjukvård där ett 

till två sjukhus tilldelas ett område inom högspecialiserad vård, till exempel vård av 

avancerade brännskador. Det är socialstyrelsen som utreder vilket sjukhus som ska få 

bedriva rikssjukvård (Socialstyrelsen, 2016).    

Sekundära transporter, transporter mellan sjukhus, av kritiskt sjuka patienter ökar. En faktor 

som gör att transporterna ökar är en centralisering av den specialiserade vården till de 

sjukhusen med störst patientvolymer, samt utvecklingen av regionala 

intensivvårdsavdelningar (Droogh et al., 2012; Lieshout et al., 2008). En årsrapport från 

Svenska Intensivvårdsregistret (2013) beskriver även att andelen intensivvårdstransporter på 

grund av egen resursbrist mellan intensivvårdsavdelningar ökade med 100 % mellan 2008 

och 2013. 

Anestesisjuksköterskan har utöver arbetet på den vanliga operationssalen även kompetens att 

arbeta prehospitalt, på akutmottagningar och i katastrofområden (Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sekundära ambulanstransporter av 

patienter mellan sjukhus kan således också bli anestesisjuksköterskans arbetsuppgift 

(Gustafsson, Wennerholm & Fridlund, 2010).  

Författarna anser det intressant att utforska anestesisjuksköterskans upplevelser av sekundära 

transporter, där hen går från sin trygga ordinarie arbetsplats till att transportera en patient i en 

ny och okänd miljö. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Transporter 

 

2.1.1 Historik 

Transporter av patienter utvecklades primärt för militära behov. Det finns dokumenterat från 

Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Transporten av skadade utfördes med hästdragna 

vagnar. De som arbetade på dessa vagnar utbildades för att kunna hjälpa de skadade 

soldaterna (Blakeman & Branson, 2013). Sedan den tiden har det skett en enorm utveckling 
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av patienttransporter. Från att frakta patienter i vagn dragen av hästar till dagens ambulanser 

utrustade med de senaste av medicinteknisk utrustning. 

 

2.1.2 Transporter idag 

Patienttransporter kan delas in i tre kategorier. Primär-, sekundär- och intrahospital- 

transport. Primär transport är förflyttning från skadeplats eller sjukdomsplats till sjukhus. 

Sekundär transport är förflyttning mellan sjukhus, vilket även kan benämnas som 

interhospital transport. Förflyttning av patienter mellan olika avdelningar inom samma 

sjukhus benämns som intrahospital transport (Mackintosh, 2006). Vid överföringen av 

patienter mellan vårdenheter har remitterande läkare från den överförande enheten det 

medicinska ansvaret av patienten fram till att patienten är mottagen och bedömd eller 

registrerad av mottagande enhet enligt 5§, kapitel 6, SOSF: 2009:10. 

 

Inför varje transport måste fördelarna vägas mot riskerna för patienten (Blakeman & 

Branson, 2013; Warren, Fromm, Orr, Rotello & Horst, 2004; Lieshout et al., 2008). Under 

transporten är monitoreringen av patienten ofta mer begränsad och tillgången på kvalificerad 

personal är betydligt minde än på en intensivvårdsavdelning (Ligtenberg et al., 2005).  

Kritiskt sjuka patienter har en ökad morbiditet och mortalitet under transporter (Flabouris, 

Runciman & Levings, 2006; Warren et al., 2014), dock kan riskerna minimeras med 

noggrann planering, kvalificerad personal och adekvat utrustning (Warren et al., 2014). Det 

kan även förekomma organisatoriska svårigheter när en patient ska transporteras från ett 

sjukhus till ett annat. Svårigheten består oftast i kommunikations- och logistikproblem. 

Ibland övertar de organisatoriska behoven den enskilde patientens behov vid transport (Bosk, 

Veinot & Iwashyna, 2011). 

 

Patienter förflyttas vanligen på grund av patientrelaterade orsaker vilka främst är behov av 

olika specialistkunskaper som till exempel neurokirurgi eller brännskador. Patienter 

förflyttas även på grund av organisatoriska orsaker, så som platsbrist eller underbemanning 

(Gray, Bush & Whiteley, 2004; Mackenzie, Smith & Wallace, 1997). I en studie från USA 

framgick att upp emot 1 av 20 patienter förflyttas mellan intensivvårdsavdelningar  mellan 

olika sjukhus. Förflyttningen går framförallt från sjukhus med lägre kompetens till högre 

kompetens men det är inte entydigt, utan kan gå åt motsatt håll, beroende på patientens 

tillstånd (Iwashyna, Christie, Moody, Kahn & Asch, 2009). 
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2.1.3 Oönskade händelser 

Problem med medicinteknisk utrustning är den vanligaste förekommande anledningen till 

oönskade händelser under transporter. Problem uppstod vid cirka 1% av cirka 2400 

transporter. Det vanligaste var problem med saturationsmätning, infusionspumpar och 

transportventilator (Droogh et al., 2012; Fried, Bruce, Colquhoun & Smith, 2009). Även 

andra oönskade händelser med patienten är förekommande vid transporter som till exempel, 

hypoxi, hypotension, problem med ventilation, luftväg och venväg (Flabouris et al., 2006). 

Vid transporter intrahospitalt, till exempel mellan intensivvårdavdelning och röntgen är 

oönskade händelser vanligast kopplade till desaturation följt av hemodynamisk instabilitet 

(Parmentier-Decrucq et al., 2013). 

Anestesi utanför operationssalen är förenat med risker för patienten. Ofta skiljer sig miljön 

utanför operationssalen i utseende, storlek, ljusförhållanden, monitorering, eluttag och så 

vidare. De personer som kommer utgöra ett team runt patienten är oftast också nya för 

varandra vilket kan leda till olika förväntningar och kommunikationsproblem i olika 

situationer (Flabouris et al., 2006; Webster, Mason & Shafer, 2016). 

 

2.1.4 Ambulansen 

I SOSF 2009:10, 1:a kapitlet 2§, definieras en ambulans som ”transportmedel avsett och 

utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade”. Utrustningen i 

ambulansen styrs också av samma författning i kapitel 4, 12§. Det innefattar utrustning för 

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

övervakning av vitala funktioner, utföra avancerad hjärt- och lungräddning, stoppa yttre 

blödningar och förflytta patienter på ett säkert sätt. 

 

I enlighet med SOSF: 2009:10, kapitel 6, 2§ ansvarar vårdgivaren för att hälso- 

sjukvårdspersonal har behörighet att administrera läkemedel enligt Socialstyrelsen. Detta 

innebär att åtminstone en legitimerad sjuksköterska måste finnas i ambulansen. 

 

2.2 Anestesisjuksköterskans profession 

2.2.1 Historik 

I Sverige blev anestesisjuksköterskeutbildningen formaliserad år 1965 (Bruun, 2011) men 

William T. G. Morton la grunden till den moderna anestesin år 1846. Den första lyckade 

demonstrationen av anestesi genomfördes med dietyleter. Därefter började även kloroform 

användas. Det var en tid innan teorin om bakterier och aseptisk teknik, så trots en smärtfri 
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operation så fortsatte patienter att dö av infektioner. Florence Nightingale skapade rutiner för 

renhet, god hygien, ventilation och näring på brittiska sjukhus. Dödstalen kom därefter att 

minska drastiskt (Ira, 1991). 

Inledningsvis var anestesi varken lukrativt eller prestigefyllt. Kirurger fick vända sig till 

sjuksköterskor som var villiga att specialisera sig inom anestesi. Alice Magaw var den första 

anestesisjuksköterskan som fick en artikel publicerad i Nortewst Lancet, 1899, Observation 

in Anesthesia. Hon kom att kallas ”the mother of anesthesia” för hennes utvecklande av 

tekniken att genomföra anestesi genom att droppa eter på en linda över patientens näsa och 

mun (Ira, 1991). 

 

2.2.2 Anestesisjuksköterskan idag 

En svensk anestesisjuksköterska (eng. Nurse Anaesthesist) inducerar, underhåller och 

avslutar den generella anestesin självständigt på ordination av anestesiolog. Idag arbetar 

anestesisjuksköterskan vanligtvis på en anestesiavdelning, men kan också vara verksam 

inom prehospitalsjukvård, akutmottagningar och olika internationella hjälpinsatser 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Etablering av fri luftväg och upprätthållning av den fria luftvägen, intubering och att 

tillgodose tillräcklig ventilation är färdigheter som kännetecknas av anestesisjuksköterskan. 

Färdigheter som i många situationer måste utföras snabbt och effektivt. Genomföra anestesi 

skonsamt och säkert samt att sörja for analgesi, anestesi, reflexdämpning och 

muskelrelaxation är specifika färdigheter. Upprätthållande av tillräcklig cirkulation och 

vävnadsoxygenering samt att snabbt kunna upprätta fri venväg är andra viktiga områden. 

Den kliniska observationen av patientens tillstånd med hjälp av vitala parametrar och på ett 

systematiskt sätt observera, utföra och följa upp åtgärder utifrån denna information är av stor 

vikt (Bruun, 2011). 

 

"Anestesisykepleierens arbeid og funksjonsområde er mangfoldig og representerer  

en særegen disiplin innenfor sykepleiefaget" (Bruun, 2011). 

 

Den avancerade medicintekniska utrustningen som idag används faller inom 

anestesisjuksköterskans område att behärska (Bruun, 2011). Det regleras genom 

socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och 

sjukvården (SOSFS: 2008:1). Förutom det tekniska kunnandet är icke tekniska kunskaper 

(eng. non technical skills) viktigt för att snabbt kunna anpassa sig till förändrade situationer. 
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Icke tekniska kunskaper berör kognitiva, sociala, personbundna resurser. Det kompletterar 

den tekniska skickligheten och bidrar till ett säkert och effektiv utförande av uppgifter som 

är föränderliga (Myers et al., 2016). I en studie beskriver anestesisjuksköterskor hur de 

sammanför de värden de får genom den medicintekniska utrustningen samt de värden de får 

genom sina sinnen som syn och känsel. Anestesisjuksköterskorna har då en medvetenhet och 

kan integrera det tekniska med sina sinnesintryck och tidigare erfarenhet. De har då en större 

vaksamhet över patienten och förlitar sig inte enbart på medicinsk teknik (Schreiber & 

MacDonald, 2009). 

 

2.3 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Benner (1993) beskriver i sin teori från novis till expert med hjälp av Dreyfusmodellen hur 

sjuksköterskan i utvecklingen förflyttar sig i olika steg från novis till expert. 

Dreyfusmodellen grundar sig på en studie av Stuart Dreyfus och Hubert Dreyfus på piloter 

och schackspelare, hur de förvärvade färdigheter under deras utveckling. Det är fem olika 

stadier som denna modell bygger på; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

expert. Utvecklingen under varje nivå bygger på ett avancemang på tre olika områden. Det 

första området är att lära sig bli oberoende från det abstrakta och ta del av sina egna 

erfarenheter. Det andra området innebär att läsa olika situationer och lära sig vad som krävs 

av varje given situation, samt att börja se helheten i situationer och inte endast olika delar. 

Det tredje området innebär att gå in i situationen och vara utövare och att inte enbart vara vid 

sidan om som observatör. Benner beskriver också hur en sjuksköterska åter kan hamna på en 

nivå där dennes prestationer är jämförbara med nivån hos en novis Det kan handla om 

miljöer där sjuksköterskan saknar erfarenhet av patienterna och där omvårdnaden utförs med 

andra mål och med andra metoder. 

 

Betydelsen av erfarenhet berör Benner också där det beskrivs att inte endast antal år i 

tjänsten eller summan av tid är det som är av vikt. Olika praktiska situationer där individen 

med sina egna föreställningar och inlärda teorier får möta detta i ett förlopp där det utvecklas 

skiftningar eller skillnader i betydelser är också av vikt. 

För sjuksköterskor är det viktigt att med effektivitet handha situationer som skiftar snabbt. 

Det som är utmärkande i Benners resonemang är vikten av erfarenhet hos den sjuksköterska 

som handhar situationen, där sjuksköterskor på expertnivå hanterar många svåra situationer 

utmärkt. Det är därför viktigt att se på de åtgärder sjuksköterskan behöver göra i 

krissituationer som omvårdnad. Sjuksköterskan behöver kunna hantera olika situationer 
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eftersom de ofta befinner sig nära patienten och ofta är snabbt på plats när krissituationer 

uppstår.  

 

3. Problemformulering 

Anestesisjuksköterskan kan med kort förberedelsetid, från sin ordinarie arbetsplats på en 

anestesiavdelning, åka på sekundära ambulanstransporter med sjuka patienter (Gustavsson et 

al., 2010). Det är känt att sekundära transporter innebär en högre morbiditet och mortalitet 

för patienten (Warren et al., 2014) samt en begränsning i monitorering och av kvalificerad 

personal (Ligtenberg et al., 2005). Forskningen inom området fokuserar på vilka patienter 

som transporteras, till och från vilka vårdnivåer patientflödet går och hur 

transportorganisationen är uppbyggd (Mackenzie et al., 1997; Gray et al., 2004; Bosk et al., 

2011). Det innebär att det finns områden som är outforskade och som författarna vill belysa. 

Området är aktuellt då de sekundära transporterna ökar (Droogh et al., 2012; Lieshout et al., 

2008; Svenska Intensivvårdsregistret, 2013). Det kan vara besvärligt att arbeta i en okänd 

miljö, med nya personer (Flabouris et al., 2006; Webster et al., 2016) samt i ett yrke där 

anestesisjuksköterskan kan gå från expert till novis beroende på miljö och situation (Benner, 

1993). Det kan göra sekundära transporter komplext för anestesisjuksköterskan. Hur 

upplevelserna av transporterna möjligen kan påverka omvårdnaden av patienten och 

eventuellt påverka säkerheten under transporterna saknas det däremot forskning om.  

 

4. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter under sekundära ambulanstransporter. 

 

5. METOD  

5.1 Design 

En kvalitativ studie med deskriptiv ansats. 

 

5.2 Urval 

Anestesisjuksköterskor som varit med på sekundära ambulanstransporter eftersöktes till 

denna studie. Ett bekvämlighetsurval tillämpades efter att först försökt med ett strategiskt 

urval. De anestesisjuksköterskor som arbetade ordinarie inom ambulanssjukvården vid 

tillfället för studien exkluderades. De ansågs vara vana vid miljön vid ambulanstransporter 
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och skulle därför inte lämpa sig svara helt utifrån anestesisjuksköterskans upplevelser att gå 

från sin kända miljö på operationsrummet till ambulansens okända miljö. Deltagarna 

beskrivs i tabell 1. 

 

Tabell 1. Deltagarna i studien. 
 

Deltagare n=8 

Kvinnor/män 5/3 

Ålder (år): min-max/median/medelvärde 34-60/45/46 

Arbetserfarenhet (år): min-max/median/medelvärde 1-26/7/8 

Transporter (antal): min-max/median/medelvärde 1-30/7/9 

 

 

5.3 Datainsamlingsmetod  

Intervjuerna genomfördes med öppna semi-strukturerade frågor enligt en intervjuguide 

(bilaga 1). 

 

5.4 Tillvägagångssätt  

Studien genomfördes på olika anestesiavdelningar på ett universitetssjukhus i Mellansverige. 

Godkännande av studien hämtades från klinikchefer efter informationsmejl (bilaga 2). 

Avdelningschefer underrättades efter godkännande av klinikchef via mejl och personligt 

möte. Information om studien gavs genom att informationsbrev (bilaga 3) sattes upp på varje 

avdelning. I informationsbrevet ombads intresserade anestesisjuksköterskor kontakta 

författarna eller att skriva upp sig på en bifogad lista. Avdelningscheferna informerade även 

personalgrupperna muntligt om studien.  

Inga anestesisjuksköterskor kontaktade författarna eller skrev upp sig på listan. 11 

anestesisjuksköterskor tillfrågades då av författarna om sitt deltagande i studien. Det skedde 

genom personlig kontakt på avdelningarna. Åtta tackade ja, tre tackade nej på grund av 

tidsbrist. 

Först genomfördes en pilotintervju där intervjuguiden med åtta semistrukturerade frågor 

(bilaga 1) testades. Under pilotintervjun lades en fråga till som sedan inkluderades till 

intervjuguiden (bilaga 1). Pilotintervjun besvarade syftet väl och inkluderades i studien. För 

att öppna intervjun ombads deltagaren först att berätta om en transport som hen varit med på. 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. En författare ställde frågorna under intervjun 

och den andra observerade och ställde följdfrågor vid behov. Under studien växlade 

författarna varannan gång om att vara frågeställare och observatör. Intervjuguiden (bilaga 1) 

följdes i varje intervju där alla deltagare fick samma grundfrågor. Beroende på vad 
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deltagaren svarade kunde olika följdfrågor ställas, exempelvis, ”kan du utveckla?” ”vilka 

känslor kände du då?” Intervjuerna genomfördes under tid och på plats där deltagarna 

önskade. Alla utom en intervju genomfördes under arbetstid. En intervju genomfördes i 

deltagarens bostad, de övriga intervjuerna genomfördes på respektive deltagares avdelning. 

Intervjuerna genomfördes i ett separat rum på avdelningen. Tre av intervjuerna på 

avdelningen blev störda av personer som kom in i rummet och intervjun fick då avbrytas en 

tid. Intervjuerna varade mellan 15 och 24 minuter och spelades in med två mobiltelefoner för 

att säkra kvalitéten på inspelningen.  

 

5.5 Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant efterhand som intervjuerna gjordes. En modifierad 

transkriberingsnyckel användes (bilaga 4) utifrån en modell av Norrby (2014). Ett 

transkriberingsprogram, Express Scribe, användes för transkriberingen. Författarna 

transkriberade de intervjuer de intervjuade. Det resulterade i fyra transkriptioner för var 

författare. Den transkriberade texten fördes sedan in i ett ordbehandlingsprogram, skrevs ut i 

sin helhet och lästes därefter flera gånger av författarna. Analysen genomfördes enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys, med det 

manifesta innehållet i fokus. Under genomläsningen markerades meningsbärande enheter i 

texten som sedan jämfördes mellan författarna och diskuterades utifrån studiens syfte. Vid 

oklarheter i transkriberingen genomlyssnades dessa avsnitt i intervjuerna av båda författarna. 

De meningsbärande enheterna fördes sedan över i ett kalkylblad där de färgkodades för att 

de senare i processen skulle kunna härledas till respektive intervju. De meningsbärande 

enheterna kondenserades sedan i en mer komprimerad text utan att tappa sin mening. Den 

kondenserade texten kodades sedan där koden kortfattat beskriver innehållet i meningen 

(tabell 2). Därefter fördes koderna in i olika subkategorier som utvecklades utifrån innehållet 

i intervjuerna. Subkategorier indelades sedan i kategorier. 
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Tabell 2. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

jag menar stå och 

intubera eller 

någonting sånt i 

rörande transport 

och så som britsen 

är gjord, nej fan 

heller. 

Svårt att intubera i 

rörande transport 

Svår arbetsmiljö Den okända miljön Den nya 

arbetsmiljön 

Dem blåste ju hur 

fort som helst och 

så sitter man i 

baksätet och ska 

suga i tuben, det var 

en så där 

skräckupplevelse 

Körde fort, suga i 

tuben, 

skräckupplevelse 

Oro för säkerheten Den egna 

säkerheten 

Att alltid sätta 

patienten främst 

Ehh, man är ganska 

ensam och utsatt i 

såna där lägen som 

narkossköterska. 

Ensam och utsatt i 

sådana lägen 

Ensam och utsatt  Att känna sig 

ansvarig 

skulle det då skita 

sig där så kanske 

man lägger mer 

ansvar på sig själv, 

asså. Jag kanske 

inte kunde det, jag 

kanske inte vara bra 

där, jag kanske 

skulle gjort något 

annat fast det 

kanske inte skulle 

vara så. 

Om det går dåligt 

lägger stort ansvar 

på sig själv. 

Stort ansvar 

 

 

6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Författarna var öppna och ärliga kring studien och behandlade deltagarna med respekt och 

förståelse för den tid och engagemang de bidrog med. Där deltagarna önskat att avsnitt inte 

ska tas med i studien respekterades av författarna. Alla deltagare fick erbjudande om att ta 

del av den färdiga uppsatsen. Författarna hade förståelse för att de frågor som ställdes under 

intervjuerna kunde vara känsliga och medföra reaktioner hos intervjupersonerna som inte 

alltid kunde förutses. Det inträffade inga sådana reaktioner vad författarna märkte men det 

fanns med i författarnas tankar (Polit & Beck, 2012). 

 

 

"The need for sensitivity may be greater in qualitative studies, which often involve in-depth exploration on 

highly personal topics. In-depth probing may actually expose deep-seated fears that study participants had 

previously repressed" (Polit & Beck 2012). 
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Studien behövde inte genomgå någon etisk prövning enligt lag om etikprövning som avser 

människor (SFS, 2003:460). Tillstånd från klinikchefer inhämtades inledningsvis för att 

genomföra denna studie. Avdelningschefer informerades därefter via mejl och personligt 

möte. Deltagarna informerades om studien i sin helhet, både muntligt och skriftligt. De 

informerades också om att deltagandet var helt frivilligt, att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet utan att behöva uppge någon orsak. Innan intervjuerna startades inhämtades 

underskrivna samtyckesformulär (bilaga 5) från respektive deltagare (CODEX, 2016a). 

Samtyckesformulären förvarades av handledare under studien och när uppsatsen är godkänd 

kommer de att förstöras. Intervjuerna kodades i samband med intervjun så endast författarna 

kunde koppla samman intervjuerna med deltagarna. Inga känsliga personuppgifter 

behandlades, övriga uppgifter behandlades säkert och konfidentiellt (CODEX, 2016b; 

Centrala etikprövningsnämnden, 2013). Deltagarna informerades även om att det inspelade 

materialet skulle raderas efter att uppsatsen blivit godkänd. Författarnas samt handledarens 

kontaktuppgifter fanns tillgängliga för deltagarna under studien, dels på samtyckesformuläret 

(bilaga 5) och dels på informationsbrevet (bilaga 3). 

 

7. RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de tre kategorierna, att känna sig ansvarig, utmaningar i en ny 

miljö och att alltid sätta patienten främst, med tillhörande subkategorier (tabell 3). 

 
Tabell 3. Samtliga kategorier och underkategorier tillsammans med antal meningsenheter och de intervjuer de 

återfinns i.  

Kategori Subkategori Antal meningsenheter Intervjuer där 

kategori/subkategorier 

finns 

Att känna sig ansvarig 

 

 56 1,2,3,4,5,6,7,8 

Utmaningar i en ny 

miljö 
Den okända miljön 18 1,2,3,4,5,6,7,8 

Det nya teamet 18 1,2,3,4,5,6,8 

Den viktiga 

erfarenheten 
55 1,2,3,4,5,6,7,8 

Att alltid sätta 

patienten främst 
Den egna säkerheten 16 1,2,3,4,6,8 

Patientsäkerheten 11 1,2,3,6,7,8 

Den oönskade 

händelsen 
6 1,2,4,8 
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7.1 Att känna sig ansvarig 

Alla anestesisjuksköterskor upplevde att det var de som var ansvariga för patienten under 

transporten. Många tyckte det var ett stort ansvar och vissa tyckte också att ansvaret var för 

stort att ha ensam. De kände att de var ensamma i de beslut som skulle tas om patientens 

omvårdnad och beslut om åtgärder under transporten. Det trots att ambulanspersonalen var 

med. De flesta beskrev att läkaren hade det yttersta ansvaret för transporten. Ändå kände 

många anestesisjuksköterskor att de var ansvariga för patientens liv under själva transporten. 

Alla beskrev att de hade det högsta medicinska ansvaret under transporten. De kände även 

att de var de enda som hade kompetensen att ge den omvårdnad till patienten som krävdes. 

Flera saknade också någon att diskutera möjliga åtgärder för patienten med. Det framgick 

även att alla ansåg att transporter var något som ingick i deras yrke oavsett deras inställning 

till det. 

 

”Det är ju skyhögt. Så är det ju. Man känner sig ju ganska ensam ibland, även om man har killar eller tjejer 

fram i ambulansen” (1) 

 

”Ja det är mitt jobb, jag måste göra det” (4)  

 

7.2 Utmaningar i en ny miljö 

De flesta anestesisjuksköterskor uttryckte att det var en okänd arbetsmiljö under 

transporterna vilket försvårade arbetet. Flera beskrev det som trångt och att det var svårt att 

hitta. Det var också besvärligt att vara fastspänd och att inte nå överallt. Att ambulansen var i 

rörelse gjorde även att det blev en utmaning att arbeta. De flesta anestesisjuksköterskor 

problematiserade också teamet, genom att de inte visste vilken kompetens eller erfarenhet 

ambulanspersonalen hade. Flera beskrev ambulanspersonalen som transportörer men att de 

kunde assistera bak i ambulansen om det behövdes. Alla anestesisjuksköterskor belyste 

vikten av tidigare erfarenhet. Anestesisjuksköterskorna kände sig tryggare på sig själva om 

de hade åkt på transporter tidigare då de kände till miljön. De kunde då förbereda sig bättre 

inför transporten.  

 

7.2.1 Den okända miljön 

Alla anestesisjuksköterskor tyckte arbetsmiljön i ambulansen var besvärlig. De beskriver det 

som trångt och svårt att hitta utrustning. Även en osäkerhet kring hur utrustning fungerade 

beskrev flera som besvärande. Några reflekterade över den stora skillnaden i arbetsmiljön 

från operationssalen, där miljön är optimal och känd, till ambulansens okända miljö. Ovanan 
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att arbeta i en miljö som är i ständig rörelse framkom också. 

 

”Jag är van att söva patienter med stor sal o material o alla sakerna som jag använder i närheten o vet var jag 

hittar. När man kommer in i ambulansen det är trångt, man känner sig att man inte har marginalen på sin sida 

när man sitter där, det är trångt o eländigt”(5) 

 

7.2.2 Det nya teamet 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att det fanns en tydlig ansvarsfördelning under 

transporten. De uttryckte att de var ledare och hade det högsta medicinska ansvaret. Vissa 

beskrev det som svårt att plötsligt samarbeta med nya kollegor där de inte visste deras 

kompetens och vilka färdigheter de hade. Några anestesisjuksköterskor såg på 

ambulanspersonalen som transportörer. Trots det kunde de ändå känna en trygghet med 

ambulanspersonalen. 

 

”Då måste man ju vara ett team, så är det ju. Då är det ju då gäller ju bara att försöka förmedla på rätt sätt, 

gör det, gör det, gör det”. (5) 

 

”Ambulanspersonalen är ju med för att skjutsa mig och för att kanske kunna hjälpa mig om det skulle hända 

någonting exceptionellt där bak där jag sitter” (7) 

 

7.2.3 Den viktiga erfarenheten 

Inför sin första patienttransport beskrev många anestesisjuksköterskor känslor som oro och 

stress. En del talade om en känsla av osäkerhet på sig själva och sin kompetens om de skulle 

klara av de situationer de skulle kunna ställas inför. Den erfarenhet anestesisjuksköterskan 

hade med sig från yrket generellt men framförallt erfarenheten att varit med på tidigare 

transporter var av betydelse. Anestesisjuksköterskor med erfarenhet av fler transporter var 

bättre förbereda, och de kunde även uppleva det positivt med den extra spänningen. När 

anestesisjuksköterskorna fick mer erfarenhet kände de också en större trygghet och kunde 

utveckla strategier inför transporterna. De kunde dock inte låsa sig till en strategi då de aldrig 

kunde förutse förloppet av transporten. Flera önskade även att dela sin första transport med 

en mer erfaren kollega, då de skulle känt en större trygghet. Anestesisjuksköterskorna 

uttryckte att de inte var med på speciellt många transporter under ett år och det kunde gå 

långt tid mellan gångerna. Det gjorde det svårt att skapa en bra rutin för transporterna. 

 

Från början när man inte hade varit på nån, varit med som, oh shit. Hur skal jag klara det här. Men nu, man 

blir väldigt, det blir som en adrenalin kick” (3)  
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”Jag skulle önska om det är möjligt, den första resan, att man kunde få vara med en anestesi eller kollega som 

har jobbat tidigare, det skulle ha mycket mindre stress, skulle vara mycket lättare om man var två” (5)  

 

”Eftersom det blir mer och mer glest mellan transporterna så är det ju inte lika roligt. Det är nog mera 

negativt nu på senare år än vad  var förut när vi åkte tätare med ambulanstransporterna” (4) 

 

7.3 Att alltid sätta patienten först 

I intervjuerna framgick att de flesta hade tankar på sin egen säkerhet under transporten och 

att de många gånger såg bekymmer med sin egen säkerhet. Patientsäkerheten ansågs vara bra 

under de omständigheter som förelåg under transporterna. Oönskade händelser hade några 

anestesisjuksköterskor varit med om, men utan att de orsakat några allvarliga konsekvenser 

för patienter eller personal. 

 

7.3.1 Den egna säkerheten 

Det fanns en otrygghet i att arbeta i ambulansen. Det grundade sig i att 

anestesisjuksköterskorna ibland måste knäppa upp bältet för att undersöka eller utföra 

åtgärder på patienten. I fokuseringen och omvårdnaden av patienten kunde ibland den egna 

säkerheten åsidosättas. Flera anestesisjuksköterskor reflekterade över detta under 

transporterna och upplevde att de fick kompromissa med sin egen säkerhet för omvårdnaden 

av patienten. Det fanns också en problematisering kring hastigheten och ambulansens 

rörelser vilket gjorde att de kände sig otrygga och utsatta. Anestesisjuksköterskor uttryckte 

sin egen säkerhet med känslor som oro och rädsla.  

 

”Det blev liksom att stå upp i rörande transport vilket man inte är speciellt van med. Det var ju väldigt 

speciellt och någonstans mitt i det där tänkte man på sin egen säkerhet” (8) 

 

7.3.2 Patientsäkerheten 

Trots att flera tycker att det alltid är en risk att transportera patienter förmedlade de flesta 

anestesisjuksköterskor att patientsäkerheten var bra. De uttryckte det som att patienten är 

bältad och uppkopplad med mycket utrustning och att de är förberedda på akuta situationer.  

 

”Patientsäkerheten i ambulansen upplever jag är bra. Dem är fastspända, jag har kontroll på dem” (7) 

”Vi är ju skitduktiga. Så att det är ju säkert ingen fara med patientsäkerheten”  (2) 
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7.3.3 Den oönskade händelsen 

Vissa anestesisjuksköterskor hade råkat ut för oväntade händelser med medicinteknisk 

utrustning. Det kunde vara problem med ventilator som larmade utan anledning, elfel och 

bekymmer med tillgång till patientens infarter. Några anestesisjuksköterskor hade också 

blivit åksjuka eller uttryckte en oro för åksjuka. 

 

”Han hade ju såklart CVK, han hade artärnål och CVKn slutade fungera, artärnålen gick inte heller riktigt ok. 

Så det vart ju liksom bökigt och så där. Men vi tog oss hem.” (2) 

 

8. SYNTES 

Anestesisjuksköterskan upplevde sekundära ambulanstransporter som något komplext.  

Det var många faktorer som påverkade upplevelsens komplexitet; det stora ansvaret, 

ensamheten i ansvaret, samarbetet i det nya teamet och tankarna på sin egen säkerhet. 

Kontrasten mellan de olika arbetsmiljöerna är stora. På anestesiavdelningen kan 

anestesisjuksköterskan känna sig trygg med att få omedelbar assistans av kollegor om det 

krävs, den tryggheten saknas i ambulansen under transporter. Det gör transporterna än mer 

utsatta. Kommunikation är nyckeln för ett bra samarbete i ett team. Det nya teamet i 

ambulansen har inte alltid den nyckeln, då kompetensen kommer från två olika specialiteter. 

De faktorerna gör att sekundära transporter är så komplext som det är. 

 

9. DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion 

 

9.1.1 Design 

En kvalitativ design med deskriptiv ansats användes i studien med syfte att beskriva 

anestesisjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter under sekundära 

ambulanstransporter. Enligt Polit och Beck (2012) är kvalitativ design ofta användbar vid 

beskrivande av upplevelser. Det deskriptiva innebär beskrivning av fenomen med hur 

människor upplever fenomen. Det inkluderar hörsel, syn, känslor, minnen, beslut, 

utvärdering och agerande. Intervjuer är den primära datainsamlingsmetoden av kvalitativ 

data, vilket gjordes med semi-strukturerade frågor. Semi-strukturerade frågor används för att 

säkerställa att specifika områden besvaras. För det användes en intervjuguide (bilaga 1) som 

författarna själva konstruerat i samråd med handledare. Intervjuguiden (bilaga 1) bestod av 

öppna frågor med mer generella frågor inledningsvis. Frågorna var konstruerade för att få 
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beskrivande svar på hur deltagarna upplevt olika situationer. 

 

Ett alternativ till semi-strukturerade intervjuer hade kunnat vara att använda sig av scenarion 

i intervjuerna. Utifrån relevant litteratur om till exempel oönskade händelser hade författarna 

kunnat beskriva olika scenarion som kunde uppstå under transport för deltagarna. Deltagarna 

hade sen fått beskriva hur de skulle agera. Göransson, Ehnfors, Fonteyn och Ehrenberg 

(2008) använde sig av den metoden för att beskriva sjuksköterskans strategier vid triage på 

en akutmottagning. Vi såg det dock inte lämpligt att använda denna metod i studien. Fokus 

hade då hamnat mer på anestesisjuksköterskans strategier än på upplevelser. 

  

9.1.2 Urval och tillvägagångssätt 

Inledningsvis planerades för ett strategiskt urval som efterhand ändrades till ett 

bekvämlighetsurval, då inga anestesisjuksköterskor kontaktade författarna eller skrev upp sig 

på den anslagna listan med informationsbrevet (bilaga 3). Författarna kontaktade då själva 

anestesisjuksköterskor genom att fråga om de var intresserade att vara med. Den kontakten 

skedde direkt på respektive anestesiavdelning. Vissa anestesisjuksköterskor var bekanta med 

författarna som genomförde intervjuerna då de varit verksamma vid samma avdelning under 

en tid. Detta gjorde att rekryteringen till studien till viss del underlättades. Under 

intervjuerna påverkade det till en lättare stämning och ett öppnare intervjuklimat än när 

intervjuare och deltagare inte vara bekanta med varandra. Författarna var också medvetna 

om att deltagarna kunde haft svårare att öppna sig när de hade en bekantskap till 

intervjuarna.  

 

Totalt intervjuades åtta anestesisjuksköterskor och en mättnad uppkom i det insamlade 

materialet. Inga nya uppgifter utifrån de tidigare intervjuerna i förhållande till studiens syfte 

uppkom och det ger styrka till studien (Polit & Beck, 2012). Anestesisjuksköterskorna hade 

en bra spridning i ålder, yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska och i antal transporter 

vilket ger en tillförlitlighet (credibility) av resultatet då svar utifrån olika aspekter förekom. 

Det gav en större variation i beskrivningen av anestesisjuksköterskans upplevelse. En jämn 

könsfördelning eftersträvades men nåddes inte fullt ut däremot fanns en spridning i kön som 

var acceptabel enligt författarna (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). 

 

9.1.3 Datainsamling  

Alla deltagare fick samma frågor enligt intervjuguiden (bilaga 1) vilket gav stabilitet i svaren 
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och ökade studiens giltighet (dependability) (Polit & Beck, 2012). Författarna hade en 

begränsad erfarenhet av intervjuer och det krävs mycket träning och erfarenhet för att bli en 

bra intervjuare (Kvale & Brinkman, 2009). En av författarna hade varit med och intervjuat i 

en tidigare studie. Bristande erfarenhet kan ändå påverkat intervjuernas kvalité negativt. En 

god ämneskunskap och ett bra personligt omdöme behövs också för att kunna ställa bra 

frågor samt följa upp med andrahandsfrågor (Kvale & Brinkman, 2009). Författarna tänkte 

även mycket på sitt kroppsspråk och sitt tonläge under intervjuerna för att verka så öppna 

och inbjudande till samtal som möjligt. Följdfrågor som ”kan du utveckla?” ”vilka känslor 

kände du då?” användes och författarna uppmuntrade deltagarna till att prata öppet med egna 

ord om de olika frågorna. Något som kunde ha påverkat intervjusituationen negativt var att 

båda författarna var med och att deltagarna då hamnade i ett numerärt underläge. De kan då 

ha känt sig obekväma och blivit hämmade. Författarna uppfattade dock inga signaler om att 

det skedde. 

 

 

Författarna valde att turas om att genomföra intervjun och observera. Det kan ses som en 

svaghet i giltigheten (dependability) (Polit & Beck, 2012) då det varit bättre om en författare 

fått all rutin på att ställa frågorna. Det var ett medvetet val från författarna då detta var ett 

utbildningstillfälle för författarna.  

 

En svaghet var miljön där intervjuerna genomfördes. Den absoluta majoriteten av 

intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen under arbetstid. Det var inte optimalt för att få ett 

bra intervjuklimat (Polit & Beck, 2012). Vissa intervjuer blev störda av kollegors höga prat, 

eller att de av misstag gått in i rummet där intervjuerna genomfördes. Det framkom viss 

kritik mot verksamhetens organisering av sekundära transporter och där kan deltagarna känt 

sig hämmade att prata fritt när de befann sig på arbetsplatsen. Det var svårt att genomföra 

intervjuerna utanför arbetstid och arbetsplatsen då författarna bemötte deltagarnas önskemål 

om tid och plats för intervjuerna.   

 

9.1.4 Bearbetning och analys 

Båda författarna var med under samtliga intervjuer vilket ger en styrka för förståelsen av det 

insamlade materialet och båda författarna kunde relatera till samtliga intervjuer när dem 

diskuterades under analysen. Det ger en objektivitet, relevans och äkthet i resultatet 

(confirmability) (Polit & Beck, 2012). 
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Innehållet i intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. För att uppnå 

en tillförlitlighet (credibility) är en kritisk del att ta ut de meningsbärande enheter som passar 

bäst, de får inte vara för breda och inte för smala. Är de för breda riskerar de att innehålla 

olika meningar, är de för smala splittrar de. I båda fallen riskerar de meningsbärande 

enheterna då att tappa sin mening under den fortsatta analysfasen (Graneheim & Lundman, 

2004). Hur analysfasen gjordes redovisas exempel på i tabell 2, analysfasen är även 

beskriven i metoddelen för att ytterligare ge tillförlitlighet (credibility) och transparens i 

studien. Under analysfasen var båda författarna med och läste intervjuerna flera gånger, dels 

var för sig men även tillsammans. Författarna plockade sedan ut meningsbärande enheter 

gemensamt och under varje steg i analysen fanns ett samarbete där relevant data 

inkluderades och irrelevant data exkluderades. Citat användes slutligen för att styrka 

tillförlitlighet (credibility) i resultatet. Tillförlitligheten (credibility) relateras också till 

överförbarhet (transferability) till andra grupper vilket författarna genom noggrann 

redovisning av analysfas, urvalsprocess och deltagarnas karaktär visar styrka på (Graneheim 

& Lundman, 2004). Relevans är ett begrepp som också relateras till studiens kvalitét. Det 

handlar om huruvida syftet och resultatet är relevant. Författarna finner att resultatet utifrån 

syftet bidrar med ny information om anestesisjuksköterskans upplevelser om sekundära 

transporter och att det går att använda denna information till att konkret arbeta vidare med 

för att förbättra för anestesisjuksköterskan men också patienten (Rosberg, 2012). 

 

9.1.5 Förförståelse 

Båda författarna hade innan studien genomgått verksamhetsförlagd utbildning inom ramen 

för specialistsjuksköterskeutbildningen inom anestesisjukvård. Den förförståelsen för 

anestesisjuksköterskor och deras yrke gav styrka till studien. Författarna hade kunskap om 

deras arbetsmiljö på en operationssal och hur deras ansvar såg ut. En författare hade också en 

djupare förförståelse inom ambulanssjukvården där han varit verksam som sjuksköterska. 

Det gav också styrka till studien då det gick att föreställa sig den situation 

anestesisjuksköterskorna befann sig i utifrån de upplevelser de berättade om. Det gav också 

ett bredare perspektiv när en av författarna hade förförståelsen och den andra inte.  

 

Reflexivitet (reflexivity) i studien innebar att författarna arbetade aktivt gentemot personliga 

värderingar och att de hade ett kritiskt förhållningssätt mot egna personliga värderingar som 

kunde påverka datainsamling och analys. En medvetenhet fanns om att författarna var en del 
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av det resultat som samlades in. Det innebar att olika värderingar och bakgrund hos 

författarna togs i beaktning. Framförallt var förförståelsen hos författarna av betydelse och 

tillförlitligheten blir starkare när författarna reflekterar över den och är öppna med den (Polit 

& Beck, 2012). Reflekterande dagböcker kan användas för att bättre förhålla sig till detta, i 

denna studie gjordes inte det utan författarna diskuterade själva sin reflexivitet med varandra 

på ett kritiskt sätt (Polit & Beck, 2012). Vidare är det en balansgång i kvalitativ 

innehållsanalys att inte tillföra ett visst perspektiv i tolkningen av materialet. Författarna ska 

låta texten tala och inte föra in meningar där det inte finns någon. Att inte tillföra egna 

perspektiv är dock omöjligt och ej heller önskvärt (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser av sekundära 

ambulanstransporter. Resultatet redovisas i tre kategorier utifrån innehållsanalysen, att 

känna sig ansvarig, utmaningar i en ny miljö och att alltid sätta patienten främst. 

Resultatdiskussionen redovisas också utifrån de tre kategorierna.  

 

9.2.1 Att känna sig ansvarig 

Alla anestesisjuksköterskor kände att de hade ansvaret för patienten under transporten. Även 

om de beskrev att anestesiläkaren hade huvudansvaret kände de att de var ansvariga för 

patientens liv under själva transporten. Ansvaret beskrevs som stort och många 

anestesisjuksköterskor kände sig ensamma i det ansvaret. Det överensstämmer med resultatet 

i en studie på specialistsjuksköterskor i sekundära transporter av Gustavson et al., (2010). 

Även Pugh (2002) beskriver det i sin studie om sjuksköterskor i flygande patienttransporter: 

 

“You have a greater responsibility if you are out there by yourself, and you certainly feel the weight of that 

responsibility when a situation is not quite as you were led to believe…and I think that, if you are out there by 

yourself, you tend to shoulder that responsibility more because you can't lighten the load by having a colleague 

around”  (Pugh, 2002). 

 

Benner (1993) skriver om sjuksköterskan som ett säkerhetssystem och att det inte alltid är 

det bästa för patienten att följa ordinationer och behandlingsriktlinjer. Det är då 

sjuksköterskans ansvar att se det bästa för patienten. Där i åligger det sjuksköterskan ett stort 

ansvar vilket enligt författarna kan vara svårt och speciellt för en sjuksköterska med mindre 

erfarenhet. I vår studie framkommer att anestesisjuksköterskan anser att transporter är en del 
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av deras arbetsuppgift oavsett vad de har för inställning till det. Det kan enligt författarna 

upplevas som ett problem då anestesisjuksköterskan kanske åker på transporter fast de 

egentligen inte anser att de är tillräckligt redo för uppgiften. Enligt Benner (1993) krävs det 

också erfarenhet för att kunna föreslå förändringar och för att säga emot. Författarna tänker 

att simuleringsövningar i transportsituationer eventuellt skulle kunna bidra till att 

anestesisjuksköterskan får mer erfarenhet och att de där med känner sig mer redo för 

patienttransporter. Det kan också göra att ansvaret upplevs som mindre ensamt och att de 

kan hantera det bättre. Mängdträning med simuleringsövningar kan eventuellt göra 

anestesisjuksköterskan bättre förberedd på situationer som kan uppstå och den kunskapen 

kan användas i praktiken. Nackdelen är att simuleringsövningar kräver tid och resurser vilket 

bidrar till ökade kostnader. I förhållande till antal sekundära transporter per år går det att 

diskutera den eventuella nyttan med simuleringsövningar.  

 

9.2.2 Utmaningar i en ny miljö 

Anestesisjuksköterskorna beskrev arbetsmiljön som trång och att de hade svårt att nå 

patienten överallt. Det stämmer överens med Hofer, Mizuguchi och Popescu (2012) som 

skriver om den okända miljön utanför operationssalen. Hofer et al skriver att det kan 

innebära minskad tillgång till patienten på grund av utrymmesskäl samt sämre 

ljusförhållanden.  

 

Bruun (2011) beskriver de färdigheter som anestesisjuksköterskan måste behärska från 

etableringen av fri luftväg till upprätthållandet av en stabil cirkulation. De färdigheterna sätts 

på prov under transporter där flera anestesisjuksköterskor beskriver att det är svårt att utföra 

dessa färdigheter på grund av ambulansens rörelse. Det blir besvärligt att behålla 

arbetspositionen och fokus för att utföra specifika uppgifter. Det kan liknas vid hur 

sjuksköterskor upplever arbetsmiljön på ambulansflyg.  

 

”The main aspect of working in an aviation environment is the isolation… isolation from other medical staff. 

The space is extremely limiting; it is like ‘intensive care nursing in a telephone box.’ The turbulence and the 

noise can cause difficulty when assessing your patient, and environmental stressors in general can be quite 

inhibiting.” (Pugh, 2002). 

 

På anestesiavdelningen består teamet av deltagare som är bekanta med varandra och som kan 

ge omedelbar och korrekt assistans till anestesisjuksköterskan (Szalados, 2009). Under 
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transporterna bildade däremot anestesisjuksköterskan ett nytt team med ambulanspersonalen. 

En svårighet som uppstod i det nya teamet var bland annat att anestesisjuksköterskan inte 

visste vilken kompetens de nya medlemmarna hade, men även att de inte kände varandra. 

Enligt Gustavsson et al. (2010) är det nya teamet en orsak till oro och bekymmer hos 

specialistsjuksköterskor. Anestesisjuksköterskorna i den här studien uttryckte även liknande 

känslor. Webster et al. (2016) beskriver i deras studie, att personer som utgör ett team ofta är 

nya för varandra under patienttransporter. Det bekräftas också av vårt resultat. Det nya 

teamet skulle även kunna leda till en sämre kommunikation enligt Youn, Ko och Kim 

(2015), som även skriver att en sämre kommunikation kan leda till kritiska incidenter under 

anestesi. Till trots för det nya teamet, kände anestesisjuksköterskorna en tydlig 

ansvarsfördelning under transporterna. Anestesisjuksköterskan var den som var ledaren och 

hade det högsta medicinska ansvaret. 

 

Författarna anser att det är ett stort ansvar som anestesisjuksköterskan har under 

transporterna. De ska utföra anestesi eller vara beredda att utföra anestesi utanför den trygga 

och kända miljön på anestesiavdelningen. Szalados (2009) beskriver också att anestesi 

utanför anestesiavdelningen är avancerat. Detta med tanke på den okända miljön och med 

den personal som bildar ett nytt team som inte är van med anestesi. Det är då inte säkert de 

kan hjälpa anestesisjuksköterskan på det sätt som kollegor på operationssalen kunnat.  

 

Resultatet i den här studien visar att det nya teamet medförde en osäkerhetsfaktor i 

transporterna. Några uttryckte att det kunde göra att de upplevde ännu större ansvar. De 

faktorerna tillsammans medförde att några började tvivla på sig själva och sin kompetens.  

Det kan förklara den svårighet anestesisjuksköterskan hade kring samarbete och att utvärdera 

de färdigheter och kunskaper ambulanspersonalen hade. Vilket kan kopplas till hur ett 

mindre bra teamarbete kan leda till en upplevelse av ensamhet i anestesisjuksköterskans 

ansvar.  

 

Resultatet visar att anestesisjuksköterskans tidigare erfarenhet har stor betydelse för hur de 

upplever själva transporten. De flesta beskriver sin första transport med rädsla och oro. Det 

var flera som önskade att ha en extra kollega närvarande som de kunde diskutera med om det 

uppstod problem. Robinson, Bridgewater, Molla och Wathen (1982) skriver att personer som 

utsätts för stress lär sig hur kroppen reagerar på detta och de utvecklar ett förhållande till den 

stressen. De kan då känna igen stressen i framtida situationer och hantera det på ett mer 
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adekvat sätt.  

 

”Coping is the attempt of the individual to stabilize a situation in which the stressor has threatened the balance 

or equilibrium” Robinson et al. (1982). 

 

Flera beskrev också att även fast de varit med på flera transporter blev de fortsatt stressade 

av att åka på transporter, men inte så stressade som under de första transporterna. Skillnaden 

blev att med mer erfarenhet av transporter visste de mer vad det hade att vänta och de kunde 

planera transporten bättre. Detta bekräftar Gunnarsson och Stomberg (2008), att vikten av 

kunskap men framförallt erfarenheten är den dominerande faktor för det beslut som tas. 

Svensson och Friedlund (2008) kommer fram till samma slutsats. Författarna anser att med 

mer erfarenhet blir anestesisjuksköterskan bättre förberedd inför olika situationer som 

uppstår. I likhet med Gustavsson et al. (2010) framkommer i den här studien också att ju mer 

erfarenhet anestesisjuksköterskan har desto mindre oro känner de inför transporter. Däremot 

så fanns ett inslag av spänning som välkomnades av den mer erfarna anestesisjuksköterskan 

som en extra spänning i yrkets vardag. 

Även studien av Robinson et al. (1982) talar för vikten av erfarenhet. Författarna anser att 

den viktiga erfarenheten delvis går att få genom simuleringsövningar där 

anestesisjuksköterskorna övar på olika scenarios som kan uppkomma under transporter.  

 

Utifrån ett samhällsperspektiv kan både anestesisjuksköterskorna som grupp ha nytta av det 

men även patienterna då de eventuellt skulle få bättre omvårdnad under transporterna. 

Anestesisjuksköterskorna kan eventuellt bli mindre stressade inför uppgiften att transportera 

patienter genom att ha övningar samtidigt som det blir säkrare för patienten. 

Känslor som stress och oro var det flera anestesisjuksköterskor som uttryckte i sin 

upplevelse av transporterna. I miljöer där anestesisjuksköterskan saknar erfarenhet som till 

exempel i en ambulans, kan anestesisjuksköterskan åter infinna sig i ett stadie som novis 

beskriver Benner (1993). Författarna erfar att om anestesisjuksköterskan känner så kan det 

bidra till känslor som stress och oro. Det kan förklara att även erfarna anestesisjuksköterskor 

beskriver att de får ett stresspåslag inför transporterna och att det är en pulshöjare. Däremot 

är erfarenheten av betydelse för anestesisjuksköterskans strategier under transporter. Benner  

beskriver betydelsen av erfarenhet, inte endast som antal år eller summan av tid som viktigt 

utan även de situationer sjuksköterskan fått vara med om. Anestesisjuksköterskor som hade 

erfarenhet av flera transporter hade lättare att tänka flera olika strategier än de 



 
 

27 
 

anestesisjuksköterskor som hade mindre erfarenhet av transporter. Här spelade alltså inte 

bara antal år i yrket in utan precis som Benner beskriver även de antal olika situationer 

individen har fått möta sina teorier och egna föreställningar i. 

 

9.2.3 Att alltid sätta patienten först  

Anestesisjuksköterskan beskriver det som svårt att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 

säkert sätt. De förklarar det med att varje gång de ska utföra någon åtgärd måste de lossa 

säkerhetsbältet, resa sig och förflytta sig för att komma åt patienten bättre. 

Anestesisjuksköterskorna tänkte på sin egen säkerhet om ambulansen helt plötsligt måste 

bromsa när de utför uppgifter utan bälte. De kände också en oro när ambulansen körde 

väldigt fort. Anestesisjuksköterskan upplevde att de var tvungna att välja mellan att arbeta 

säkert, eller att genomföra de patientrelaterade åtgärder som behövdes. Orsaken till det kan 

enligt författarna bero på att anestesisjuksköterskan upplevde ett stort moraliskt ansvar över 

patienten. Ett ansvar som var större än ansvaret för sin egen säkerhet under rådande 

omständigheter. På grund av den arbetsmiljö som finns, ökar risken för både 

anestesisjuksköterskans säkerhet och patienten anser författarna. 

 

Anestesiologer benämner anestesi utanför operationssalen som hotfull och mindre säker än 

på operationsrummet (Hofer et al., 2012). Enligt författarna kan patientsäkerheten äventyras 

då det kanske är svårare att upptäcka problem hos patienten som uppstår. Åtgärder kan också 

ta längre tid då anestesisjuksköterskan måste kontrollera sig egen säkerhet först. Att stanna 

ambulansen och ta hjälp av den medföljande ambulanspersonalen är åtgärder som eventuellt 

måste vidtas och det är åtgärder som kan ta tid. Några anestesisjuksköterskor i vår studie 

beskrev en oro för att inte veta hur utrustningen fungerar och att utrustningen är obekant. 

Enligt Youn et al. (2015) kan det vara en risk för oönskade händelser när personalen inte kan 

utrustningen. Samtidigt har författarna en förståelse för att det kan vara svårt att upprätthålla 

den kompetens som krävs på utrustningen då det kan gå lång tid mellan transporterna. Men 

enligt Bruun (2011) ska anestesisjuksköterskan behärska den medicintekniska utrustningen. 

Det regleras även genom socialstyrelsens föreskrifter om användning 

av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS: 2008:1). Författarna anser att 

det borde finnas möjlighet för anestesisjuksköterskorna att upprätthålla denna kompetens 

med regelbundna övningar och utbildning, 
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Ligtenberg et al. (2005) beskriver att transporter medför en begränsning i monitorering av 

patienten. Trots det var det ingen av anestesisjuksköterskorna som uttryckte att det fanns 

något att anmärka med övervakningen av patienten. Anestesisjuksköterskorna upplevde 

heller inte att patientsäkerheten var försämrad under transporterna. Flabouris et al. (2006) 

och Warren et al. (2014) skriver att kritiskt sjuka patienter har en ökad morbiditet och 

mortalitet under transporter. Anestesisjuksköterskorna i vår studie beskriver en medvetenhet 

om de ökade riskerna för patienten under transporten, men de anser ändå inte att 

patientsäkerheten blir nedsatt. Det skulle kunna bero på att de anser att patientsäkerheten är 

så god den kan vara under rådande omständigheter och att det är en läkare som tagit beslutet 

att de riskerna är acceptabla.  

 

Från Beauchamp och Childress fyra etiska principer (Wagner & Dahnke, 2015) kan det 

enligt författarna diskuteras om anestesisjuksköterskan arbetar efter icke skadeprincipen och 

gottgöringsprincipen i en liknande situation. Enligt författarna förflyttas patienter ut från en 

miljö med mängder av kompetens och hög omvårdnadsnivå. Patientens nya miljö under 

transporten består av ett nytt team med anestesisjuksköterska och ambulanspersonal. Det kan 

medföra skada hos patienten och i värsta fall förlust av liv. Värderingen måste noggrant 

göras om nyttan överväger risken för patienten att flyttas (Blakeman & Branson, 2013; 

Warren et al., 2004; Lieshout et al., 2008). När nyttan överväger risken kan transporten 

försvaras av gottgöringsprincipen. 

 

Oönskade händelser under transport är ovanligt enligt Droogh et al. (2012), några 

anestesisjuksköterskor hade dock varit med om fall där elen slutat fungera, ventilator 

larmade utan anledning och att artärnålen slutade fungera. Urvalet i den här studien är litet 

och det går inte dra några slutsatser kring det. Anestesisjuksköterskan uttryckte en oro kring 

att oönskade händelser kunde inträffa och att de då skulle vara ensamma med det problemet. 

Författarna till den här studien har inte definierat vad en oönskad händelse är eller hur 

allvarlig dess karaktär är. Däremot beskriver Fried et al. (2009) oönskade händelser som allt 

från problem med utrustning till livshotande förändringar i patientens tillstånd. Ingen av 

anestesisjuksköterskorna uttryckte att de under någon transport hade uppkommit oönskade 

händelser som varit livshotande för patienten. Däremot beskrevs att elen på utrustning slogs 

ut så det fick gå på batteri. Bekymmer med olika infarter hos patientens togs också upp. 
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10. KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet i vår studie kan eventuellt användas till hjälp att utvärdera huruvida andra 

riktlinjer av transporter behövs. Resultatet skulle kunna visa på att det finns ett behov för 

mer övning och simulering av sekundära transporter, även tillsammans med 

ambulanspersonal. Vilket skulle medföra att anestesisjuksköterskan och ambulanspersonalen 

som skulle utgöra ”det nya teamet” blir mer bekanta med varandra. Möjligheten till 

handledning av en erfaren kollega under första transporten skulle eventuellt också skapa en 

större trygghet hos anestesisjuksköterskan. Möjligen skulle upprättandet av en 

transportgrupp vara av nytta. Där kunde anestesisjuksköterskor få större möjlighet till 

övning, men även en större erfarenhet i själva utförandet av transporterna. För arbetsgivarna 

skulle det eventuellt också vara mindre resurskrävande att ge den möjligheten till 

kompetensutveckling till några anestesisjuksköterskor än till samtliga anestesisjuksköterskor. 

 

11. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

I Sverige är det svårt att finna statistik på hur många sekundära transporter som genomförs 

och av vilka anledningar de genomförs. Anestesisjuksköterskans upplevelse och roll i detta 

är därför också svår att utvärdera. Därför skulle författarna vilja se mer statistisk data på 

sekundära transporter. Den statistiska datan skulle gå att använda till olika kvantitativa 

studier. Till exempel vilka patienter som förflyttas var samt hur morbiditet och mortalitet ser 

ut hos patienter som förflyttas. Även kvalitativa studier skulle vara intressanta där 

anestesisjuksköterskor får beskriva hur de skulle handla vid olika scenarios vid sekundära 

transporter. Där de får beskriva olika strategier de använder sig av. Det tror författarna att 

även andra anestesisjuksköterskor skulle ha nytta av och inte enbart de som är involverade i 

sekundära transporter. 

 

 12. KONKLUSION 

Anestesisjuksköterskan har en utmanande och ansvarsfull uppgift vid sekundära 

ambulanstransporter. Utmaningar som att arbeta i en ny och för vissa okänd miljö, att arbeta 

i ett nytt team och att ha det högsta medicinska ansvaret över en patient är krävande. 

Anestesisjuksköterskan genomför den uppgiften med stort ansvar och många gånger där den 

egna säkerheten ifrågasätts av dem själva. 
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14. BILAGOR 

14.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Intervjupersonen har blivit ombedd att tänka på en patienttransport med positiva 

upplevelser och en patienttransport med negativa upplevelser innan intervjun. 

 

Ålder  

Kön  

Antal år som anestesisjuksköterska  

Antal transporter cirka  

1. Berätta om en transport som du har varit med på. 

  - Om intervjupersonen berättar om en dålig upplevelse, ber vi också denne berätta om en 

bra upplevelse. 

2. Vilka tankar får du när du har blivit tillfrågad att följa med på patienttransport? 

3. Hur förbereder du dig för en patienttransport? 

  - Mental, psykisk förberedelse? 

4. Hur agerar du när eller om något problem med patient eller utrustning uppstår? 

  - Har du någon strategi?  

5. Hur upplever du ditt ansvar under transporten? 

  -Upplever du att det är en tydlig ansvarsfördelning? 

6. Hur upplever du arbetsmiljön i ambulansen? 

7. Hur ser du på arbetsuppgiften att vara med och vara patientansvarig vid dessa transporter? 

8. Hur upplever du patientsäkerheten? (Denna fråga lades till under pilotintervjun och 

inkluderades därefter i frågeguiden) 

9. Har du något du ytterligare du vill berätta om eller utveckla? 
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14.2 Bilaga 2 

Till verksamhetschef  

 
Hej! 

 

Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjukvård vid 

Örebro universitet och vi förbereder att göra en magisteruppsats med syftet, ”att undersöka 

anestesisjuksköterskans upplevelser att vara delaktig i ambulanstransporter”.  

 

Forskningen inom detta område ytterst begränsat och därför vill vi söka mer kunskap inom 

detta. 

 

Det är en kvalitativ intervjustudie och vi vill intervjua 6-8 stycken anestesisjuksköterskor 

som deltagit i ambulanstransporter mellan sjukhus så kallade sekundära transporter. Vi vill 

gärna rekrytera dessa anestesisjuksköterskor inom er klinik. Intervjuerna kommer ske enskilt 

på lämplig plats i samråd med intervjupersonen. Intervjuerna behöver således inte ske på 

arbetstid om detta inte passar verksamheten eller intervjupersonen. Intervjuerna spelas in och 

behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i studien. Intervjupersonerna får 

muntlig och skriftlig information om studien och de kan när som helst välja att avbryta sitt 

deltagande. När uppsatsen är godkänd kommer all data att raderas. 

 

Vi kommer sända den färdiga uppsatsen till er klinik, och uppsatsen publiceras även 

offentligt på databasen DIVA. 

 

Vi behöver ett skriftligt svar, gärna en underskrift, på att vi har godkännande från er för att 

påbörja denna studie. Rekryteringen av anestesisjuksköterskorna avser sedan att börja så fort 

vi får godkännande från er, vi ber er därav att skyndsamt kontakta oss om ni har några 

synpunkter eller frågor. Vi kommer också gärna förbi och presenterar oss i denna vecka om 

möjlighet finns. 

 

……………………………………. 

Ort och datum 

 

…………………………………….. 

 

Verksamhetschef  
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14.3 Bilaga 3 

Vill du delta på en intervjustudie? 

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser specialistsjuksköterskeprogrammet inom anestesisjukvård vid 

Örebro universitet och vi förbereder att göra en magisteruppsats med syftet att undersöka 

”anestesisjuksköterskans upplevelser att vara delaktig i ambulanstransporter av patienter 

mellan sjukhus”.  

  

Forskningen inom detta område ytterst begränsat och därför vill vi söka mer kunskap inom 

detta.  

  

Det är en kvalitativ intervjustudie och vi vill intervjua 6-8 stycken anestesisjuksköterskor 

som deltagit i ambulanstransporter mellan sjukhus så kallade sekundära transporter.  

 

Intervjuerna kommer ske enskilt på lämplig plats i samråd med dig som intervjuperson. 

Intervjuerna behöver således inte ske på arbetstid om detta inte passar verksamheten eller 

dig. Intervjuerna spelas in och behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i 

uppsatsen, när uppsatsen är godkänd kommer det inspelade materialet att raderas. Innan vi 

börjar intervjuerna, kommer du få några frågor så du kan läsa dem och förbereda 

dig. Deltagandet är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. 

Informerat samtycke inhämtas från er i samband med intervjun. 

 

Du som just nu också jobbar ordinarie inom ambulanssjukvården kan dessvärre inte deltaga. 

 

Resultatet kommer sedan bli en magisteruppsats som publiceras på DIVA vilken också 

kommer skickas till er klinik.  

 

Hoppas ni tycker detta låter intressant, och att ni önskar och delta!  

 

Vi ser gärna att du mejlar, eller sms:ar oss vid intresse att deltaga, annars skriv upp dig på 

listan nedan så hör vi av oss. Vi vill då veta antal år som anestesisjuksköterska och antal 

ambulanstransporter du varit med på ungefär.  

 

Med vänliga hälsningar. 
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14.4 Bilaga 4 

Transkriptionsnyckel enligt Norrbys (2014) modell  

(.) paus under 5 sekunder (mikropaus) 

(0.6) paus mätt med tiondels sekund 

fan- avbrutet ord 

[ ] överlappande tal 

[[ samtidigt inledda yttranden 

= latching, yttranden som är sammanbundna utan paus 

°vansinne° sägs med svag röst 

+vansinne+ sägs med högre röst än normalt 

BULLER metakommentarer 

SKRATT alla skrattar 

SKRATTAR talaren skrattar 

*vansinne* sägs med skrattande röst 

(vansinne) parantes anger osäker transkription 

(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra, varje x anger ett ord 

<de e vansinne> talar i långsammare takt än vanligt 

>de e vansinne< talar i snabbare takt än vanligt 

? frågeintonation 

 

Norrby, C. (2014). Samtalsanalys – Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: 

Studentlitteratur AB. 
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14.5 Bilaga 5 

Anestesisjuksköterskans upplevelser av sekundära ambulanstransporter 

Informerat samtycke  

Här tillfrågas du om du vill vara med i denna intervjustudie om anestesisjuksköterskans 

upplevelse att vara delaktig i ambulanstransporter.  

Detta ämne är lite berört i vetenskaplig forskning och därför vill vi undersöka detta närmare i 

vår magisteruppsats. Vi hoppas resultatet kan visa hur anestesisjuksköterskan kan förbereda 

sig inför sekundära transporter mellan sjukhus. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta utan att uppge 

någon som helst orsak. 

Du kommer intervjuas under ungefär 30 minuter, du kommer få svara på ett antal öppna 

frågor om upplevelsen av ambulanstransporter. Intervjuerna spelas in och allt inspelat 

material kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. Intervjuerna är belagda med 

sekretess och kodas i samma stund som dem genomförs och dina svar kommer inte kunna 

kopplas till dig som person. 

Om du önskar har du möjlighet att ta del av uppsatsen när den är godkänd. 

 

Denna studie är godkänd av klinikchef. 

 

-Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

-Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och att 

insamlad data förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga. Intervjuerna kodas 

direkt i samband med intervjun och endast intervjuarna kommer veta vilken person som kan 

kopplas till vilken intervju.  

 

-När uppsatsen är godkänd raderas allt inspelat material.  
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……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Datum                         Deltagarens namnteckning                         

Namnförtydligande 

 

 

Undertecknade har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare samt erhållit 

deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av denna information. 

 

 

……………………….. ………………………..           ……………………….. 

 

 

……………………….. ………………………..           ……………………….. 

Datum                          Namnteckning                                       Namnförtydligande 

 

 


