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___________________________________________________________________________ 
 
Bakgrund: Genom perioperativt arbetssätt vårdar anestesi- och operationssjuksköterskor 
tillsammans patienten före, under och efter ingreppet. Urakut kejsarsnitt är ett komplext 
ingrepp med fokus att rädda liv. Komplikationer kan uppstå, vilket leder till att ingreppet 
snabbt skiftar i intensitet. Specialistsjuksköterskor försätts då i en position där det ställs 
krav på stresstålighet och kompetens. Båda bidrar med sin unika spetskompetens och sitt 
perioperativa förhållningssätt, vilket kan lindra lidande för patienten. Detta gör anestesi- 
och operationssjuksköterskor till en viktigt medarbete i teamet. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa specialistsjuksköterskors upplevelse under den 
perioperativa vården vid urakut kejsarsnitt. 
Metod: I studien användes kvalitativ metod där datamaterialet analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Datamaterialet bygger på intervjuer som genomfördes med fyra 
anestesisjuksköterskor och fyra operationssjuksköterskor. 
Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier; den relationsinriktade 
omvårdnaden, en utmanande arbetssituation samt teamets betydelse med sju 
underkategorier. 
Konklusion: I resultatet framkommer att genom att vara en trygg person kan en god 
patientrelation upprätthållas, när värdighet visas för patienten kan det minska lidande. 
Kommunikation och känna stöttning inom teamet är viktigt för att samarbetet ska fungera. 
När arbetssituationen är utmanande vid exempelvis komplikationer medför detta stress. 
Scenarioträning kan ge möjligheten till kompetenshöjning och ge mer trygghet 
specialistsjuksköterskors arbetsroll. 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

Title:  Special nurses experience during an emergency ceasarean section 
 
Author:  Lunde, Elenor; Lindh, Therese 
 
Department:  School of Health and Education, University of Skövde 
 
Course:  Master Degree Project in Nursing, 15 ECTS 
 ECTS 
 
Supervisor:  Berglund, Mia 
 
Examiner: Hertfelt Wahn, Elisabeth 
 
Pages: 23 
  
Keywords: Nurse anaesthetist, Theatrical nurse, emergency caesarean section, 

perioperative nursing, collaboration. 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Background: Through perioperative nursing, nurse anaesthetist and theatrical nurse 
together care for the patient before, during and after surgical procedure. Emergency 
caesarean section (Ecs) is a complex situation where focus is to save lives. Complications 
can occur, leading to a rapid change in work intensity. The special nurses are then placed 
in a position where there is a demand for stress resistance and competence. Both contribute 
with their unique competence and perioperative nursing, which can alleviate suffering for 
the patient. This makes the nurse anaesthetist and theatrical nurse`s an important part of the 
team. 
The aim: The aim of the study was to elucidate the experience of special nurses during the 
perioperative care of the Ecs. 
Method: The study used a qualitative method where the data material was analyzed with 
qualitative content analysis. The data is based on interviews conducted with four nurse 
anaesthetist and four theatrical nurse s. 
Results: Three categories emerged from the analysis; the relational care, a challenging 
work situation, the importance of the team with eight subcategories. 
Conclusion: The result point out by being a confident person a good patient relationship 
can be maintained, when dignity is shown it can reduce suffering for the patient. 
Communication and support within the team is important for the collaboration to work. 
When work situation is challenging this causes stress. Scenario training can provide the 
opportunity for skills enhancement and provide more security for the specialist nurse's job 
role. 
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INLEDNING 

Kejsarsnitt innebär att modern blir förlöst via ett operativt ingrepp vilket betyder att ett 
snitt utförs i nedre delen av buken där barnet tas ut genom livmoderväggen. Det urakuta 
kejsarsnittet är en akut situation och beskrivs enligt följande: “Omedelbart kejsarsnitt är 
indicerat när moderns eller fostrets tillstånd bedöms vara så allvarligt att varje minut innan 
kvinnan blir förlöst innebär en ökad risk för bestående skada eller död”. Tillstånden som 
oftast föranleder ett urakut kejsarsnitt är mycket allvarliga och kräver omedelbar handling 
av personalen som arbetar under ingreppet. Nationella och lokala riktlinjer för urakut 
kejsarsnitt, framhåller att modern ska bli förlöst inom femton minuter. 
Specialistsjuksköterskor inom den perioperativa vården består av en anestesisjuksköterska 
och en operationssjuksköterska, tillsammans vårdar de patienten före, under – och efter 
ingreppet. Den perioperativa vården syftar till att lindra patientens lidande, värna om 
värdighet, skapa välbefinnande samt bidra till att patienten minns sitt ingrepp som något 
gott. Det urakuta kejsarsnittet är en speciell situation, med fokus på att rädda liv. För 
specialistsjuksköterskor i den perioperativa vården, ställer detta krav på kompetens där de 
måste veta vad som skall göras, hur det skall göras tillsammans med andra professioner 
samt på mycket kort tid. Som en del i teamet vid det urakuta kejsarsnittet har 
specialistsjuksköterskor i den perioperativa vården en viktig roll genom sin unika 
kompetens. Under verksamhetsförlagd utbildning noterades att personal på 
operationsavdelning bland annat bar larmsökare för urakuta kejsarsnitt och kunde när som 
helst få ett larm. Författarnas intresse för ingreppet och anestesi- och 
operationssjuksköterskors arbetsinsats, väcktes då. Efterforskningar gjordes angående 
specialistsjuksköterskors upplevelser under ett urakut kejsarsnitt, där ingen studie 
återfanns. Specifika studier finns där barnmorskors och anestesisjuksköterskors 
upplevelser har studerats. Det anses vara av betydelse att göra denna studie då resultatet 
kan ge värdefull information och ökad förståelse för specialistsjuksköterskors upplevelser i 
det perioperativa arbetet under urakut kejsarsnitt.  Studien kan även tänkas ge uppslag för 
förbättringsarbete inom området och för det specifika ingreppet. 

BAKGRUND 

Den perioperativa vården 
Ordet perioperativ har sitt ursprung från grekiskans peri som hänvisar till tid och latinets 
operari som betyder att utföra god gärning (Lindwall & von Post, 2008). Inom perioperativ 
vård beskrivs den perioperativa dialogen. Den syftar till tre olika tidsdimensioner; pre som 
är prefix och betyder tiden före ingreppet, intra betyder tiden under ingreppet och post är 
den tid som närmast följer efter patientens operation. Därav avses tidsintervallerna tiden i 
samband med att patienten genomgår ett kirurgiskt ingrepp. Anestesi- och 
operationssjuksköterskor vårdar patienten tillsammans under dessa tre tidsfaser och utgör 
då grunden för perioperativt vårdande. Således benämns anestesi- och 
operationssjuksköterskor i denna studie även som specialistsjuksköterskor. Den 
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perioperativa vården innebär ett arbetssätt där anestesi- och operationssjuksköterskan 
arbetar för att patienten inte ska komma till skada under ingreppet, skapa förtroende samt 
vilja patienten väl (Lindwall & von Post, 2008). Den perioperativa dialogens arbetssätt 
syftar till att specialistsjuksköterskan tillsammans med patienten planerar vårdprocessen 
inför ett ingrepp. En strävan i den perioperativa dialogen är att möta patienten på en annan 
plats än operationsavdelningen för samtal om vad patienten förväntar sig av vården under 
ingreppet. Det anses även viktigt att möta patienten efter ingreppet för att följa upp hälsan. 
Specialistsjuksköterskor bör ha ett intresse för att patienten ska återfå hälsan snabbt och 
minnas sitt ingrepp som positivt. Således syftar den perioperativa dialogen till att lindra 
patientens lidande, värna om värdighet samt skapa välbefinnande. Den perioperativa 
vården ska inte förväxlas med allmänsjuksköterskans arbete på preoperativ avdelning eller 
intensivvårdssjuksköterskans postoperativa vård (Lindwall & von Post, 2008). Under en 
operation har anestesisjuksköterskan ansvaret för hur patienten mår och för de vitala 
funktionerna under narkosen. Att uppmärksamma, bedöma och hantera olika akuta 
situationer under olika ingrepp hör till det vardagliga arbetet. Anestesisjuksköterskan är 
oftast den som tar emot patienten och därmed också skapar ett första möte med patienten 
där varje nytt möte ses som en lärdom. Operationssjuksköterskan har goda kunskaper i 
hygien, aseptik och antiseptik och har i uppgift att vara kirurgen behjälplig genom att 
instrumentera under olika ingrepp. Även handhavande av sterilt gods, instrumentvård och 
preparathantering hör till de vardagliga arbetsuppgifterna (Lindwall & von Post, 2008).  
 
Vårdteorin inom den perioperativa vården bygger på att sjuksköterskans vårdhandlingar 
kan lindra lidande. Människan ska ses och förstås utifrån vårdvetenskapens grundläggande 
perspektiv genom kropp, själ och ande. Hur anestesi- och operationssjuksköterskor ser på 
människan har en grundläggande betydelse för hur mötet med patienten och vårdandet 
erfars i ett perioperativ sammanhang (Lindwall & von Post, 2008). Även Eriksson (2014) 
menar att människan ska ses med en helhetssyn, den synen utgör kropp, själ och ande. Att 
se hela människan är också att beakta människan som en levande person med bland annat 
livsvilja, hopp, känslor och önskningar - en vilja att under egna förutsättningar skapa och 
forma sitt eget liv (Eriksson, 2014). När människan utsätts för exempelvis sjukdom eller 
behandling kommer detta att orsaka någon form av lidande. Kroppslig smärta är en av de 
vanligaste orsakerna till lidande och trots att det är begränsat till en del av kroppen 
kommer det att engagera hela människan (Eriksson, 2018). Den lidande människan kan 
också uppleva vårdlidande och livslidande. Vårdlidande kan exempelvis vara när 
patientens värdighet kränks, genom att vårdpersonal visar nonchalans vid tilltal, eller är 
slarvig i patientarbetet och inte visar hänsyn till exempelvis intima områden. Det kan även 
innebära brister i det etiska förhållningssättet genom att inte se människan bakom 
sjukdomen. Livslidande innebär att människans hela livssituation omges av lidande. 
Sjukdom, ohälsa och det faktum att vara patient berör hela patientens värld. En människas 
liv kan snabbt förändras på olika sätt, fysiskt lidande kan ge en påtvingad förändring som 
gör att patienten helt plötsligt tappar sin identitet och därmed tappar fotfästet i livet. 
Livslidande kan göra det svårt att leva och vistas bland andra människor (Eriksson, 2018). 
Specialistsjuksköterskor i den perioperativa vården kommer att möta patienter där kroppen 
såras och berövas delar på grund av sjukdom eller skada. Båda professionerna bör därför 
sträva efter att se patienten som människa och inte en diagnos eller operationsingrepp som 
befinner sig på operationsbordet. Ett perioperativt förhållningssätt innebär således att se 
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människan som en reflekterande medmänniska som ska respekteras för alla sina sidor i sitt 
livssammanhang (Lindwall & von Post, 2008).  

Samverkan i teamarbete 

En av kärnkompetenserna för både anestesi- och operationssjuksköterskor är samverkan i 
teamarbete. Enligt kompetensbeskrivningen innebär detta att arbetet på operationssal är 
beroende av hur samarbetet fungerar mellan de olika professionerna som befinner sig på 
salen (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Att ta tillvara på teamets olika kompetenser är 
också viktigt och betydelsefullt för hur kvalitén på vården utförs på operationssalen 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Specialistsjuksköterskan bidrar med sin specifika 
spetskompetens till teamet och vårdens resultat i den perioperativa vården (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2011). Samverkan skulle helt enkelt kunna beskrivas som att en 
gräns korsas för att olika professioner ska kunna samarbeta samt att dessa har en 
gemensam riktning; nämligen patientens bästa (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2018). 
Eriksson (2015) menar att om ett område inom vården ska fungera, så bör de som arbetar 
tillsammans kunna styra arbetet i samma riktning genom att ha gemensamma intressen och 
synsätt. Att arbeta på detta sätt beskrivs som tvärvårdsverksamhet det vill säga det sker en 
gränsöverskridning mellan professioner. Vid tvärvårdsverksamhet kan de olika 
professionerna samarbeta och bland annat lösa problem och utveckla nya vårdmodeller, 
vilket är vanligt inom vården. I ett samarbete arbetar de olika professionerna tillsammans 
och tar gemensamt ansvar för patientens helhetsvård. En bra förutsättning i 
tvärvårdsverksamhet är att ha ett gemensamt språk, gemensamma referenser och strategier 
så att vården fokuserar på helhetsbilden av patienten (Eriksson, 2015). 
  
För att teamarbete ska fungera på ett bra sätt behöver människor samordna sig med 
varandra genom att exempelvis ha en gemensam uppfattning om vad som ska utföras, att 
alla är på samma plats vid samma tillfälle, samt att alla är införstådda med varandras 
möjligheter och faktiska insatser (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2018). En annan 
förutsättning för teamarbete är det intensiva samspelet som sker i gruppen och som måste 
fungera, det vill säga individernas skicklighet till samarbetsförmåga. Detta kräver en god 
kommunikation med varandra, kommunikationen är ett kvitto på hur arbetsklimatet 
upplevs. Om kommunikationen exempelvis är ärlig, konstruktiv och inlyssnande är dessa 
förutsättningar för en positiv kommunikation och teamet kan prestera väl. Skulle det vara 
tvärtom att kommunikationen inte fungerar, kan arbetsklimatet upplevas negativt och 
samarbetet blir då en påfrestning inom hela teamet (Carlström, et al., 2018). Även 
kompetensbeskrivningen framhåller att ett patientsäkert arbetssätt innebär en tydlig 
kommunikation i teamet samt att behandla sina kollegor uppriktigt, trovärdigt och rättvist 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Nordström och Wihlborg (2019) lyfter ytterligare 
aspekter i samarbetet. I deras forskning framkommer att anestesi- och 
operationssjuksköterskor anser att samarbetet på en operationsavdelning bland annat 
förutsätter samhörighet och öppenhet. Samhörighet innebär att man respekterar varandras 
kompetenser och arbete, alla ger och tar i teamet. Öppenhet beskriver förståelse för de 
olika professionerna, att acceptera varandra. Dessa förutsättningar bidrar till ett positivt 
arbetsklimat och att teamarbetet flyter på bra. Vidare beskrivs också att det är viktigt att ta 
ansvar för sin egen profession och säga ifrån om något känns fel (Nordström & Wihlborg, 
2019). 
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Riktlinjer från obstetrisk anestesi och intensivvård - SFAI, framhåller kvalitetskrav för hur 
vården kring ett urakut kejsarsnitt bör vara uppbyggd. Bland annat framhålls att ingreppet 
ska kunna påbörjas inom 15 minuter efter att beslut tagits om operation. Vidare ska 
skriftliga riktlinjer finnas för elektiva- och akuta kejsarsnitt samt att alla ingrepp som görs i 
anestesi bör ske på operationssal. Regelbunden teamträning för det speciella ingreppet är 
också ett viktigt kvalitetskrav (SFAI, 2013). Enligt Ellingsen och Toftevåg (2012) ska en 
operationsavdelning med akut beredskap för födande vid alla tider på dygnet ha riktlinjer 
för hur man ska hantera kejsarsnitt. Det bör alltid finnas en operationssal som står 
förberedd med relevanta läkemedel som är lätt tillgängliga samt närhet till ett särskilt 
barnbord med utrustning för behandling och vård av nyfödda. Vidare ska personal ha 
tillgång till informationsrutiner för akuta situationer, med riktlinjer inom svår luftväg och 
eventuella blodtransfusioner samt träna och drillas i teamsamarbete (Ellingsen & Toftevåg, 
2012). 

Urakut kejsarsnitt 

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik om graviditeter och förlossningar, födde ca 115 
000 kvinnor barn i Sverige. Av dessa var 9,4 procent planerade kejsarsnitt och 7,7 procent 
var akuta kejsarsnitt (Socialstyrelsen, 2019). Kejsarsnitt eller caedere, som det heter på 
latin betyder skära. Det kirurgiska ingreppet innebär att barnet tas ut genom 
livmoderväggen genom en tvärgående incision i nedre delen av buken (Birgisdottir et al., 
2016). Kejsarsnitt delas in i olika tidsangivelser, det vill säga hur brådskande det är att 
förlösa modern och få ut barnet (SFOG, 2010). Klassificeringen sker enligt följande; 
Elektiva kejsarsnitt – innebär att ingreppet är planerat i förväg med minst åtta timmars 
framförhållning. Akuta kejsarsnitt – ska utföras inom 30 minuter. Urakuta/omedelbara 
snitt påbörjas inom 15 minuter (SFOG, 2010; Birgisdottir et al., 2016). 
  
Det finns olika indikationer till varför en förlossning väljs att utföras med 
kejsarsnitt.  Enklast att förklara orsaken till kejsarsnitt är hur brådskande det är att få ut 
barnet. Exempelvis så kan kända komplikationer eller sjukdom hos modern under 
graviditeten föranleda elektivt kejsarsnitt, medan det urakuta kejsarsnittets indikationer är 
mer av livräddande karaktär. Enligt svensk förening för obstetrik och gynekologi beskrivs 
det urakuta kejsarsnittet enligt följande; “Omedelbart kejsarsnitt är indicerat när moderns 
eller fostrets tillstånd bedöms vara så allvarligt att varje minut innan kvinnan blir förlöst 
innebär en ökad risk för bestående skada eller död” (SFOG, 2015). Exempelvis beskrivs de 
vanligaste tillstånden som föranleder urakut kejsarsnitt; ablatio placenta – moderkakan 
lossnar innan barnet är fött, massiv blödning på grund av placenta previa – vilket innebär 
att moderkakan är placerad i nedre delen av livmodern och täcker livmoderhalsen, 
navelsträngsprolaps vilket omedelbart upphäver cirkulationen i navelsträngen på grund av 
prolaps (SFOG, 2010; Le Rich & Hall, 2005). Det urakuta kejsarsnittet sker vanligtvis på 
förlossningens operationssal men kan i få fall även ske på akutrum på akutmottagningen 
eller på centraloperation (Le Riche & Hall, 2005). I denna studie avses att belysa det 
urakuta kejsarsnittet på förlossningsavdelning, där operationspersonal blir larmad och får 
bege sig från centraloperationen till förlossningens operationssal. 
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Det födande paret 

Att få barn är en speciell upplevelse som delas av moder och partner (Ellingsen & 
Toftevåg, 2012). När det födande paret genomgår sin förlossning med ett urakut kejsarsnitt 
kommer de att få en annorlunda förlossningsupplevelse på ett eller annat sätt. Modern 
erhåller anestesiläkemedel och är således sövd under hela ingreppet. Därför är det av vikt 
att försöka anpassa förhållandena så partnern eller annan närstående kan ges möjlighet att 
närvara under ingreppet (Ellingsen & Toftevåg, 2012). Dock skiljer sig rutiner åt i landet 
gällande om partnern får medverka under ingreppet eller ej. I vissa rutiner framhålls att 
partnern får vara med inne på operationssalen samt erbjudas en plats att sitta. Andra rutiner 
beskriver att partnern inte får medverka under ingreppet utan får vänta utanför eller stanna 
kvar på förlossningsrummet. Det ska alltid finnas en person avsatt för att ta hand om den 
anhörige (Region Kronoberg 2018; Västra Götalands Regionen 2019; Västra Götalands 
Regionen, 2018; Norrbottens läns landsting, 2018). I tidigare forskning framhålls 
betydelsen av att partnern görs delaktig i förlossningen. Delaktigheten upplevdes när 
förlossningspersonalen såg partnern som en unik individ och en del av det födande paret. 
Att vara delaktig i konversationer och bli frågad om sin åsikt, gjorde att partnern upplevde 
sig sedd och som en viktig person för modern. När delaktighet inte kunde upprätthållas 
genom att exempelvis förlossningspersonalen inte lyssnade på det födande paret eller inte 
visade intresse för att konversera, kunde partnern känna sig hjälplös vilket ibland kunde 
leda till panik (Bäckström & Hertfelt Wahn, 2009).  
 
Tidigare forskning visar att kvinnan upplever både positiva och negativa känslor under ett 
akut/urakut kejsarsnitt. De negativa känslorna kunde bland annat vara att förlora kontrollen 
över situationen och känna sig hjälplös samt rädsla för sin- och barnets överlevnad. Även 
beslutet om kejsarsnitt upplevdes av kvinnan som både negativt och chockartat (Somera, 
Feeley & Ciofani, 2010). Detta beskrivs även i Karlströms (2016) artikel där de negativa 
upplevelserna av ett urakut kejsarsnitt bidrog till att kvinnan uppfattade sin förlossning i 
helhet, som negativ (Karlström, 2016). I Somera et al. (2010) forskning framkommer en 
del positiva upplevelser hos kvinnor som genomgick akut/urakut kejsarsnitt. Efter ett långt 
och mycket påfrestande förlossningsarbete kunde kvinnan uppleva en lättnad över att det 
äntligen skulle få ett slut, även om resultatet blev ett akut kejsarsnitt. De kände en lättnad 
över att ingreppet utfördes då det var för deras barns överlevnad (Somera et al., 2010). 

Specialistsjuksköterskans arbete 

Vid urakuta kejsarsnitt försätts modern snabbt i generell anestesi, vilket innebär att sövning 
sker med läkemedel och/eller inhalationsgas, modern kommer således att sova genom hela 
ingreppet (Ellingsen & Toftevåg, 2012). Anestesisjuksköterskan sätter infartsnål på 
modern, söver patienten samt tar eventuella prover (Västra Götalandsregionen, 2019). Ett 
viktigt moment när modern placeras på operationsbordet är att kroppen inte ska placeras i 
plant ryggläge, utan hela bordet ska tippas en aning åt vänster. Orsaken till detta är att 
undvika ett så kallat vena cava syndrom. Syndromet innebär att livmodern trycker på aorta 
och vena cava i plant ryggläge och kan försvåra det venösa återflödet till hjärtat. Detta kan 
i sin tur leda till minskad hjärtminutvolym (Ellingsen & Toftevåg, 2012). Eftersom barnet 
måste komma ut så fort som möjligt finns det inte någon möjlighet för 
operationssjuksköterskan att följa de sterila rutinerna som vanligtvis utförs på kirurgiska 
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ingrepp. Därav blir operationssjuksköterskans uppgifter under ett urakut kejsarsnitt är att 
sätta på sig operationsklädsel utan att tvätta sig, förbereda kniv och sug samt sätta 
urinkateter efter att kejsarsnittet utförts och operationssåret har suturerats. De övriga 
professionerna som befinner sig på operationssalen under ingreppet är; ansvarig 
obstetriker, ansvarig barnmorska, assisterande barnmorska, undersköterska, 
operationsundersköterska, barnläkare, barnsjuksköterska och anestesiläkare (Västra 
Götalandsregionen, 2019).  Enligt Ellingsen och Toftevåg (2012) skiljer sig rutinerna åt i 
landet och kliniker vem eller vilka som tar hand om barnet när det blir förlöst. Oftast är 
barnmorskan den som får i uppgift att ta med barnet ut till ett rum med utrustning avsett för 
att vårda barnet i olika situationer. Om barnet är mer eller mindre påverkat följer även 
anestesiläkare och barnläkare med ut till rummet (Ellingsen & Toftevåg, 2012). 
  
Olika komplikationer kan uppstå i samband med ingreppet vilket i sin tur kan skapa 
problem för modern och kräver omedelbar handling av operationspersonalen. En av dessa 
är post partum- blödning. Normalt sett förlorar en kvinna vid vaginal förlossning ca 200 - 
300 ml blod, vid kejsarsnitt ökar detta till ca 500 ml, vilket även det anses normalt. Efter 
att barnet blivit förlöst ska livmodern genom en naturlig process dra ihop sig. Om 
livmodern däremot inte gör det och istället blir slapp, eller atonisk, så kan en stor blödning 
uppstå, en så kallad post partum - blödning. I värsta fall kan ca 3,5 - 4 liter blod blöda ut 
inom loppet av fem minuter. När detta sker behövs omedelbar handling och kommer att 
ställa krav på bland annat specialistsjuksköterskor. Bland annat ska farmakologisk 
behandling sättas in fort samt att olika kirurgiska insatser ska utföras snabbt med fokus på 
att rädda liv (Birgisdottir, et al., 2016). När akuta situationer som exempelvis en stor post 
partum-blödning sker, kan detta försätta specialistsjuksköterskor i en stressig situation. 
Enligt Lundberg och Wentz (2004) så sker en rad fysiologiska processer i kroppen när vi 
utsätts för stress. Bland annat stigande blodtryck och puls samt ökade stresshormoner i 
blodet som bidrar till extra energi och koncentrationsförmåga. Processer som är naturliga 
och viktiga händelser i kroppen för att hantera kortvarig stress i akuta situationer. När den 
akuta situationen är över kommer således de fysiologiska mekanismerna att gå tillbaka och 
kroppen kan slappna av och återhämta sig. På så vis är kroppen rustad för att klara av 
varierande situationer i livet. Hur stress påverkar oss är avgörande för hur vi också 
uppfattar och handlar i situationen som utsätter oss för stress. Vid en ny oväntad situation 
reagera personer på olika sätt, det kan exempelvis handla om att dra sig tillbaka, bli 
upprymd eller att få känslosamma utspel (Lundberg & Wentz, 2004). I forskning av 
Hustad (2007) beskrivs stress hos anestesisjuksköterskor. Det kunde exempelvis vara när 
de inte hade kontroll över situationen eller att oönskade resultat under anestesin uppstod, 
som att patienten delvis vaknat ur narkosen under ingreppet. De kunde då uppleva fysisk 
stress såsom hjärtklappning, svettningar och skakande händer. Anestesisjuksköterskor 
ansåg att stressen som uppkom var intensiv men att den endast höll i sig under den akuta 
situationen. Genom att tala med sina kollegor och bearbeta jobbiga händelser tillsammans 
kunde de gå vidare. På så vis var det ingen av deltagarna som hade upplevt negativa 
känslor i efterhand eller upplevt sig må så pass dåligt efter en jobbig händelse att de hade 
behövt sjukskriva sig (Hustad, 2007). 
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PROBLEMFORMULERING 

Ett urakut kejsarsnitt är ett komplext ingrepp, det föreligger en tidspress då barnets eller 
moderns liv är i fara. Komplikationer kan uppstå, vilket kan leda till att ingreppet snabbt 
skiftar i intensitet. Detta försätter specialistsjuksköterskorna i en position där det ställs krav 
på stresstålighet, kompetens och handlingsförmåga. Specialistsjuksköterskorna bidrar både 
med sin unika spetskompetens inom det specifika ingreppet samt genom ett perioperativt 
förhållningssätt, vilket syftar till att lindra lidande för patienten. Detta gör anestesi- och 
operationssjuksköterskan till en viktig medarbetare i teamet för att samarbetet ska fungera 
utifrån patientens bästa. Efterforskningar har gjorts angående anestesi- och 
operationssjuksköterskors upplevelser under ett urakut kejsarsnitt, där ingen studie har 
hittats som specifikt belyser detta ämne. Denna studie ämnar tillföra värdefull kunskap och 
ökad förståelse för specialistsjuksköterskornas upplevelser under ett urakut kejsarsnitt. 
Studien kan även tänkas ge uppslag för förbättringsarbete inom området och det specifika 
ingreppet. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa specialistsjuksköterskornas upplevelser under den 
perioperativa vården vid urakut kejsarsnitt. 
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METOD 

Ämnet omvårdnads ontologiskt antagande beskriver att människan ska ses som en helhet 
av kropp, själ och ande. Människan är en levande varelse genom sin miljö och på så sätt 
påverkar och påverkas av sin omgivning. Detta skulle även kunna beskrivas som 
människans livsvärld. Livsvärld är en inre och yttre värld som människan upplever och 
som ständigt är i våra vardagliga liv. Utifrån ett livsvärldsperspektiv är epistemologiska 
antagande fenomen som kan studeras genom att informanter berättar om sina erfarenheter 
såsom upplevelser (Asp, 2017). Då studiens syfte var att belysa specialistsjuksköterskans 
upplevelse under den perioperativa vården vid urakut kejsarsnitt valdes därför en kvalitativ 
metod, med avsikt att få fram upplevelser kring fenomenet. För att få del av människors 
upplevelser valdes intervjuer som metod för datainsamling. Detta för att kunna besvara 
syftet och få förutsättningslösa berättelser om det som är tänkt att studeras. Datamaterialet i 
denna studie är insamlad via kvalitativa forskningsintervjuer enligt en metod beskriven av 
Kvale och Brinkman (2014). Denna metod innebär att frågorna utgår från en intervjuguide 
där forskarna har visat följsamhet och varit inlyssnande vid intervjun, men även haft en 
tydlig riktning mot syftet. En induktiv ansats har använts i studien vilket innebär en 
objektiv och förutsättningslös analys av specialistsjuksköterskors upplevelser av den 
perioperativa vården under ett urakut kejsarsnitt. Datamaterialet har sedan analyserats med 
en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, (2004). Syftet med den 
kvalitativa innehållsanalysen är att text tolkas först på manifest nivå det vill säga att 
analysen är textnära och inte tolkad via olika abstraktionsnivåer. För att sedan övergå till 
latent nivå, vilket avser en högre nivå av tolkning, där texten analyserats och tolkats genom 
olika abstraktionsnivåer för att få fram det underliggande budskapet i texten. I denna studie 
har datamaterialet tolkats på en latent nivå (Graneheim & Lundman, 2004). 

Miljö 
Studien är genomförd i Västra Götalands län. I den kommun som studien valdes att 
genomföras fanns ett sjukhus där urakuta kejsarsnitt utförs. Sjukhuset ombesörjer cirka 
2700 födslar per år, vilket skulle motsvara ungefär åtta födslar per dygn. Förra året 
utfördes tjugofem urakuta kejsarsnitt och tvåhundratjugo akuta kejsarsnitt. På sjukhusets 
förlossning finns en operationssal dit operationspersonal som får larm om urakut 
kejsarsnitt få bege sig. Centraloperationen, förlossningsvården och akutmottagningen är 
bemannad och öppen dygnet runt. Sjukhusets övriga verksamheter är bland annat olika 
mottagningar och vårdavdelningar. 

Urval 

Då avsikten var att intervjua specialistsjuksköterskor krävdes tillgång till forskningsfältet. 
Ett första steg var att skicka förfrågan till verksamhetschefen för operationsavdelningen 
där urakuta kejsarsnitt förekommer. I informationen framgick studiens syfte och vilken 
metod som ämnades användas. Information om frivillighet gavs via informationsbrev samt 
genom muntlig information innan intervjuernas start. Enligt SFS 2003:460, ska all 
forskning bygga på frivillighet, och deltagaren kan närsomhelst avbryta sin medverkan i 
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studien utan att uppge skäl. Efter godkännande av verksamhetschefen kontaktades berörd 
enhetschef vid två olika operationsavdelningar vilka fick information om studien, 
tidsplanering, urvalskriterier. (bilaga 1). Enhetscheferna tillfrågade i sin tur medarbetare 
och presenterade informationen om studien (bilaga 2). Efter det planerade enhetscheferna 
in två olika dagar för intervjuer, där utvalda deltagare som tackat ja skulle intervjuas. 
Därav tillstötte det problem den ena dagen vilket gjorde det svårt för vissa utvalda 
informanter att komma ifrån sitt arbete och deltaga i studien, varpå nya informanter fick 
tillfrågas på plats. De fick tydlig information om studien och extra information om 
frivillighet, eftersom betänketiden inte var så lång. Den andra dagen fortlöpte enligt plan 
där de utvalda informanterna som hade fått information innan kunde medverka vid 
intervjuerna. Examensarbetets författare har således inte kontaktat informanterna själva, 
utan enhetscheferna har fått mandat att välja ut informanter efter givna inklusionskriterier. 
För att deltaga i studien var inklusionskriterierna utbildad specialistsjuksköterska med 
inriktning inom anestesi- och operation, minst två års arbetserfarenhet inom 
specialistområdet samt självständigt ha arbetat under ett urakut kejsarsnitt det vill säga inte 
varit med under upplärning eller som student. En önskan var att urvalet skulle bestå av fyra 
sjuksköterskor av varje specialistinriktning. Detta för att få nyanserade upplevelser av båda 
specialiteter. Informanterna i studien har från två år upp till trettiosju års arbetserfarenhet 
av urakuta kejsarsnitt. Utav de åtta informanterna var det två män och sex kvinnor. De 
antal urakuta kejsarsnitt som informanterna hade medverkat vid varierade i antal. 
Specialistsjuksköterskor med två till fem års arbetserfarenhet har varit med om ett till fyra 
urakuta kejsarsnitt. De som har mer än tio års arbetserfarenhet har medverkat vid så pass 
många att de ej kan uppge antalet. 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett med hjälp av kvalitativ forskningsintervju enligt en metod 

beskriven av Kvale och Brinkman (2014). Metoden innebär att försöka förstå 
informanternas berättelse av sina upplevelser samt få fram varierande beskrivningar för att 
i analysen kunna tolka dess mening (Kvale & Brinkman, 2014). För att få så beskrivande 
svar som möjligt utgick frågorna från en intervjuguide med dynamisk grund (bilaga 4). 
Med dynamisk grund avser frågorna att skapa en god intervjuinteraktion där informanten 
ska kunna tala om sina känslor och upplevelser. Detta uppnåddes genom att intervjuarna 
var följsamma och flexibla mot informanterna under intervjun samt att frågorna som 
ställdes var konstruerade korta, enkla och öppna (Kvale & Brinkman, 2010). Författarna 
har konstruerat intervjuguidens frågor på egen hand. Diskussion fördes med handledaren 
för studien så att frågorna på bästa sätt skulle besvara studiens syfte. Frågornas karaktär 
var inspirerade från Kvale och Brinkmans (2014) metod om kvalitativ forskningsintervju. 
För att testa intervjuguiden utfördes en pilotintervju för att se om frågorna gav svar på 
syftet samt tidsåtgången för intervjun. Enligt Kvale och Brinkman (2010) kan en 
pilotintervju vara till hjälp för att se informanternas beskrivningar av ett ämne och även 
undersöka hur frågorna uppfattades av informanten. Då resultatet av denna intervju var 
innehållsrikt och adekvat för syftet så togs den med i analysen.  
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För att skapa en trygg och ostörd miljö valdes plats för intervjuerna av anestesi- och 
operationssjuksköterskorna på deras arbetsplats. Båda författarna var med och intervjuade 
på sex av intervjuerna och resterande två intervjuades av endast en författare på grund av 
att den andre fått förhinder. Att båda medverkade under mer än hälften av intervjuerna 
ansågs vara motiverat då den ena författaren koncentrerade sig och ledde samtalet 
samtidigt som den andre satt tyst och lyssnade. Vid väl valt tillfälle kunde den författare 
som suttit tyst ställa kompletterande frågor, som ansågs vara av vikt för syftet. Detta 
ansågs ge ytterligare bredd och djup i informanternas berättelser. En inledande 
konversation där författarna presenterade sig och talade övergripande om studien skedde 
innan intervjun för att informanten skulle känna sig bekant med författarna. Här gavs även 
utrymme för frågor eller funderingar som informanten hade om studien. När intervjun 
startade frågades alltid samma första fråga, och efterföljdes sedan av olika följdfrågor. 
Ibland kunde frågorna tas i ordning efter intervjuguiden men oftast fick författarna vara 
följsamma mot informanterna och frågorna kunde då tas i den ordning som passade bäst 
för samtalet. När frågor ställs utifrån detta sätt, menar Kvale och Brinkman (2014) att det 
kallas för en semistrukturerad intervjuguide. Följande frågor ställdes varpå den inledande 
första frågan var; Berätta om ett urakut kejsarsnitt som du varit med om? Hur upplever du 
samarbetet i teamet? När ingreppet är avslutat, hur känner du då? Finns det något mer du 
skulle vilja tillägga om dina upplevelser kring det urakuta kejsarsnittet? Under intervjun 
ställdes även följdfrågor till specialistsjuksköterskorna som exempelvis, Berätta mer! Hur 
menar du? Vad är bra, mindre bra? Slutligen avslutades intervjun med att samla in 
bakgrundsdata om specialistsjuksköterskan, exempelvis hur många år de arbetat inom sin 
profession. Intervjuerna tog mellan 20 och 50 minuter samt spelades in med två olika 
ljudtekniker (Iphone och diktafon). Detta för att undvika missöden under inspelningen som 
exempelvis att diktafonen skulle sluta att fungera och intervjun inte blev inspelad. 
Ljudkvalitén var god på alla intervjuer och gick därför bra att transkribera utan 
missförstånd. Författarna har transkriberat fyra intervjuer vardera, transkriberingen skedde 
samma dag eller dagen efter intervjuerna för att ha de aktuella i minnet. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant och olika uppehåll som skedde under intervjun markerades i 
texten. Detta kunde exempelvis vara när informanten var tyst och funderade över sitt svar. 
Även suckar och skratt transkriberades, då det enligt Kvale och Brinkman (2014) kan ge 
ytterligare djup och variationer i datamaterialet. 

Analys 
I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys använts för att analysera datamaterialet 
utifrån en modell beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Denna modell innebär att 
variationer kan beskrivas genom skillnader och likheter. Tolkningar sker på olika nivåer 
där analysen oftast börjar med en manifest nivå, det vill säga tolkningen är textnära och 
bärande meningsenheter och meningar plockas ut från datamaterialet som svarar på syftet. 
Texten analyseras sedan i flera abstraktionsnivåer och når då en latent nivå, där text via 
koder sammanförts till kategorier eller teman, detta syftar till att få fram det underliggande 
budskapet i texten (Graneheim & Lundman, 2017).  
 
Författarna i studien började således analysen med att transkribera samtliga intervjuer 
ordagrant. Datamaterialet lästes därefter igenom av studiens båda författare upprepade 
gånger för att skapa en helhetsbild av det insamlade datamaterialet. Kvale och Brinkman 
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(2014) menar att analysen påbörjas i samma stund som författarna börjar transkribera och 
läsa igenom intervjuerna. Efter transkribering och genomläsning av intervjuerna, plockades 
meningsenheter ut. Enligt Graneheim och Lundman (2004) delas datamaterialet in efter 
ord, meningar och stycken det vill säga text som har ett sammanhang och hör ihop. Detta 
utgjorde grunden för analysen. Vidare i analysen kondenserades texten, detta för att få 
texten kortare och mer lätthanterlig. Den kondenserade texten abstraherades, vilket innebar 
i olika steg att ytterligare lyfta fram det viktiga i textens innehåll och redovisa dessa i form 
av koder. Graneheim och Lundman (2004) anser att koder kan ses som etiketter vilka 
beskriver den kondenserade textens innehåll. Detta gör materialet mer överskådligt och det 
blir mer lätthanterligt att dela in kategorier och underkategorier (Graneheim & Lundman, 
2004). Koderna jämfördes för att synliggöra likheter och skillnader. Slutligen tolkades det 
underliggande budskapet mellan författarna och utifrån det formulerades tre kategorier 
med åtta underkategorier. 

Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor behövs inte ett 
godkännande från en etisk nämnd då denna studie utförs inom ramarna för 
högskoleutbildning på avancerad nivå (SFS 2003:460). Studien följde de forskningsetiska 
principerna som är antagna av det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(Vetenskapsrådet, 2009). I den här studien användes således både skriftlig och muntlig 
information som gavs till deltagarna om studiens syfte, tillvägagångssätt samt deras uppgift 
i studien. Information gavs till deltagarna i studien om frivillighet och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan om så önskades. Därefter fick deltagarna skriftligen ge sitt 
samtycke till deltagande i studien (bilaga 3). Författarna har tagit hänsyn till 
konfidentialitet i studien, vilket innebär att obehöriga inte ska ta del av känslig information 
som möjligen kan identifiera vem som har medverkat i studien. Vidare innebär det att vara 
försiktig med det insamlade materialet så att det inte sprids till obehöriga. Författarna i 
studien har således varit noggranna med att förvara insamlat material så att endast 
författarna kom åt det. Inget material har mailats eller förvarats på USB-stickor. Endast 
författarna hade tillgång till deltagarnas namn och arbetsplats. Datamaterialet som 
insamlades användes enbart till studien och när studien godkändes förstördes materialet. 
Deltagarna informerades om att studien var ett arbete som skulle resultera i en 
magisteruppsats på avancerad nivå vid Högskolan i Skövde. Författarna i studien har en 
förförståelse i det avseendet att båda är utbildade sjuksköterskor. Varpå båda författarna 
har kunskap inom omvårdnadsarbete samt sjuksköterskans lagar, förhållningssätt och 
riktlinjer. Dock har ingen av författarna arbetat vid en operationsavdelning tidigare eller 
medverkat eller observerat vid ett urakut kejsarsnitt.  
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RESULTAT 

Resultatet av specialistsjuksköterskornas upplevelser av den perioperativa vården under ett 
urakut kejsarsnitt presenteras i tre kategorier med åtta underkategorier i Tabell 1 nedan. 
  
Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier baserat på specialistsjuksköterskornas upplevelser 
av den perioperativa vården under ett urakut kejsarsnitt. 

Kategori Underkategori 

Den relationsinriktade 
omvårdnaden 

Att försöka skapa trygghet 
  
Att känna medkänsla för föräldrarna 

En utmanande arbetssituation Att inte vara på hemmaplan 
  
Scenarioträning skapar trygghet 
  
Att vara under stress och oro 
  
Att prioritera bort 

Teamets betydelse Betydelse av kommunikation 
  
Att vara i ett stöttande team 

Den relationsinriktade omvårdnaden  
Den relationsinriktade omvårdnaden handlar om att skapa förtroende mellan patient och 
specialistsjuksköterskorna under det korta mötet som de har före ingreppet samt att känna 
medkänsla för föräldrarna som går miste om sin förlossning.  

Att försöka skapa trygghet 

Den relationsinriktade omvårdnaden visar sig i upplevelsen av att försöka skapa trygghet 
för patienten i en otrygg situation. Även om den tidspressade situationen egentligen inte 
ger utrymme för samtal innan ingreppet ska börja försöker specialistsjuksköterskan spela 
rollen som en lugn och förtroendeingivande person. Detta försöker 
specialistsjuksköterskorna visa genom att de är lugna oavsett hur stressig situationen är. 
Med avsikt att skapa trygghet och förtroende ser de alltid till att hälsa och presentera sig 
för patienten. Anestesisjuksköterskan utnyttjar möjligheten att lägga en hand på axeln och 
prata lugnt med mamman detta är en möjlighet anestesisjuksköterskan har då de befinner 
sig vid patientens huvud och ej är sterilklädd. ”Och man får liksom vara den här trygga 
personen även om du kanske inte är så trygg så får du ändå spela den rollen. Håll en hand 
på axeln och prata med mamman”. Detta gör den korta tiden tillsammans värdefull som 
specialistsjuksköterskan försöker ta vara på.  
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Specialistsjuksköterskorna upplever att även om tiden inte finns så försöker de visa 
värdighet och minska lidande för patienten. Vid förflyttning från säng till operationsbord, 
tas hänsyn till värdigheten genom att skyla patientens kropp så att den inte blir blottad, 
detta är inte prioritet i ett stressigt läge men görs av medveten handling. Något som görs 
utan att det tar någon onödig extra tid från ingreppet. Att minska lidande kan exempelvis 
vara att patienten får en kateter insatt under anestesin för att slippa obehag av detta 
moment när patienten är vaken. Operationssjuksköterskorna upplever att de försöker 
minska lidande genom att se till och förbereda smärtlindring i form av lokalbedövning, 
som kommer att verka även i efterförloppet på den postoperativa avdelningen. När barnet 
är förlöst sys snittet ihop och bandageras med samma omsorg som vid vilket annat ingrepp 
som helst. 

Att känna medkänsla för föräldrarna  
Den relationsinriktade omvårdnaden visar sig i att specialistsjuksköterskorna upplever en 
medkänsla för modern och partnern som går miste om sin förlossning. Modern blir via 
anestesiläkemedel sövd fort innan ingreppets start och är endast vaken en kort stund före 
ingreppets början. Detta upplever specialistsjuksköterskorna som att modern kan ha svårt 
att minnas perioden strax innan sövning. De upplever att modern tas ifrån en tidsperiod i 
livet som är viktig. 
  

Minnet är ju klippt en bit efter att man har vaknat, jag tror inte det är många som 
minns någonting egentligen… man känner med dem på något sätt, de har ju missat 
hela födelsen, det är synd, det här ska vara en jättehändelse i varje människas liv. 

  
Medkänsla upplevs även gälla till partnern. Medkänslan innebär att de inte riktigt vet var 
partnern tar vägen under ingreppet eller om förlossningens personal har tagit hand om 
denne. Det blir en känsla av att lämna partnern i sin ensamhet med oro men med förståelse 
för att prioriteringen behöver fungera på det sättet. Detta beskrivs på följande vis; ”Hur 
svårt det än kan vara att bara lämna honom, där och då så kanske man måste för att lösa 
uppgiften optimalt”. Denna medkänsla infinner sig trots att de är medvetna om att det är 
beslutat i rutinerna att partnern inte får vara med i operationssalen under själva ingreppet. 
Specialistsjuksköterskorna upplever även att det varken finns tid från operationsteamet 
eller utrymme i salen för partnern att vara med under ingreppet. 

En utmanande arbetssituation 

En utmanande arbetssituation handlar om att inte känna sig riktigt hemma i operationssalen 
på förlossningsavdelningen, ett behov av teamträning för att skapa trygghet, att uppleva 
negativ och positiv stress samt att prioritera bort viss omvårdnad under ingreppet.  

Att inte vara på hemmaplan 
Specialistsjuksköterskorna upplever att de inte känner sig riktigt hemma i förlossningens 
operationssal då utformning, utrustning och skåp är annorlunda. På operationsavdelningen 
där de vanligtvis arbetar vet specialistsjuksköterskorna exakt var allt material och 
utrustning finns. ”På operation hittar jag i sömnen, men det har hänt att man dragit ut 
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samma låda två gånger på förlossningen”. Därför finns behovet av att veta var allt ligger 
och de upplever att detta är mycket viktigt då de inte hinner leta efter instrument eller 
läkemedel. Om det skulle uppstå situationer där specialistsjuksköterskorna behöver leta 
kan detta leda till en känsla av irritation.  
  
Att inte vara på hemmaplan gör att det är viktigt för specialistsjuksköterskor med mindre 
arbetserfarenhet att förbereda sig. Dels genom att vara aktivt medverkande under flera 
akuta kejsarsnitt samt att vara observatör vid urakuta kejsarsnitt för att se hur de olika 
momenten går till. De besöker även operationssalen på förlossningen och går igenom 
utrustningen som finns där så det inte upplevs främmande när de väl får springa själva vid 
ett larm. Specialistsjuksköterskor upplever att tidigare arbetserfarenhet inom annan akut 
verksamhet har betydelse.  
 

Jag har erfarenhet från akutsjukvården, så där har jag ju med mig väldigt mycket 
innan och även om jag inte har så lång erfarenhet som specialistsjuksköterska så har 
jag lång erfarenhet som sjuksköterska. Det hjälper ju mig absolut i akuta 
situationer. 

 
Denna tidigare arbetserfarenhet gör det lättare att klarar av utmaningen att inte vara på 
hemmaplan.  

Scenarioträning skapar trygghet 

Specialistsjuksköterskor som inte haft möjlighet till scenarioträning upplever detta som 
viktigt för att det kan ge en möjlighet till förberedelse och känna sig mer trygga inför 
ingreppet. Scenarioträning upplevs kunna ge mer struktur och rutin samt ge en ökad 
förståelse för vad teamet har för olika arbetsuppgifter. Specialistsjuksköterskor har en 
önskan att få genomföra scenarioträning då de anser att arbetssättet kan förbättras, detta 
beskrivs på följande vis: “Det är då man ser brister och förmågor och att man vet vad alla i 
teamet har för uppgifter”. Specialistsjuksköterskor som tidigare haft möjlighet att 
medverka vid scenarioträning på urakut kejsarsnitt upplever att de har fått en ökad och 
värdefull erfarenhet. Detta genom att de gått igenom ingreppet med alla i teamet så 
verklighetstroget som möjligt i operationssalen. Scenarioträning upplevs ge ett utvecklat 
arbetssätt och en ökad trygghet i sin egen och deras kollegors profession. 
Specialistsjuksköterskorna uppger att erfarenhet och kunskap som inhämtas i samband med 
olika sorters träning för akuta scenarion har betydelse under det urakuta kejsarsnittet.  
 

Vi tränar ju alarm, barn-HLR och HLR och sådana scenarion, det gör vi ju. Varje år 
så tränar du upp ditt akuta, det här, vad ska du göra nu. Jo men det måste man ha. 
För sin erfarenhet. 

 
Träningen ger en ökad trygghet i professionen vilket i sin tur underlättar den utmanande 
arbetssituationen som urakut kejsarsnitt ger.  

Att vara under stress och oro 

Att vara under stress upplevs både negativ och positiv. Stress som är negativ kan uppstå 
när det exempelvis sker en komplikation. Den kan bli så pass negativ att den orsakar en 
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blockering av tankarna. När stressen upplevs så stark kan detta orsaka en situation där 
arbetsuppgifter kan blir svåra att hantera. “Ganska ofta om man känner sig obekväm då blir 
det ju det här väldigt, väldigt påträngande den här stressen och blockerar en rätt mycket”. 
Ytterligare stress som upplevs negativ är om läkaren utstrålar en osäkerhet, denna känsla 
beskrivs då överföras till specialistsjuksköterskorna som i sin tur upplever att de blir mer 
på sin vakt och känner att de behöver kontrollera exempelvis ordinationer. Upplevelse 
finns också att om läkaren ger direktiv som frångår rutinen så skapar detta en negativ stress 
i form av osäkerhet. För att förhindra att den negativa stressen uppstår förbereder sig 
specialistsjuksköterskorna genom att exempelvis ligga steget före och förutse risker som 
kan uppstå. Redan på vägen till operationssalen på förlossningen sker en mental 
förberedelse, en slags film i huvudet, där de går igenom var exempelvis läkemedel eller 
utrustning finns. Detta blir ett sätt att förbereda sig om negativ stress skulle uppstå. 
  
Specialistsjuksköterskor upplever att de kan hantera stressiga situationer på ett bra sätt på 
grund av sin arbetserfarenhet. Detta beskrivs som positiv stress, en stress som går att 
hantera under hela ingreppet, ett slags adrenalinpåslag under kontroll. Påslaget hjälper till 
att skärpa sinnena, att vara mer uppmärksam, de upplever att det blir extra fokuserade på 
vad de ska göra.  
 

Man stärker sina sinnen lite i vissa stressiga situationer, det gör man, och om man 
är någorlunda bekväm i det här och om man känner att man har koll liksom då är 
det ju en bra stress och då hjälper det ju en att fokusera. 

Specialistsjuksköterskor upplever en oro om barnet som blir förlöst inte visar några 
livstecken. Då tar barnmorskan vid och förflyttar barnet till ett annat rum för vidare vård. 
De upplever att det undrar hur det går för barnet och hela situationen upplevs obehaglig. 
“Fick ut ett litet barn som inte gav några livstecken ifrån sig överhuvudtaget och det var 
väldigt obehagligt.” De upplever även oro över hur det ska gå för barnet som kanske får 
men för livet, när de inte visat livstecken. När barnet är så pass påverkat finns en önskan av 
att vilja veta hur barnet mår i efterhand. Denna uppföljning är inget som finns i rutinerna, 
men vid traumatiska händelser så är känslan stark att vilja veta hur det går för barn och 
familj. 

Att prioritera bort 
Operationssjuksköterskorna upplever att de prioriterar bort delar av omvårdnaden som 
vanligtvis sker på grund av tiden och fokus på att rädda liv. Detta är de införstådda med 
och finns väl dokumenterat i rutinerna men upplevs som en utmaning. Det som utesluts är 
huddesinficeringen av området där snittet ska utföras, de hinner helt enkelt inte vänta på att 
desinficeringen ska torka. ”Det är bestämt så i våra rutiner, att våra riktlinjer här är att vi 
inte lägger tid på att tvätta det är sekundärt när det gäller att barnet ska överleva i första 
hand”. Annan omvårdnad som utesluts på grund av prioritering är uppdukning av 
instrument som ska användas under ingreppet. Vanligtvis brukar instrument som används 
under ingreppet förberedas på ett ordningsamt sätt på ett bord där allt räknas och 
inspekteras, detta moment är helt enkelt bortprioriterat eftersom det inte hinns med. Vissa 
specialistsjuksköterskor upplever att detta ibland kan upplevas som slarv och att det känns 
orent, men de är ändå införstådda med att dessa moment måste uteslutas. Att göra rätt 
prioritering upplevs som viktigt för att ingreppet ska kunna flyta på så bra som möjligt. 



 16 

Teamets betydelse 

Teamets betydelse innebär att när samarbetet fungerar bra så finns det en tydlig 
kommunikation som både kan vara verbal och tyst.  En god stöttning inom teamet upplevs 
genom att man samtalar med varandra efter avslutat ingrepp, detta ger en positiv 
gemenskap.  

Betydelse av fungerande kommunikation 

Specialistsjuksköterskor upplever att samarbetet i teamet underlättas av en fungerande 
kommunikation. En fungerande kommunikation under ingreppet är såväl verbal som att 
vara tyst. När exempelvis narkosläkaren talar högt och tydlig samt ger direktiv, upplevs 
detta som en tydlig kommunikation. Specialistsjuksköterskorna vet då vilken arbetsuppgift 
som ska utföras eller att den har utförts. Det är en tydlighet för alla i teamet och en 
nödvändighet för att ingreppet skulle kunna fortsätta framåt. ”Man pratar högt och tydligt. 
Så att alla hör. Alla hör och narkosläkaren är också väldigt tydlig. Tuben är nere, skär! ”. 
När modern har blivit sövd och själva ingreppet inleds så uppstår en tystnad i salen. 
Specialistsjuksköterskorna upplever att det finns en förståelse för att verbal 
kommunikation inte behövs i det läget. Alla i teamet är i det ögonblicket väldigt 
fokuserade och skulle onödiga frågor ställas kan detta störa annan personal som behöver 
tystnad under själva ingreppet. ”Alla är väldigt fokuserade på vad dem ska göra, så man 
gör det snabbt och effektivt och kommunikation däremellan skulle nog vara onödigt just 
då”. Skulle det dock tillstöta en komplikation som exempelvis att modern börjar blöda från 
uterus, så övergår tystnaden till verbal kommunikation. Detta är viktigt då alla i teamet 
behöver veta att det har tillstött problem då alla har olika arbetsuppgifter under en sådan 
situation. 

Att vara i ett stöttande team 

Specialistsjuksköterskor upplever en trygghet i att vara i ett stöttande team. Det vill säga 
stöttning av undersköterska och anestesiläkare som specialistsjuksköterskorna har med sig 
på ingreppet från operation. Ibland kan stöttning vara i form av sign out, det vill säga i den 
feedback som sker i direkt anslutning till att ingreppet är avslutat. Det är ett tillfälle då alla 
i teamet kan tala fritt om sin upplevelse under ingreppet. Men stöttning kan även ske inom 
teamet efter ingreppet. Detta sker då utanför operationssalen i exempelvis fikarummet. Då 
talas det exempelvis om hur de kände under ingreppet, vad var bra, vad kunde vi gjort 
annorlunda. Stödet från teamet ger också en tröst. ”det team man har sprungit med, man 
pratar ju med varandra sen. Det är det som är trösten eller stöttningen”. Om ett ingrepp inte 
har gått så bra så kan de samlas efteråt och tala om detta och utbyta erfarenheter. Genom 
stöd inom teamet upplever de också en positiv gemenskap när de har arbetat hårt och alla 
har spelat sin roll väl i teamarbetet och barnet blir förlöst utan komplikationer. Då infinner 
sig en känsla av att detta gör de tillsammans.  

När man får ut barnet och man hör det här skriket då är det jäkla häftigt. Att man 
faktiskt har räddat liv. För det har man verkligen gjort. Och det är ungefär man kan 
titta nästan på varandra å bara… man blir lite tårögd ibland. 

Specialistsjuksköterskor upplever att samarbetet fungerar bra då rutinen kring urakut 
kejsarsnitt är väl utarbetad och det ger en tydlighet för alla i teamet, alla vet exakt vad de 
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ska göra. Detta upplevs som ett stöd inom teamet. När alla kommer in på salen så blir alla 
fokuserade på sina specifika arbetsuppgifter. När tydligheten finns är arbetet på salen 
ganska lugnt. Det kan även hända att de får springa med kollegor de aldrig har mött 
tidigare men eftersom rutinerna är så pass utarbetade så har detta ingen betydelse, 
samarbetet fungerar än då på grund av tydligheten. 

Resultatsammanfattning 

Upplevelserna som framkommer i resultaten är att specialistsjuksköterskan strävar efter att 
skapa trygghet i en akut situation. De upplever sig som trygga personer som försöker skapa 
ett förtroendeingivande möte trots den korta tid de har tillsammans med patienten. De 
upplever en medkänsla för föräldrarna då båda går miste om sin förlossning. 
Specialistsjuksköterskan känner ett visst ansvar för partnern som inte får vara med inne på 
salen under ingreppet. Specialistsjuksköterskor upplever också att de har ett ansvar för att 
skapa trygghet i teamet genom att kunna sina arbetsuppgifter väl under ingreppet. Det finns 
en tydlig kommunikation under ingreppet och de har god stöttning inom teamet, vilket ger 
ett gott samarbete. Det framgår dock att specialistsjuksköterskorna upplever stress och oro 
genom att hamna i situationer som är oväntade. De upplever det extra utmanande att inte 
vara på hemmaplan, att prioritera bort så viktiga saker som att steriltvätta buken innan 
ingreppet. Scenarioträning upplevs kunna ge trygghet och möjlighet till att förbereda sig 
bättre för ingreppet. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa specialistsjuksköterskors upplevelser under den 
perioperativa vården vid urakut kejsarsnitt. Datainsamlingsmetoden som användes var 
kvalitativ forskningsintervju då den ansågs lämplig för att få fram berättelser om 
upplevelsen under intervjuerna. Materialet analyserades sedan genom en kvalitativ 
innehållsanalys med en induktiv ansats beskriven av Graneheim och Lundman (2004).  
 
Kvalitativ innehållsanalys syftar till att ge variationer i ett datamaterial som erhålls via 
intervjuer. Informanter med varierade erfarenheter är därför av betydelse (Graneheim & 
Lundman, 2004). Enligt inklusionskriterierna skulle specialistsjuksköterskorna ha minst 
två års erfarenhet vilket ansågs räcka för att kunna medverka i studien. Detta ansåg av 
författarna inkludera de som var nyare i yrket samt de med längre arbetserfarenhet, vilket 
ansågs ge större variation till datamaterialet. Det finns en möjlighet att resultatet skulle se 
annorlunda ut om inklusionskriteriet exempelvis var minst tio års arbetserfarenhet inom 
området. Skulle variationerna och bredden i datamaterialet då bli mindre? Fyra av varje 
profession valdes ut då författarna ansåg att berättelserna behövde representeras av lika 
många anestesi- och operationssjuksköterskor för att kunna belysa båda professionerna 
likvärdigt. Informanterna i studien var sex kvinnor och två män. Författarna anser att 
genusperspektivet inte hade betydelse för det som skulle studeras, då syftet inte var att 
jämföra manliga och kvinnliga specialistsjuksköterskor. Tvärtom kan fördelningen spegla 
verklighetens förhållande av könen inom den operativa verksamheten. 
Arbetserfarenheterna varierade mellan deltagarna, från två år till trettiosju år, detta anser 
författarna ge en stor bredd och variation i resultatet. Vilket enligt Graneheim och 
Lundman (2004) även anser öka studiens trovärdighet. 
 
Kvalitativ forskningsintervju ansågs av författarna vara en bra metod för att kunna besvara 
syftet och få förutsättningslösa berättelser i ämnet som studerats. Forskningsintervjun 
baserades på en metod beskriven av Kvale och Brinkman (2014). Intervjuguidens frågor 
konstruerades av författarna med inspiration av Kvale och Brinkmans (2010) metod. I 
samråd med handledare för studien försökte författarna hålla frågorna öppna, enkla och 
korta. Diskussionen med handledaren var viktigt för att frågorna skulle ha den karaktär 
som behövdes för att fånga in informanternas upplevelser. Författarna ansåg det även 
viktigt att utföra en pilotintervju för att se om intervjuguiden verkligen gav svar på syftet. 
Detta är i linje med Kvale och Brinkman (2014) som anser att en eller flera pilotintervjuer 
kan vara till hjälp för att se hur frågorna uppfattas av informanterna i början av ett 
forskningsprojekt. Intervjun gick väl och författarna ansåg att frågorna var adekvata för 
syftet och intervjun togs således med i analysen. Intervjuguiden användes sedan genom 
alla intervjuer. Författarna använde sig av två olika inspelningstekniker vid intervjuerna för 
att inga missöden skulle uppstå och data gå förlorad. Detta gav även möjlighet att kunna 
välja vilken inspelning som hade bästa ljudkvalité. Detta underlättade vid transkriberingen 
och inga missförstånd uppstod vilket författarna anser bidra till en högre tillförlitlighet. 
Författarna valde att intervjua tillsammans på sex av intervjuerna. Valet grundade sig i att 
författarna ville ha stöd av varandra under intervjun, samtidigt som det fanns en tydlig 
uppdelning under intervjuerna författarna emellan. En ledde samtalet och den andre satt 
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tyst under tiden och lyssnade samt antecknade för egen skull, vid ett bra tillfälle kunde den 
författaren ställa ytterligare frågor som gav variationer i berättelserna. Således är 
författarna noviser inom området och nya med att utföra kvalitativ forskningsintervju, detta 
kan ses som en möjlig begränsning i studiens trovärdighet. Vilket även Kvale och 
Brinkman (2014) framhåller som en viktig aspekt att ha i beaktande. De två sista 
intervjuerna genomfördes av endast en författare vilket skulle kunna ses som en risk att 
datamaterialet blivit mindre innehållsrikt. Detta på grund av att författaren som intervjuade 
inte kunde föra anteckningar på samma sätt som när båda intervjuade, vilket kan ha lett till 
att eventuella följdfrågor som ansågs viktiga för syftet inte ställdes. Dock följdes exakt 
samma tillvägagångssätt som de föregående intervjuerna med samma intervjuguide. Vid 
transkribering bedömdes materialet av båda författare så pass beskrivande och innehållsrikt 
att de inkluderades i analysarbetet. Informanterna intervjuades på deras arbetsplats och fick 
där välja en lugn och trygg plats. Detta ansågs av författarna ge en avslappnad miljö, där 
informanten kunde tala fritt utan att bli störd av andra under intervjun. En lättare 
konversation inledde intervjuerna för att ytterligare skapa en avslappnad intervjumiljö, 
något författarna ansåg viktigt för att informanterna skulle känna sig trygga och därmed 
kunna ge öppna och ärliga berättelser. 
 
Kvale och Brinkman (2014) menar att det sker en förändring när intervjuer går från ord till 
text, i den transformationen kan viktig information om det underliggande budskapet 
förloras. För att ha detta i beaktande valde författarna att ordagrant transkribera 
intervjuerna där exempelvis suckar och tystnad markerades i texten, sådant som kan ha 
betydelse i analysarbetet. Författarna har transkriberat fyra intervjuer vardera detta gjordes 
för att underlätta själva transkriberingen då detta kan vara ett prövande moment. Detta är i 
linje med vad Kvale och Brinkman (2014) uppmärksammar när författarna ska börja 
transkribera intervjuerna. Genom att transkribera hälften av intervjuerna var ansåg 
författarna att koncentrationen kunde upprätthållas bättre och på så vis kunde texterna hålla 
kvalitén som ansågs behövas för analysen. Frågorna utgick från en semistrukturerad 
intervjuguide inspirerad av Kvale och Brinkman (2014). Detta gav möjlighet att under 
intervjuerna visa följsamhet och var inlyssnande eftersom frågorna inte behövde tas i 
ordning, dock var riktningen mot syftet alltid tydligt. Detta ansågs gynna 
intervjusituationen då deltagarna lättare kunde berätta om sina upplevelser utan att de blir 
för styrda av för många och detaljerade frågor. Även följdfrågor ställdes när informanten 
talade om en upplevelse som författarna ansåg vara av värde för resultatet samt att 
informanten fick utrymme för att betänka sina svar under tystnad. Detta ansågs av 
författarna uppmuntra att fortsätta sin berättelse och få vidare beskrivningar.  Detta är i 
linje med vad Kvale och Brinkman (2014), beskriver som värdefull och utvecklande 
information för att få ett rikare datamaterial till analysen. Dock är det viktigt att kunna 
ställa följdfrågor när det behövs utan att det är ledande, och påverkar informantens svar 
(Kvale & Brinkman, 2014). 
 
Graneheim och Lundman (2017) menar att tillförlitligheten ökar då författarna har ett 
öppet förhållningssätt till varandra och kan föra en dialog under analysarbetet. Att visa 
öppenhet till datamaterialets likheter och skillnader anses också viktigt för 
tillförlitligheten. Det finns dock några aspekter att ha i beaktande när det gäller 
analysarbetet. Det ena är författarnas förförståelse. Den kan påverka författarnas tolkning 
av datamaterialet under analysprocessen och det underliggande budskapet kan gå förlorat. 
Författarna har viss förförståelse genom att båda är utbildade sjuksköterskor. För att i 
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största möjligaste mån undvika att detta påverkat analysen har författarna gjort allt 
analysarbete tillsammans för att hålla materialet neutralt. Den andra aspekten att ta 
hänsyn till är det kritiska momentet i analysprocessen när meningsenheter ska väljas ut. 
För stora meningsenheter kan bli svårhanterliga och innebörden gå förlorad då flera 
underliggande budskap kan finnas med i en och samma meningsenhet. Detta försökte 
författarna undvika genom att läsa datamaterialet upprepade gånger så meningsenheterna 
verkligen ansågs lagom stora och hade ett tydligt budskap. Specialistsjuksköterskorna 
kunde ibland komma in på sidospår under intervjun, detta svarade ibland inte på syftet 
och togs således inte med i analysarbetet. Kvar fanns ändå ett rikt datamaterial tillräckligt 
för att analysera. Det kan finnas en risk att plocka bort material som inte är relevant, då 
det av någon annan kan bedömas som relevant, denna risk har diskuterats mellan 
författarna. Graneheim och Lundman (2004) anser dock att datamaterial som är irrelevant 
och tas bort kan öka trovärdigheten i studien. 
 
Överförbarhet enligt Graneheim och Lundman (2004) avser om studiens metod och 
resultat kan överföras till en annan grupp eller kontext. Det är då viktigt att studien i sin 
helhet är tydligt beskriven med urval, datainsamling, analysarbete och ett rikt och väl 
beskrivet resultat. Författarna kan ge egna förslag på överförbarhet men till syvende och 
sist är det läsaren som ska göra en egen bedömning huruvida metoden och resultatet kan 
överföras till andra grupper och situationer. Detta är viktigt för studiens trovärdighet 
(Graneheim & Lundman, 2004).  Graneheim och Lundman (2004) beskriver ytterligare 
aspekter att presentera för läsaren vad det gäller överförbarhet. Det ena är att använda sig 
av citat i resultatet, vilket författarna i studien har gjort. Det andra är att beskriva i vilken 
miljö och kontext studien är utförd i vilket så är beskrivet i metodavsnittet. Genom att ge 
läsaren ytterligare aspekter och beskrivningar av studien anser författarna att det ska 
underlätta för läsaren som på så vis ska kunna göra fler egna tolkningar och jämförelser 
kring överförbarhet och studiens trovärdighet. Författarna anser att resultatet skulle kunna 
överföras till andra situationer och yrkesgrupper där urakuta kejsarsnitt sker. Därav har 
författarna en förståelse för att verksamheter och bemanning skiljer sig från olika sjukhus.  

Resultatdiskussion 
Av resultatet framkommer att specialistsjuksköterskor upplever medkänsla för föräldrarna. 
Specialistsjuksköterskorna framhåller att partnern inte tillåts närvara under ingreppet på 
grund av att riktlinjen utformats så. Då specialistsjuksköterskorna inte är involverade i att 
ombesörja partnern under ingreppet, ger detta en ovisshet i om någon av förlossningens 
personal har tagit hand om partnern. I tidigare forskning framkommer partnerns känslor 
inför att beslutet om urakut kejsarsnitt togs.  Partnern upplevde sig införstådd med beslutet 
och varför det var nödvändigt med kände ändå en stark oro och ängslan över modern och 
barnets liv. Denna oro upplevdes tills barnet var fött och partnern visste att moderns och 
barnets liv var utom fara. De upplevde även en frustration när de inte kunde göra något åt 
situationen men behöll lugnet för moderns skull (Yokote, 2007).  Enligt Ellingsen och 
Toftevåg (2012) är förlossningen en speciell upplevelse som bör delas mellan moder och 
partner varför det är av vikt att försöka anpassa förhållandena så att partner kan medverka 
under ingreppet. Olika landsting har olika rutiner där partnern ibland får medverka och 
ibland inte. Vad som föranleder dessa olika beslut framgår inte av rutinernas dokument. 
Svensk förening för obstetrik och gynekologi menar att partner eller anhörig som är 
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närvarande bör få följa med till operationssalen. Tydliga rutiner är viktigt för att dels hålla 
partner informerad om händelseförloppet men också i så stor utsträckning möjliggöra 
dennes närvaro inne på sal (SFOG, 2010). Enligt de etiska koderna ska ett etiskt 
förhållningssätt basera sig på bland annat respektfullhet, lyhördhet och medkänsla (ICN 
etiska koder, 2019). I de fall som partnern vill vara med på operationssalen kan 
specialistsjuksköterskorna således ställas inför ett etiskt dilemma. Om partnern vill vara 
med, ska inte möjlighet ges då? Hur kan specialistsjuksköterskorna förhålla sig till 
respektfullhet, lyhördhet och medkänsla när rutiner får bestämma hur 
specialistsjuksköterskorna ska agera? Tidigare forskning påvisar betydelsen kring 
partnerns delaktighet i förlossningen. Att inkludera och bekräfta partnern i förlossningen är 
också att se partnern som en del av det födande paret (Bäckström & Hertfelt Wahn, 2009). 
Det kan vara i beaktande att ge partnern en värdefull och inkluderande upplevelse av 
förlossningen, eftersom modern inte kommer att kunna uppleva barnets födelse alls. Därav 
kan detta leda till att partnern blir den som återberättar ingreppet för modern och på så vis 
får henne mer delaktig i sin förlossningsupplevelse. Föräldrar som genomgår sin 
förlossning via ett urakut kejsarsnitt bör tillsammans ses som det födande paret, där båda 
ska ges lika möjlighet till delaktighet och utrymme innan, under och efter det urakuta 
kejsarsnittet.  
 
I resultatet framkommer att modern blir sövd under snabba förhållanden varpå mötet och 
förberedelser kommer att ske under mycket kort tid. Specialistsjuksköterskorna upplever 
då att de försöker vara en trygg person och skapa förtroende till modern. Det framkommer 
i tidigare forskning att modern upplever en del negativa känslor i samband med urakut 
kejsarsnitt såsom att förlora kontrollen och känna rädsla (Karlström, 2016).  Därför är det 
betydande att specialistsjuksköterskorna fortsätter med samma förhållningssätt som i 
resultatet, så förtroende och trygghet skapas trots det korta mötet de har tillsammans. På så 
vis kan negativa känslor som modern upplever undvikas. Förhållningssättet är i linje med 
den perioperativa vården som syftar till att lindra lidande samt att patienten ska minnas sitt 
ingrepp som något gott (Lindwall & von Post, 2008).  
 
Av resultatet framgår att specialistsjuksköterskor försöker visa värdighet och minska 
lidande för modern under ingreppet. Detta sker genom olika omvårdnadsåtgärder som 
exempelvis att skydda moderns kropp från att blottas vid överflytt från säng till 
operationsbord eller att ge lokalbedövning som smärtlindring. Detta är i linje med vad 
Lindwall och von Post (2008) beskriver i den perioperativa vården där syftet just är att 
lindra lidande och värna om värdigheten för patienten. Eriksson (2018) menar att 
vårdlidande kan ske på olika sätt där en aspekt är att kränka patientens värdighet eller 
brista i det etiska förhållningssättet. När detta sker, blir människan lidande. I resultatet 
framgår att specialistsjuksköterskorna försöker skapa trygghet för patienten i en otrygg 
situation, vilket visar en vilja att vilja göra gott för patienten. Detta anses också vara 
grundläggande omvårdnad i den perioperativa vården då anestesi- och 
operationssjuksköterskan arbetar för att patienten inte ska komma till skada under 
ingreppet och skapar förtroende samt att vilja patienten väl (Lindwall & von Post, 2008). 
När både anestesi- och operationssjuksköterskan arbetar och utgår från omvårdnad 
beskriven som i resultatet bidrar detta till att den perioperativa vården upprätthålls. När 
specialistsjuksköterskan har förmågan att under stressfulla situationer, kunna se modern 
som en helhet, som kropp, själ och ande, kan detta ge möjligheten att minska lidande. 
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Av resultatet framkommer att specialistsjuksköterskor som inte har medverkat vid 
scenarioträning upplever det som viktigt då de anser att det kan öka tryggheten i 
professionen och möjliggöra att känna sig mer förberedd inför ingreppet. Detta är i linje 
med Ellingsen och Toftevåg (2012); SFOG (2010) som båda beskriver hur en god 
organisering bör se ut gällande akuta kejsarsnitt där exempelvis personal bör ha tillgång till 
informationsrutiner samt tränas och drillas i teamsamarbete. Även Chu et al (2018) 
framhåller vikten av teamträning. Där framhålls simuleringsträning som en viktig grund för 
professionerna som då utvecklar sina färdigheter, sina roller och får en mer förståelse för 
varandra i teamet (Chu et al., 2018). Fransen et al. (2012) påvisar i sin studie att 
operationsteam som genomgått scenarioträning för olika brådskande kejsarsnitt förbättrade 
teamarbetet i stort och den personliga förmågan förbättrades gällande arbetsuppgifter där 
man blev mer effektiv (Fransen et al., 2012). Resultatet påvisar en vilja hos 
specialistsjuksköterskorna att få utveckla sin egen och teamets kompetens genom 
scenarioträning. Det framkommer även att specialistsjuksköterskorna upplever stress när 
exempelvis komplikationer sker under ingreppet.  Stressen kan bli så pass påfrestande att 
de ibland blockerar tankarna och de har svårt att hantera sina arbetsuppgifter. Att införa 
regelbunden scenarioträning skulle således kunna ge uppslag till att rutinen förbättras och 
utvecklas samt ger en bild av vad som eliminerar de moment som ger stress. 
Specialistsjuksköterskor med mindre erfarenhet i yrket och ingreppet, kan ges möjlighet att 
träna och bli mer trygga. Således visar tidigare forskning en rad positiva fördelar med 
teamträning varpå detta bör tas i beaktande att möjligtvis införa på regelbunden basis.  
 
I resultatet framkommer att specialistsjuksköterskorna upplever att de kan hantera stressiga 
situationer väl på grund av sin arbetserfarenhet. De beskriver stressen som hanterbar under 
hela ingreppet, ett slags adrenalinpåslag under kontroll. Enligt Lundberg och Wentz (2004) 
är stress en naturlig del av människans fysiologiska mekanismer och att få olika påslag så 
som hjärtklappning och svettning hör till det normala under stress och kan hjälpa oss att bli 
mer uppmärksamma. Det viktiga är inte huruvida de fysiologiska mekanismerna 
uppkommer under stress utan hur dessa hanteras (Lundberg & Wentz). 
Specialistsjuksköterskor framhåller i resultatet att de upplever viss negativ stress vid 
exempelvis komplikationer. De beskriver att stressen under komplikationer kan bli så pass 
påfrestande att det ibland blir utmanande att utföra sina arbetsuppgifter. I Hustads (2007) 
forskning framkommer att när anestesisjuksköterskorna inte har kontroll över situationen 
och när oväntade tillstånd under anestesin uppstår, skapar detta stress. Stressen 
uppkommer då genom hjärtklappning, svettningar och skakande händer. Dock var 
anestesisjuksköterskorna medvetna om att stressen var intensiv just där och då och genom 
att hantera stressen i efterhand talade de med sina kollegor och bearbetade således 
besvärliga händelser och kunde på så vis gå vidare (Hustad 2007). Detta är i linje med vad 
som framkommer i studiens resultat, då specialistsjuksköterskor upplever just stöd och 
tröst från sina arbetskamrater när ingreppet har varit besvärligt och krävt en ordentlig 
arbetsinsats av alla. När specialistsjuksköterskor ges denna möjlighet till kollegialt stöd, 
ges också en möjlighet till bearbetning av stress och återkoppling. Något som kan anses 
vara värdefullt för att stressen ska kunna hanteras och inte utvecklas till något som är helt 
och hållet negativt. 
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I resultatet framkommer att specialistsjuksköterskorna upplever ett gott samarbete inom 
teamet. Detta genom att det finns en tydlighet i arbetsuppgifter genom väl utarbetade 
rutiner vilket gör att alla vet sin roll under ingreppet. Detta är i linje med vad Eriksson 
(2015) menar med bra förutsättningar för att tvärvårdsverksamhet ska fungera, det vill säga 
alla som medverkar i teamet bör ha gemensamma referenser och strategier för att kunna 
vårda patienten på bästa sätt. Även Carlström, Kvarnström och Sandberg (2018) framhåller 
att om ett teamarbete ska kunna fungera så behöver människorna som arbetar tillsammans 
ha gemensam uppfattning om vad som ska utföras och är införstådda med varandras 
möjligheter och faktiska insatser. I resultatet framkommer att när alla vet sin roll under 
ingreppet ger detta ett lugn i hela operationssalen. När specialistsjuksköterskor får arbeta 
på detta sätt, med tydliga rutiner och arbetsbeskrivningar, så är det betydande för patienten 
som då kan vårdas tryggt och på bästa sätt.  
  
Specialistsjuksköterskorna framhåller i resultatet att de upplever att det finns en tydlig 
kommunikation i teamet vilket gör att samarbetet fungerar bra. Att vara tydlig i sin 
kommunikation är en nödvändighet för att arbetet under ingreppet ska kunna fortsätta 
framåt och resulterar i ett lyckat resultat, det vill säga modern och barn mår bra. I 
kompetensbeskrivningen (2012) framhålls att ett gott samarbete bör ha en tydlig 
kommunikation. Detta ger en patientsäkerhet men också utrymme för att behandla sina 
kollegor uppriktigt och trovärdigt. Vidare i resultatet framkommer också att 
specialistsjuksköterskor upplever ett gott samarbete när de efter ingreppet kan samtala om 
och utbyta erfarenheter kring arbetet, detta ger stöd och tröst. Även i sign outen sker ett 
gott samarbete då man i direkt anslutning kan ta upp sådant som fungerade mindre bra. 
Carlström, Kvarnström och Sandberg (2018) framhåller att god kommunikation ger ett 
kvitto på hur arbetsklimatet upplevs. När kommunikationen är ärlig och konstruktiv ger det 
förutsättningar för teamet att prestera väl och må bra. Därför är det av vikt för 
specialistsjuksköterskorna att få tid till att samtala efter ingreppet, då detta kan leda till 
ökad samhörighet i teamet där alla får bidra med sin åsikt eller ta upp sådant som 
fungerade mindre bra. Detta framhålls även i tidigare forskning av Nordström & Wihlborg 
(2019) där samhörighet upplevs när teamet har en öppenhet mot varandra men också en 
förståelse för varandra, detta bidrar till ett positivt arbetsklimat.   

Konklusion och Kliniska implikationer 
Denna studie har bidragit med kunskaper om specialistsjuksköterskans upplevelser av den 
perioperativa vården under ett urakut kejsarsnitt. Av resultaten framkommer det att genom 
specialistsjuksköterskans möjlighet till att vara en trygg person för patienten kan en god 
relation uppehållas. Det framkommer att specialistsjuksköterskorna arbetar utifrån ett 
perioperativt förhållningssätt där de försöker visa värdighet och minska lidande genom 
deras omvårdnadsarbete. Detta arbetssätt är i linje med omvårdnadsteorietiska grunder 
likväl som ett perioperativt förhållningssätt. Genom ett gott samarbete har det visat sig att 
specialistsjuksköterskorna har stöd inom teamet som är betydelsefullt och att de kan 
samtala och utbyta erfarenheter med varandra efter ingreppet. Dock framkommer att urakut 
kejsarsnitt är en utmanande arbetssituation där specialistsjuksköterskorna upplever stress 
som kan vara svår att hantera i olika stressfulla situationer. Scenarioträning kan ha en 
betydande del i förbättringsarbetet avseende urakut kejsarsnitt samt kan öka möjligheten 
till trygghet och kompetens för specialistsjuksköterskorna oavsett arbetserfarenhet. 
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Resultatet kan användas till att öka förståelsen för hur specialistsjuksköterskorna upplever 
att arbeta under ett urakut kejsarsnitt, och de utmaningar som kan uppstå inom den 
perioperativa vården. Resultatet skulle kunna ses som ett underlag för förbättringsarbete 
där scenarioträning skulle kunna vara ett sätt att förekomma upplevelse av stress när det 
tillstöter problem eller komplikationer under ingreppet. Ytterligare studier som belyser 
både anestesi- och operationssjuksköterskor inom den perioperativa vården skulle vara 
intressant eftersom forskning som belyser detta inte går att finna. Om fler studier skulle 
göras så skulle detta eventuellt kunna ge mer underlag till vad som behöver förbättras inom 
ingreppet som ställer stora krav på anestesi- och operationssjuksköterskor. 
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Bilaga 1 
 
Till berörd Enhetschef på operationsavdelning, XXXXX XXXXX  
 
Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom operation på 
XXXXXXXX. Studien är ett skolarbete och kommer under hösten att resultera i en 
magisteruppsats. 
 
BAKGRUND 
Urakut kejsarsnitt är en speciell situation då det är mycket bråttom att få ut barnet som 
oftast visar tecken till ohälsa. Orsakerna här är många och varierar i allvarlighetsgrad. Vid 
detta ingrepp sker allt mycket fort, modern blir sövd och helst ska barnet förlösas inom 10 
minuter från att beslutet är taget. För specialistsjuksköterskan i den perioperativa vården, 
ställer detta krav på hens kompetens där specialistsjuksköterskan måste veta vad som skall 
göras samt hur det skall göras tillsammans med andra professioner på mycket kort tid. Som 
en del i teamet vid det urakuta kejsarsnittet har specialistsjuksköterskan i den perioperativa 
vården en viktig roll genom sin unika kompetens. I studien ämnas belysa både anestesi- 
och operationssjuksköterskan arbete under det urakuta kejsarsnittet. Studier förefaller 
saknas som undersökt specialistsjuksköterskans upplevelser under det urakuta kejsarsnittet. 
Det anses vara av betydelse att göra denna studie då resultatet kan ge värdefull information 
om hur specialistsjuksköterskan i den perioperativa vården upplever att vårda under detta 
intensiva ingrepp som ett urakut kejsarsnitt är.  
  
Undertecknade går för närvarande en specialistutbildning till anestesisjuksköterska 
respektive operationssjuksköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att 
genomföras under hösten 2019 och resultera i en magisteruppsats (D-uppsats) i ämnet 
omvårdnad. 
 
SYFTE OCH NYTTA 
Syftet med denna studie är att belysa specialistsjuksköterskans upplevelse under den 
perioperativa vården vid ett urakut kejsarsnitt.  
Nyttan med studien är att utveckla kunskaper som kan bidra till ökad förståelse hur 
specialistsjuksköterskans upplever ett urakut kejsarsnitt. 
 
Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data för att genomföra en empirisk studie med 
specialistsjuksköterskor inom operation på XXX XXX. När tillstånd givits från Er önskas 
kontakt tas med specialistsjuksköterskorna. Ett skriftligt informationsbrev om studien 
önskas skickas via e-post till specialistsjuksköterskorna för förfrågan om deltagande i 
studien. Innan intervjun påbörjas får specialistsjuksköterskan skriva under ett samtycke om 
deltagande. Tidsåtgång för varje intervju beräknas ta cirka 30-60 minuter och spelas in på 
mobilenhet. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt 
och specialistsjuksköterskorna kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Intervjuerna 
planeras pågå under veckorna 35-36. Studien kommer att publiceras men ingen kommer att 
kunna utläsa vilka specialistsjuksköterskor som deltagit i studien.  
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Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta: 
 
Elenor Lunde     Therese Lindh 
Operationssjuksköterskestudent  Anestesisjuksköterskestudent 
Mobil: xxxxxxxxxx    Mobil: xxxxxxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxx      E-post: xxxxxxxxxx 
                                
   
Handledare för studien är: 
Mia Berglund 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev till operations- och anestesisjuksköterskor. 
 
Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som rör 
specialistsjuksköterskans upplevelser under den perioperativa vården vid ett urakut 
kejsarsnitt.  
BAKGRUND 
Urakut kejsarsnitt är en speciell situation då det är mycket bråttom att få ut barnet som 
oftast visar tecken till ohälsa. Orsakerna här är många och varierar i allvarlighetsgrad. Vid 
detta ingrepp sker allt mycket fort, modern blir sövd och helst ska barnet förlösas inom 10 
minuter från att beslutet är taget. För specialistsjuksköterskan i den perioperativa vården, 
ställer detta krav på hens kompetens där specialistsjuksköterskan måste veta vad som skall 
göras samt hur det skall göras tillsammans med andra professioner på mycket kort tid. Som 
en del i teamet vid det urakuta kejsarsnittet har specialistsjuksköterskan i den perioperativa 
vården en viktig roll genom sin unika kompetens. I studien ämnas belysa både anestesi- 
och operationssjuksköterskan arbete under det urakuta kejsarsnittet. Studier förefaller 
saknas som undersökt specialistsjuksköterskans upplevelser under det urakuta kejsarsnittet. 
Det anses vara av betydelse att göra denna studie då resultatet kan ge värdefull information 
om hur specialistsjuksköterskan i den perioperativa vården upplever att vårda under detta 
intensiva ingrepp som ett urakut kejsarsnitt är.  
 
Undertecknade går för närvarande en specialistutbildning till operation- och 
anestesisjuksköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under 
hösten 2019 och resultera i en magisteruppsats i ämnet omvårdnad (D-uppsats). 
 
SYFTE OCH NYTTA 
Syftet med denna studie är att belysa specialistsjuksköterskans upplevelse under den 
perioperativa vården vid ett urakut kejsarsnitt.  
Nyttan med studien är att utveckla kunskaper som kan bidra till ökad förståelse hur 
specialistsjuksköterskans upplever ett urakut kejsarsnitt. 
 
Studiens genomförande samt hantering av data 
Intervjun kommer att ske på ostörd lämplig plats som ni gärna får välja. Vi kommer att 
träffas vid endast ett tillfälle och intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter. Intervjun 
kommer att spelas in på mobilenhet för att vi efteråt ska kunna skriva ut den ordagrant och 
analysera texten vetenskapligt. Allt datamaterial i form av inspelningar och utskriven text 
kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. I 
det färdiga materialet kommer ingen att veta vad just du har svarat. Under intervjun 
kommer öppna frågor att ställas som du får berätta fritt utifrån. Intervjuerna planeras ske 
under veckorna 34-35. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att kunna utläsa 
vilka specialistsjuksköterskor som deltagit i studien. 
 
Frivillighet 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan avsluta ditt deltagande när som helst under studiens 
gång utan att ange skäl. 
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Bilaga 3 
 
Skriftligt samtycke till att delta i studien 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 
är införstådd med att deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst avbryta intervjun. 
 
 
Underskrift:…………………………………………………………... 
 
Ort/datum:……………………………………………………………. 
 
Telefon/E-post:……………………………………………………….. 
 
 
 
Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta: 
 
 
Elenor Lunde, Leg. Sjuksköterska    Therese Lindh, Leg. Sjuksköterska 
Mobil: XXXX     Mobil: XXXX 
E-mail: XXXX    E-mail: XXXX 
 
Handledare för studien är: 
Mia Berglund 
Professor Högskolan Skövde  
Fil. Dr., Leg. Sjuksköterska  
Tel: XXXX 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

1. Berätta om ett urakut kejsarsnitt som du varit med om. Hur var det? Tankar, 
känslor/farhågor.  

· Omvårdnad/patientperspektiv  

· Berätta mer! Hur menar du?  

 

2. Hur upplever du samarbetet i teamet? Finns det några hinder/möjligheter?  

· Bra/mindre bra  

· Berätta mer! Hur menar du?  

 

3. När ingreppet är avslutat.  

Vad är dina känslor efteråt?  

· Något du saknar, reflekterat över i efterhand?  

· Berätta mer! Hur menar du?  

 

Bakgrundsfakta;  

· Vad är din profession?  

· Hur länge har du jobbat som specialistsjuksköterska?  

· Hur många urakuta kejsarsnitt har du varit med på?  

 

 

Finns det något som du funderat över eller vill tillägga då det gäller dina upplevelser av 
urakuta kejsarsnitt 


