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Bakgrund: För att upprätthålla en så normal kvalitet på vården som möjligt och minska 

det psykiska och fysiska lidandet vid stora olyckor och katastrofer måste resurserna ledas 

och fördelas på ett annat sätt än i sjukvårdens vardagsorganisation. Detta medför en 

omställning i sättet att bedriva sjukvård på till katastrofmedicinsk metodik. 

Anestesisjuksköterskan är en viktig del i den katastrofmedicinska beredskapen men hur 

anestesisjuksköterskan själv uppfattar sin roll är ett sparsamt utforskat område. Syfte: 

Syftet med denna studie var att beskriva anestesisjuksköterskans uppfattning om sin roll 

vid stora olyckor och katastrofer. Metod: En kvalitativ metod användes, där 10 

semistrukturerade intervjuer med anestesisjuksköterskor har analyserats med en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Efter analys framkom fyra kategorier; vara en del i något större, 

vara närmast patienten, genom sin profession känna trygghet och medvetenhet och få 

förutsättningar att fungera i sin roll. Det genomgående temat i anestesisjuksköterskans 

uppfattningar är att genom sin profession vara en livsviktig nyckelfunktion med vilja att 

verka i den på bästa sätt. Konklusion: Anestesisjuksköterskan har en betydelsefull och 

komplex roll i den katastrofmedicinska beredskapsorganisationen men efterfrågar kunskap 

och utbildning för att kunna verka effektivt och säkert. Den katastrofmedicinska 

beredskapen måste lyftas och medvetandegöras i verksamheten.
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Background: To maintain normal quality care and minimize the psychological and 

physiological suffering due to major accidents and disasters, resources have to be 

redirected and distributed in a different way than in the everyday organization. This means 

a readjustment of healthcare services to disaster medicine methods. The nurse anaesthetist 

plays a vital part in disaster medicine emergencies but the nurse anaesthetists perceptions 

of their role is mainly an unexplored area of research. Purpose: The purpose of this study 

was to describe the nurse anaesthetist perceptions of their role dealing with major accidents 

and disasters. Method: A qualitative method was used to conduct this study, 10 semi 

structured interviews with nurse anaesthetists were analysed with a qualitative content 

analysis. Results: The findings emerges as four categories; being a part of something 

greater, being close to the patient, feeling comfort and consciousness through their 

profession and preconditions to function in their role. The main theme through the nurse 

anaesthetists perceptions are; being an essential key role through their profession with the 

intention to do their best in it. Conclusion: The nurse anaesthetist plays an important and 

complex part of the disaster medicine organization but needs knowledge and training to 

respond effectively and safe in their role. The awareness of the disaster medicine planning 

need to be highlighted in the everyday organization. 
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INLEDNING 

Dagligen rapporteras om stora olyckor och katastrofer runt om i världen som skapar 

förödelse och lidande både för samhället och för den enskilda individen. Det finns en stor 

förväntan på att sjukvården ska förhindra och lindra fysiskt och psykiskt lidande för de 

drabbade i samband med stora olyckor och katastrofer. För att åstadkomma detta när det 

medicinska behovet överstiger de tillgängliga resurserna måste vården bedrivas på ett 

annat sätt än i vardagsorganisationen. Detta ställer stora krav på sjukvården och på den 

personal som arbetar i den. Författarens tidigare erfarenheter från akutsjukvården har lett 

till reflektion över denna omställning till katastrofmedicinskt arbetssätt och vad det innebär 

för anestesisjuksköterskans yrkesutövande. Anestesisjuksköterskan har en viktig funktion i 

den katastrofmedicinska beredskapen men hur anestesisjuksköterskan själv reflekterar över 

sitt arbete i den katastrofmedicinska organisationen är ett relativt outforskat fenomen.  

Syftet med denna studie är därför att beskriva anestesisjuksköterskans uppfattning om sin 

roll vid stora olyckor och katastrofer och därmed förhoppningsvis kunna bidra med ökad 

kunskap om och förståelse för anestesisjuksköterskans komplexa yrkesroll. 

BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans yrkesroll och kompetens 

Anestesisjuksköterska är en skyddad yrkestitel som innehavs av den som är legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom anestesisjukvård. Ansvarsområden 

och kompetens skiljer sig åt internationellt där bland annat graden av självständighet 

varierar (Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård [AnIva] & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). I vardagligt tal benämns ibland anestesisjuksköterskan 

narkossjuksköterska vilket är synonymt (Nationalencyklopedin, u.å.). Den svenska 

utbildningen till anestesisjuksköterska är unik då den medför ett eget yrkesansvar och hög 

grad av självständighet till skillnad från många andra länder där både anestesi- och 

operationssjuksköterskor, även benämnt perioperativa sjuksköterskor, har en mindre 

självständig yrkesfunktion (Lindwall & von Post, 2008). Anestesisjuksköterskans yrkesroll 

bygger på ett medmänskligt förhållningssätt, där den enskilda individen och dennes behov 

är i fokus. Patienten kan tvingas lägga sitt liv och sin hälsa i anestesisjuksköterskans 

händer och anestesisjuksköterskan måste axla detta ansvar professionellt och etiskt riktigt 

(AnIva & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012; Lindwall & von Post, 2008; Nortvedt, 

2013). Detta kräver god kompetens både inom omvårdnad och inom den medicinska 

vetenskapen. Det som tydlig särskiljer anestesisjuksköterskan är dennes kompetens att 

skapa och upprätthålla fri luftväg och på ordination planera för och genomföra generell 

anestesi. Dessutom ska anestesisjuksköterskan kunna underhålla och övervaka patientens 

ventilation och cirkulation, kunna prioritera, snabbt fatta beslut om- och hantera rätt 

intervention vid akuta tillstånd (AnIva & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 

Anestesisjuksköterskor tvingas ofta att fatta snabba och avgörande beslut som ställer krav 

på självständiga bedömningar och gör så på basis av både teoretisk och praktisk kompetens 

och erfarenhet. Det är därför naturligt att den erfarna anestesisjuksköterskan behärskar 

akuta situationer bättre än den nyutexaminerade (Gran Bruun, 2013). I en svensk studie om 

hur anestesisjuksköterskor värderade sig själva i sin yrkesroll framkom att faktorer som 
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professionalism, vetenskaplig kunskap och karaktärsdrag som innefattade bland annat 

flexibilitet och stresstålighet skattades högre av äldre anestesisjuksköterskor med längre 

yrkeserfarenhet. En faktor som inte påverkades av varken kön eller yrkeserfarenhet var 

empati som innefattade exempelvis hänsyn och sensitivitet (Hedenskog et al., 2017). Hur 

sjuksköterskas utveckling av sin kliniska kompetens kan se ut har beskrivits av Benner och 

Tanner (1999). Enligt Benner och Tanners (1999) kunskapsstege från novis till expert 

inom omvårdnadsarbetet, behöver novisen få uppgifter utan krav på att förstå hela 

sammanhanget. Novisen är beroende av regler och instruktioner för att kunna dra slutsatser 

och fatta beslut. Den avancerade nybörjaren har fått en ökad erfarenhet och kan tillämpa 

mer komplicerade regler och kan se en viss struktur i den kliniska verkligheten. Det tredje 

stadiet kompetent infaller efter att sjuksköterskan har arbetat i sin yrkesroll under ca två års 

tid. Den sjuksköterska som nått stadiet kompetent har utvecklat både sin erfarenhet och 

kompetens, fått en ökad klinisk insikt och färdighet samt är mer effektiv och organiserad 

än de tidigare stadierna novis och avancerad nybörjare. Den kompetenta sjuksköterskan 

kan lyfta blicken och individanpassa sitt omvårdnadarbete, har fått en känsla för flexibilitet 

och gör medvetna val. De efterföljande stadierna på kunskapsstegen är skicklig när 

sjuksköterskan nu kan se helheten och handlingarna styrs av en analys av situationen och 

slutligen stadiet expert, när begreppet helhetssyn får en ny innebörd där sjuksköterskan kan 

förutse förlopp och sannolikheter och länka samman detta med nuet och det som varit 

(Benner & Tanner, 1999).  

 

Anestesisjuksköterskans kunskapsområde är brett, lika så variationer i möjliga 

arbetsplatser och miljöer. Många arbetar på traditionella anestesiavdelningar men 

anestesisjuksköterskan kan också vara verksam vid till exempel akutvårdsavdelningar, 

internationella uppdrag eller på skadeplats vid stora olyckor och katastrofer (AnIva & 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Anestesisjuksköterskan är ofta en viktig del i 

sjukhusens katastrofmedicinska beredskapsplaner (Gran Bruun, 2013) och ska ha särskild 

kunskap om att arbeta vid stora olyckor och katastrofer (AnIva & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012). Anestesisjuksköterskans specifika kompetens är också 

beskriven i högskoleförordningen (SFS 1993:100) där det framgår att 

anestesisjuksköterskan ska kunna använda sin specialistkompetens vid stora olyckor och 

katastrofer. I en studie av Geisz-Everson et al. (2012) framkom att anestesisjuksköterskor 

anser att de har en viktig roll i den katastrofmedicinska beredskapen för att kunna bistå 

med anestesiologiska tjänster i akuta situationer. 

Samhällets sjukvårdsberedskap 

All hälso- och sjukvård i Sverige regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), så 

även vid stora olyckor och katastrofer. Målet med sjukvården är att vård ska ges på lika 

villkor, med respekt för alla människors lika värde samt att tillgång till vården ska ges 

utefter behov, där företräde ska ges till den med störst behov (SFS 2017:30). 

Socialstyrelsen är den statliga myndighet som har sektoransvaret över sjukvården och är 

därmed med det den myndighet som är ytterst ansvarig för de områden som berör 

katastrofmedicinsk beredskap, däribland att upprätthålla expertis i och att sprida kunskap 

om området (SFS 2015:284). I samband med stora olyckor och katastrofer finns en 

förväntan att samhället ska kunna lindra och förhindra lidande (Nilsson & Kristiansson, 

2015). Det ingår i sjukvårdens uppdrag att planera för och kunna verka under dessa 

särskilda händelser genom upprättande och upprätthållande av katastrofmedicinsk 
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beredskap. Ansvaret för att så görs ligger framförallt på landstingen (SFS 2017:30). Vid en 

stor olycka eller katastrof eller om det föreligger en risk för en sådan särskild händelse 

ansvarar landstingen bland annat för att aktivera och larma ut berörda sjukvårdaktörer och 

leda och samordna berörd hälso- och sjukvård. Det innebär att genomföra sjukvårdsinsatser 

i skadeområdet, vid transport av skadade och på vårdenheter samt att samverka lokalt, 

regionalt och nationellt. Hur detta ska genomföras sammanställs i katastrofmedicinska 

beredskapsplaner som ska vara kända av den personal som berörs av dem och som 

regelbundet ska ses över och revideras (SOSFS 2013:22).  

 

Stora olyckor och katastrofer kan innebära psykiska trauman för alla inblandade och leda 

till bestående men (Socialstyrelsen, 2001). Sjukvårdspersonalen som ska agera i det 

katastrofmedicinska arbetet kan själva vara offer för händelsen och uppleva konfliktfyllda 

känslor av moralisk skyldighet och stolthet över att hjälpa andra i nöd och samtidigt  

känslor av skuld över att till exempel behöva lämna sin familj för att göra så. Att ha höga 

förväntningar på sig själv, ha styrkan att hjälpa andra och samtidigt känna sig ensam rädd 

kan leda till stora emotionella kontraster (Hugelius et al., 2017). En viktig del av den 

katastrofmedicinska beredskapen är därför också att planera för psykosocialt 

omhändertagande av alla drabbade även räddnings- och sjukvårdspersonal 

(Socialstyrelsen, 2001). 

Katastrof och stor olycka ur sjukvårdens perspektiv 

Några viktiga av Socialstyrelsen (u.å.b) definierade begrepp i katastrofmedicinska 

sammanhang presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Socialstyrelsens definitioner 

Term Definition 

Särskild händelse Händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna 
måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. 

Synonymt med Allvarlig händelse 

Stor olycka Särskild händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i 

förhållande till det akuta behovet, men där det genom 
omfördelning av resurser och förändrad teknik är möjligt att 

upprätthålla normala kvalitetskrav 

Katastrof  Särskild händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i 
förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att 

normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan 

upprätthållas 

Katastrofmedicinsk beredskap Beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera 
negativa konsekvenser vid särskild händelse 

 

Katastrof definieras av World Health Organization (WHO, u.å.) som en allvarlig störning i 

samhällets funktioner som orsakar omfattade mänskliga, miljömässiga, ekonomiska och 

materialistiska försluster som överstiger det drabbade samhällets förmåga att hantera 

situationen med sina egna resurser. Begreppen stor olycka och katastrof i 

katastrofmedicinska sammanhang handlar om att definiera omfattningen av en händelse 

utefter hur väl den medicinska kvaliteten på vården har upprätthållits. Huruvida en 
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händelse ur sjukvårdens perspektiv kommer att benämnas stor olycka eller katastrof 

handlar därför om förmågan eller oförmågan att upprätthålla normala medicinska krav med 

tillgängliga resurser (Lennquist, 2009a; Nilsson & Kristiansson, 2015; Socialstyrelsen, 

2001). Gemensamt för begreppen stor olycka och katastrof är att det akuta vårdbehovet 

överstiger tillgängliga resurser. Antalet drabbade i sig avgör alltså inte om en händelse är 

en stor olycka eller katastrof (Lennquist, 2009a; Socialstyrelsen, 2001). Exempelvis kan en 

trafikolycka med sex svårt skadade på ett mindre sjukhus innebära en stor olycka där ett 

akut behov överstiger resurserna som därmed måste ledas på ett särskilt sätt (Lennquist, 

2009a). En sådan händelse benämns och hanteras därför som en särskild händelse. Alltså 

en händelse som kräver att resurser måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt 

(Nilsson & Kristiansson, 2015). Ett annat exempel på en särskild händelse som kom att 

definieras som en katastrof är diskoteksbranden i Göteborg 1998 (Lennquist, 2009a). 

Brandkatastrofen ledde till stora sjukvård- och räddningsinsatser där det medicinska 

behovet på skadeplats kraftigt översteg tillgängliga resurser. Etthundrafemtio patienter, 

varav sjuttiofyra i behov av intensivvård, lades in på sjukhusen i Göteborgsregionen och 

ytterligare sextiotre patienter som senare kunde lämna sjukhuset omhändertogs initialt på 

sjukhus. Sextiotre ungdomar avled. Genom resursfördelning från operationssjukvården 

kunde bland annat intensivvårdsplatser utöver ordinarie intensivvårdsavdelningar upprättas 

och samtliga patienter som omhändertogs på sjukhus kunde få fullgod behandling 

(Katastrofmedicinska organisationskommittén [KAMEDO], 2001). Nämnas bör att 

särskild händelse är ett vidare begrepp än stor olycka och katastrof och innefattar alla 

situationer som kräver särskild organisation och ledning (Lennquist, 2009a; Nilsson & 

Kristiansson, 2015). Exempelvis som vid infrastrukturstörningar som utan att vara direkt 

patientrelaterade påverkar eller kan komma att påverka sjukvårdens verksamhet (Nilsson & 

Kristiansson, 2015). 

Katastrofmedicinskt arbetssätt 

För att kunna upprätthålla den vård som är beskriven i Hälso- och sjukvårdlagen 

(SFS2017:30) även vid händelser där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till 

det akuta vårdbehovet, krävs specifika åtgärder i form av beredskaps- och 

genomförandeplaner, utbildning och övning. Detta är samlat under ämnesområdet 

katastrofmedicin (Lennquist, 2009a). Målet med det katastrofmedicinska arbetet är att 

minska de psykiska och fysiska konsekvenser som kan uppstå i samband med eller efter 

sådana händelser genom att så långt det går upprätthålla en så normal kvalitet på vården 

som möjligt för de drabbade (Lennquist, 2009a; Socialstyrelsen, 2001). 

Katastrofmedicinskt arbetssätt handlar om att ställa om sättet att bedriva sjukvård på för att 

priorietera mellan patienter och åtgärder vid den ökade belastning som en stor olycka eller 

katastrof medför. Detta innebär bland annat att sjukvården måste använda förenklad 

metodik vid diagnos och behandling, förenklade kommunikations- och informations vägar 

samt vara beredd att kunna vårda utanför eget specialistområde (Lennquist, 2009b). I 

Sverige är sjuksköterskor och läkare framförallt utbildade i att ta hand om enskilda 

individer i en högspecialiserad vård (Socialstyrelsen, 2001) och därmed inte vana vid att 

arbeta med små resurser eller att gå förbi svårt skadade och sjuka för att först få en 

överblick över situationen, vilket därför kan upplevas som mycket svårt (Lennquist, 

2009b).  I Hugelius et al. (2017) studie framkom att sjukvårdspersonalen som arbetade i en 

katastrof upplevde en känsla av att återfå kontroll och ett lugn när de väl accepterade att 
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normala rutiner inte längre gällde. Därmed kunde de börja justera sättet att arbeta på utefter 

den rådande situationen. 

 

För att uppnå målet i det katastrofmedicinska arbetet måste beredskapen i 

vardagsorganisationen vara väl förberedd, bland annat genom tydliga och välfungerande 

alarm- och responssystem. Dessa system ska vara etablerade i hela vårdkedjan från 

motagaren av det första larmet, till sjukhusens inre organisation och regionerna emellan 

(Socialstyrelsen, 2015). För att kunna rädda liv och minska lidande i det 

katastrofmedicinska arbetet krävs effektiv ledning (Socialstyrelsen, 2001). Funktionen 

särskild sjukvårdsledning ska därför upprättas vid särskild händelse och ska finnas på 

nationell, regional och lokal nivå (Nilsson & Kristiansson, 2015). 

Sjukvård i skadeområdet 

Särskild sjukvårdsledning i ett skadeområde ska som minst bestå av funktionerna 

sjukvårdsledare, som har det administrativa ledarskapet och medicinskt ansvarig som 

ansvarar för medicinska prioriteringar och bedömningar (SOSFS 2013:22). Rollen som 

sjukvårdsledning tilldelas vanligtvis personalen i den ambulans som först anländer till 

skadeområdet (Lennquist, 2009d). Vid arbetet i skadeområdet ansvarar sjukvården för att 

bedöma vårdbehovet på plats, prioritering av skadade, genomförande av livräddande 

åtgärder och förebygga onödigt lidande inför transport. Vidare ansvarar sjukvården bland 

annat för transport av skadade och fördelning av patienter till sjukvårdsinrättningar 

(Socialstyrelsen, 2001). I skadeområdet ska generellt så få åtgärder utöver omedelbart 

livräddande behandling som möjligt genomföras (Lennquist, 2009d) men i situationer där 

tillgången på transport för evakuering är begränsad eller där flera patienter är svårt skadade 

behöver kvalificerad sjukvård kunna bedrivas i skadeområdet (Socialstyrelsen, 2001). Vid 

dessa tillfällen då ambulanssjukvårdens resurser inte räcker eller om det finns behov av 

särskild kompetens kan sjukvårdsgrupp larmas ut till skadeplats (Lennquist, 2009d). 

Sjukvårdsgrupp består av hälso- och sjukvårdspersonal utrustad för arbete i skadeområde 

med särskild katastrofmedicinsk utbildning (Socialstyrelsen u.å.a). Dessa grupper 

bemannas vanligtvis av anestesi-, IVA eller akutsjuksköterskor och anestesiläkare eller 

läkare från opererande enheter (Socialstyrelsen, 2001). I takt med att den prehospitala 

sjukvården har utvecklats har behovet av sjukvårdsgrupp i vardagsorganisationen minskat 

men beredskapen finns kvar och är en värdefull katastrofmedicinsk resurs (Lennquist, 

2009d). 

Triage 

Triage är en av de viktigaste delarna i det katastrofmedicinska arbetet och innebär att 

sortera och prioritera (Mackway-Jones, 2014). Det är också en av de delar som skiljer sig 

mest från motsvarande uppgift i det vardagliga arbetet (Lennquist, 2009b). Syftet med 

triage vid stora olyckor och katastrofer är att urskilja och prioritera de patienter i behov av 

omedelbar behandling före patienter med mindre skador (Lennquist, 2009b; Mackway-

Jones, 2014). Detta för att använda de medicinska resurserna på effektivast sätt vilket 

också kan innebära att inte förspilla resurser på den som inte bedöms kunna överleva 

(Mackway-Jones, 2014). Fysiskt lidande måste dock alltid motverkas även om det endast 

innebär exempelvis smärtlindring i palliativt syfte (Socialstyrelsen, 2001). Det finns olika 

metoder för triage men generellt är att systemet ska vara standardiserat för att möjliggöra 

en likartad bedömning oavsett vem som triagerar. Systemet måste vara anpassat till 
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vårdnivå och triagen ska vara dynamisk, det vill säga prioriteten ska följas upp och 

eventuellt ändras. Vid en händelse med många skadade brukar sållningstriage initialt 

användas. Sållningstriage innebär en snabb bedömning av den skadade där prioriteten 

baseras på nuet och där ingen hänsyn tas till hur patientens tillstånd kan komma att 

utvecklas. I sållningstriage blir exempelvis alla som kan gå klassificerade som Prioritet 3 

skador som kan vänta och den som inte återfår någon andning efter att fri luftväg etablerats 

bedöms som livlös eller död (Lennquist, 2009b; Mackway-Jones, 2014). Att fastställa en 

människas död får endast utföras av läkare (SOSFS 2005:10). I ett lugnare skede kan 

patienterna omprioriteras, då används sorteringstriage som tar större hänsyn till 

fysiologiska parametrar i förhållande till typ av skada och skademekanism (Mackway-

Jones, 2014). Barn prioriteras utefter samma gränsvärden på vitalparametrar som vuxna 

och kommer därför automatiskt att erhålla en högre prioritet (Lennquist, 2009b). 

Intrahospital sjukvård och beredskap 

Vid en särskild händelse kan sjuhuset att gå upp i tre beredskapslägen som alla innebär att 

särskild sjukvårdsledning upprättas: Stabsläge innebär att särskild sjukvårdsledning 

upprättas vars uppgift blir att hålla sig underrättad som lägets utveckling och vidta 

eventuella nödvändiga åtgärder. Som exempelvis att skjuta upp operationer eller att 

personal kvarstannar efter sina ordinarie arbetspass. Förstärkningsläge där åtgärder vidtas 

för att stärka upp viktiga funktioner som att exempelvis kalla in ytterligare akut- och 

operationspersonal och göra plats på akutmottagningarna. Katastrofläge där alla sjukhusets 

resurser tas i anspråk och sjukvårdsledning planerar för att tillgängliga resurser snabbt 

kommer att överstigas (Lennquist, 2009c; Socialstyrelsen, 2015). Även vid utlöst 

katastrofläge bör arbetet så långt som möjligt att överensstämma med den normala 

verksamheten för att personalen ska vara van vid sina arbetsuppgifter (KAMEDO, 1999). 

På sjukhusen måste möjlighet till sanering av kontaminerade finnas och det bör finnas en 

psykologisk katastrofledningsgrupp vars uppgift är att samordna det psykiska 

omhändertagandet. Det kan också finnas risk att sjukhuset självt är drabbat av störningar 

och svåra skador relaterat till händelsen, det måste därför finnas utrymnings- och 

evakueringsplaner kända för personalen på sjukhuset och för samverkande organisationer 

så som räddningstjänst (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Sjukvården i Sverige har generellt goda resurser men är idag effektiviserad på ett sätt att 

vardagsorganisationen utnyttjar varje resurs optimalt. Det är motiverat att arbeta effektivt 

samtidigt som det ger litet utrymme för reservkapacitet (Nilsson & Örtenwall, 2009). I en 

studie av Khorram-Manesh et al. (2009) undersöktes hur vardagsincidenter på sjukhusen i 

Västra Götalandsregionen påverkade den katastrofmedicinska beredskapen. Khorram-

Manesh et al. (2009) fann att vardagsincidenter bland annat hade effekt på belastningen på 

akutmottagningen, antalet intensivvårdsplatser, hur inkommande ambulanser behövde 

dirigeras och slutligen på patientsäkerheten. Khorram-Manesh et al. (2009) drar dock ingen 

vetenskaplig slutsats om sjukhusens kapacitet vid en eventuell särskild händelse men 

uttrycker oro och uppmanar politiker och beslutsfattare till vidare analys. 

Utbildning och övning 

För att lindra och förhindra fysiskt och psykiskt lidande och rädda liv i samband med stora 

olyckor och katastrofer måste sjukvårdspersonalen utbildas i katastrofmedicinsk metodik 

(Lennquist, 2009b). Socialstyrelsen (2015) anser att det inom ramen för grundutbildningen 
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till sjuksköterska borde utbildas i katastrofmedicin och att fler övningar borde bedrivas 

inom alla områden från ledning och samverkan till omhändertagande av patienten. 

Eftersom katastrofmedicinsk metodik på många sätt skiljer sig från det vanliga 

sjukvårdarbetet ställer detta krav på särskild utbildning. Arbetsgivaren har ansvar för att ge 

den utbildning som krävs för att fungera i beredskapsplanen men den enskilde har också ett 

eget ansvar över att upprätthålla sin kompetens och i slutändan handlar det om ett ansvar 

mot de patienter som sjukvåden ska ta hand om (Lennquist, 2009b). 

Anestesiologiska perspektiv 

Anestesiologiska tjänster är något som ofta tas för givet vid stora olyckor och katastrofer 

men som kräver god planering (Fitzsimons et al., 2007). Fitzsimons et al. (2007) beskriver 

i en artikel om anestesiologiska perspektiv i samband med jordbävningen och tsunamin i 

indiska oceanen 2004, vilka svårigheter som behövs tas i beaktande när allt från antalet 

drabbade är okänt till vilken eftervård det finns möjlighet för. Val av anestesimetod 

baserades på tillgängliga resurser, inte efter lämplighet och övervaknings möjligheterna var 

begränsade då mycket av utrustningen hade gått förlorad. Bristfällig möjlighet till 

blodtransfusioner var också ett bekymmer (Fitzsimons et al., 2007).  Att skapa fri luftväg 

är direkt livräddande och grundläggande inom akutsjukvården och Rehn et al. (2016) 

menar att alla som arbetar med akutsjukvård måste vara utbildade i luftvägshantering. I 

akuta situationer finns det ibland behov av att en säker luftväg i form av endotrakealtub 

etableras prehospitalt som exempelvis vid stora trauman, hotande luftväg eller djup 

medvetslöshet (Hossfeld et al., 2016). Att säkra luftvägen med hjälp av endotrakeal 

intubation är riskfyllt (Hossfeld et al., 2016) och bör endast utföras av utbildad och erfaren 

personal (Rehn et al., 2016). Endotrakeal intubation kan vara direkt livsavgörande och en 

studie av Gellerfors et al. (2018) visade att prehospitala intubationer utförda av 

anestesisjuksköterskor eller anestesiläkare trots svårigheterna kan jämnställas med 

intrahospitala intubationer i antal lyckade intubationer och eventuella efterföljande 

komplikationer. Denna luftvägskompetens är unik för anestesipersonalen och trots en 

avancerad ambulanssjukvård finns det fortsatt behov av anestesisjuksköterskor och 

anestesiläkare inom den prehospitala sjukvården (Kongstad, 2016). Fitzsimons et al. 

(2007) drar i sin artikel slutsatsen att anestesipersonal måste vara inkluderade alla aspekter 

av planering inför katastrofmedicinska händelser. Från stabilisering av patienter på 

skadeplats till omhändertagandet före under och efter en operation. 

Sjuksköterskans katastrofmedicinska roll 

Främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande är enligt sjuksköterskans 

etiska kod fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Detta är direkt applicerbart i det katastrofmedicinska arbetet 

där sjuksköterskan har en viktig roll i hela kedjan. Från olika ledarskapsroller på samtliga 

nivåer till att vara den som tar hand om patienten under och efter en katastrof. 

Sjuksköterskan har också en viktig funktion i det preventiva arbetet med exempelvis 

smittskydd och katastrofplanering (WHO & International Council of Nurses [ICN], 2009). 

Studier visar att sjuksköterskor generellt inte känner att de har de kunskaper och förmåger 

som krävs för att kunna verka i sin roll under en katastrof (Baack & Alfred, 2013; Tzeng et 

al., 2016). Sjuksköterskan kan också känna sig orolig över sin egen säkerhet i samband 

med det katastrofmedicinska arbetet (Kang et al., 2018; O’Sullivan et al., 2008). Lång 

yrkeserfarenhet eller tidigare erfarenhet av att arbeta i katastrofer är faktorer som gör att 
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sjuksköterskan kan känna sig bättre förberedd (Baack & Alfred, 2013; Nilsson et al., 2016; 

Park & Kim, 2017; Tzeng et al., 2016). I en forskningsöversikt av Al Thobaity et al. (2017) 

drogs slutsatsen att katastrofmedicinsk planering är en av de viktigaste delarna för att 

sjuksköterskor ska känna sig kompetenta att hantera en katastrof. Detta innebär att känna 

till vart den katastrofmedicinska beredskapsplanen finns och hur den aktiveras. Det är 

också viktigt för sjuksköterskan att förstå syftet med beredskapsplanen och hur den kan 

komma att förändras beroende på hur händelsen utvecklas. För att den katastrofmedicinska 

beredskapsplanen ska fungera optimalt behövs utbildning, övning och utvärdering av den 

(Al Thobaity et al., 2017). I en studie av Yin et al. (2011) framkom att sjuksköterskor som 

ska agera i det akuta skedet av en katastrof bör ha minst tre års yrkeserfarenhet, vara 

särskilt utbildad för uppgiften och ha erfarenhet av akutsjukvård för att kunna agera 

optimalt i sin roll. 

 

När det medicinska behovet överstiger den medicinska förmågan och resurserna inte längre 

räcker till måste sjuksköterskan prioritera vilket leder till etiskt svåra beslut (WHO & ICN, 

2009). Socialstyrelsen (2001) menar dock att prioriteringen av patienter ska ske utefter 

chans till överlevnad, framtida invaliditet och fysiskt lidande och hävdar därför att det inte 

föreligger några etiska konflikter. Detta då prioriteringen sker utefter ett strikt medicinskt 

perspektiv, även om det medför att prioritera patienten med liten chans till överlevnad lågt 

(Socialstyrelsen, 2001). För sjuksköterskan som är van vid att ge individuell god vård kan 

omställningen till att optimera resurserna för den större nyttans skull dock kännas oerhört 

svår (WHO & ICN, 2009) och upplevelsen av att inte räcka till, behöva prioritera bort eller 

neka patienter kan leda till känslor av skam och maktlöshet (Geisz-Everson et al., 2012; 

Hugelius et al., 2017). 

Den perioperativa sjuksköterskans yrkesparadigm 

Föreliggande studie har utgångspunkt i den vårdande människans perspektiv. Vårdandet är 

en etisk akt där den vårdande människan strävar efter att göra det goda för patienten 

(Lindwall & von Post, 2006) och där människan både bör ses och erfara sig som en odelbar 

enhet av kropp själ och ande (Lindwall, 2006). När patienten överlämnar sig till den 

perioperativa sjuksköterskan finns en förväntan hos patienten att bli mottagen, denna 

förväntan gör också patienten utsatt och sårbar (von Post, 2006). Den perioperativa 

sjuksköterskans yrkesparadigm består av fyra paradigmkomponenter, intresse, kompetens, 

världsbild och människobild/vetenskapssyn (Lindwall, 2006). Det är enligt Lindwall 

(2006) hur den perioperativa sjuksköterskan förhåller sig till dessa komponenter som 

påverkar det kliniska vårdandet av patienten. Intresse beskriver vad den perioperativa 

sjuksköterskan vill med sin vård. Den perioperativa sjuksköterskan vill finnas till för 

patienten, göra gott och strävar efter att få förtroende från patienten. Hen vårdar utan att 

skada med bibehållen värdighet för patienten och vill att patienten så snabbt som möjligt 

ska återfå hälsa. Kompetens beskriver vad den perioperativa sjuksköterskan kan. Den 

perioperativa sjuksköterskan har god självinsikt och bygger sin kunskap på 

vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper. Hen vill bli sedd som en skicklig 

yrkesutövare som lyssnar till- och gemensamt med andra tar ansvar för patienten. Den 

perioperativa sjuksköterskan klarar variationer och utmaningar i arbetet, vill vara i ständig 

utveckling och driva den perioperativa kunskapsutvecklingen framåt. Världsbild beskriver 

hur den perioperativa sjuksköterskan ser på sitt yrke. Den perioperativa sjuksköterskans 

yrkesbild präglas bland annat av kunskap, uppfattningar, etik och erfarenheter, hen är 
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ingen assistent utan arbetar professionellt med eget ansvar tillsammans med andra 

yrkeskategorier genom den konst som vårdandet är. Den perioperativa sjuksköterskan har 

mod att vara patientens skydd och är äkta genom att bry sig om och finnas till. Genom att 

se, ta i och prata med patienten blir vårdandet en varm och mänsklig akt. 

Vetenskapssyn/människosyn beskriver vad en människa är för den perioperativa 

sjuksköterskan. Människosynen är av stor betydelse i både vårdandet och i 

vårdvetenskapen och står i relation till hur den perioperativa sjuksköterskan ser både på sig 

själv och på andra människor. Den perioperativa sjuksköterskan strävar efter att skapa 

kunskap om betydelsen av att se patienten och sjuksköterskan som en helhet genom ansvar 

och kontinuitet. Den perioperativa sjuksköterskan vill vårda utefter vårdandests konst och 

gör så genom att skaffa sig vårdvetenskaplig kunskap (Lindwall, 2006). 

PROBLEMFORMULERING  

Stora olyckor och katastrofer innebär betydande konsekvenser både för samhället och för 

den enskilda individen. Sjukvården måste förhålla sig till och hantera dessa händelser på 

ett säkert sätt och med så god kvalitet som möjligt. Sjukvården har en skyldighet att 

minska det fysiska och psykiska lidandet för alla inblandade vid stora olyckor och 

katastrofer, detta genom att upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap. 

Anestesisjuksköterskan har ofta en viktig roll i sjukvårdens katastrofmedicinska 

beredskapsorganisation och ska kunna använda sina specialistkunskaper vid stora olyckor 

och katastrofer. Förväntningarna tycks stora på anestesisjuksköterskan men hur 

anestesisjuksköterskan själv erfar sin roll och kompetens i det katastrofmedicinska arbetet 

är dock ett sparsamt utforskat område. Genom att få en inblick i hur anestesisjuksköterskan 

själv uppfattar sin roll vid stora olyckor och katastrofer kan en grund för fördjupad 

förståelse för- och kunskap om anestesisjuksköterskans komplexa yrkesroll skapas. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva anestesisjuksköterskans uppfattning om sin roll vid 

stora olyckor och katastrofer.  
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METOD 

För denna studie har en kvalitativ metod med induktiv ansats använts. Målet för kvalitativ 

forskning är ofta att finna den underliggande betydelsen och dimensionen av det studerade 

fenomenet och är en metod som lämpar sig väl inom omvårdnadsforskningen (Polit & 

Beck, 2016). Studien var induktiv då den syftade till att förutsättningslöst beskriva 

anestesisjuksköterskans uppfattning om sin roll vid stora olyckor och katastrofer och 

utifrån detta dra slutsatser som kan vara applicerbara i liknande sammanhang (Priebe & 

Landström, 2017). När människans uppfattning och erfarenhet av ett fenomen avses 

studeras är den lämpligaste metoden att tala med dem (Danielson, 2017a; Polit & Beck, 

2016). Datainsamlingen genomfördes därför genom enskilda, semistrukturerade intervjuer 

som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Den kvalitativa innehållsanalysen är mångfacetterad och syftar till att finna kärnan 

av fenomenet i en större mängd narrativ data genom att sammanställa och beskriva den 

(Polit & Beck, 2016). 

Urval 

För att få ett så innehållsrikt underlag för analys som möjligt bör urvalet av informanter 

göras omsorgsfullt (Polit & Beck, 2016). Informanterna rekryterades från två 

anestesiavdelningar i Västra Götalandsregionen med etablerade katastrofmedicinska 

beredskapsplaner där delar av personalen utbildas i sjukvårdsgrupp. Kontakt togs med 

verksamhetschefen för de båda anestesiavdelningarna genom ett information- och 

förfrågningsbrev (bilaga 1) utformat enligt Polit och Becks (2016) rekommendationer. När 

samtycke inhämtats från verksamhetschefen etablerades kontakt med 

anestesiavdelningarnas respektive enhetschefer via ett informationsbrev (bilaga 2). I 

samråd med enhetscheferna genomfördes rekryteringen till studien genom ett strategiskt 

urval där lämpliga kandidater valdes ut och tillfrågades av enhetscheferna (Henricson & 

Billhult, 2017). För att delta i studien behövde informanten vara specialistsjuksköterska 

inom anestesisjukvård med minst två års yrkeserfarenhet och behärska svenska språket i 

tal. Specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård med endast prehospital och/eller 

administrativ yrkeserfarenhet exkluderades från studien. 

 

De tillfrågade anestesisjuksköterskorna tilldelades ett rekryteringsbrev (bilaga 3) där syftet 

med studien, vad studien avsåg uppnå, genomförande samt viktiga definitioner (se tabell 1) 

presenterades. Vid ett planerat intervjutillfälle kunde två tilltänkta informanter inte delta på 

grund av arbetsbelastningen på avdelningen.  Då var koordinatorn för arbetspasset 

behjälplig med att ta fram nya lämpliga informanter till studien. Dessa blev tilldelade 

rekryteringsbrevet som de ombads läsa i lugn och ro för att sedan ta ställning till 

deltagande. Två informanter rekryterades direkt av författaren till denna studie och 

utgjorde de pilotintervjuer som sedan kom att inkluderas i studien. Av samtliga tillfrågade 

anestesisjuksköterskor valde ingen att tacka nej till att delta i studien. Urvalet resulterade 

slutligen i 10 informanter var av 6 identifierade sig som kvinnor och 4 som män, de var i 

åldrarna 32-68 år och yrkeserfarenheten som anestesisjuksköterska spände mellan 2,5 och 

39,5 år med en median på 17,5 år. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom tio enskilda semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer byggda på välkonstruerade intervjuguider tillåts informanten 

tala fritt samtidigt som de frågor som söks svar på täcks in under intervjun (Danielson, 

2017a; Polit & Beck, 2016). Samtliga frågor bör vara konstruerade så att informanten ges 

möjlighet att reflektera över fenomenet och ge informationsrika svar (Polit & Beck, 2016). 

Intervjuguiden (bilaga 4) konstruerades av författaren till denna studie i samråd med 

handledaren och två pilotintervjuer genomfördes för att utvärdera den. Pilotintervjuerna 

bedömdes vara informativa och kom att inkluderas i studien. Alla informanter fick samma 

första fråga: ”Har du reflekterat över din roll som anestesisjuksköterska i den 

katastrofmedicinska organisationen?” och samtliga intervjuer avslutades med frågan: ”Är 

det något du vill tillägga som du inte fått möjlighet att prata om?”. Författaren var följsam 

till informanten och frågorna i intervjuguiden ställdes inte alltid i samma ordning och vissa 

svar följdes upp med probe frågor (Polit & Beck, 2016) så som ”kan du berätta mer 

om…”, ”hur känns det…?”. 

 

Innan intervjun påbörjades säkerställdes att informanten tagit del av den skriftliga 

informationen och hen fick möjlighet att ställa frågor, därefter inhämtades ett skriftligt 

samtycke (bilaga 5). Samtliga intervjuer genomfördes under arbetstid på informanternas 

arbetsplatser i ett avskilt rum och varade mellan ca 17 - 30 minuter. Intervjuerna spelades 

in som en ljudfil med både diktafon och mobiltelefon, enstaka anteckningar togs vid några 

tillfällen, dessa användes som stödord vid intervjun och har inte analyserats. Ljudfilerna 

transkriberades sedan ordagrant till text. Vid transkribering av en intervju framkom att en 

viktig fråga glömts bort, kontakt togs därför med informanten om att komplettera med 

denna fråga. Ytterligare en komplettering med en uppföljande fråga genomfördes med en 

annan informant. Kompletteringarna genomfördes även de på informanternas arbetsplatser, 

spelades in som en ljudfil och transkriberades ordagrant till text. Intervjuerna och 

transkriberingen av dessa genomfördes, undantaget en av kompletteringarna, under en 

period av två veckor och utfördes av författaren till denna studie. Allt insamlat material 

avidentifierades och har förvarats i ett säkerhetsskåp eller i en lösenordsskyddad dator. 

Analys 

Ljudfilerna från intervjuerna transkriberades ordagrant till text där längre pauser, 

betoningar och känsloyttringar som skratt skrevs ut för bibehålla nyans och för att 

underlätta vid analysen (Danielson, 2017a). Analysen av intervjuerna har sedan genomförts 

med en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan en texts innehåll antingen beskrivas på en manifest 

textnära nivå eller på en latent tolkande nivå. Beskrivning av både manifest och latent 

innehåll föregås av viss grad av tolkning men varierar i djup och abstraktionsnivå 

(Graneheim et al., 2017; Graneheim & Lundman, 2004). Analysen för denna studie hade 

utgångspunkt i det manifesta innehållet för att sedan beskriva den underliggande 

betydelsen på en latent nivå.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004) sker i flera steg. 

Analysen startade med att samtliga intervjuer lyssnades på och lästes igenom ett flertal 

gånger för att få en känsla för helheten av intervjun och för att finna eventuella 
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transkriberingsfel (Danielson, 2017a; Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 

färgmarkerades de delar av den transkriberade intervjun som svarade mot syftet. Dessa 

markerade delar utgjorde analysenheten. Ur analysenheten identifierades sedan ord, 

meningar eller fraser relaterade till varandra genom deras kontext kallat meningsbärande 

enheter (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa meningsbärande enheter klipptes ut och 

klistrades in i en analysmall specifik för varje intervju. Varje meningsbärande enhet fick en 

identifieringskod [id] som beskrev i vilken intervju och vart i originaltexten den stod att 

finna. De meningsbärande enheterna abstraherades till viss del, kondenserades genom att 

korta ner texten med bibehållet innehåll och kodades, hela tiden med kontexten i åtanke i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Detta genom att regelbundet gå tillbaka till 

analysenheten eller originaltexten för att bibehålla kärnan av innehållet. Vid några tillfällen 

lyssnades även ljudfilen på åter igen. Redan under denna process började fragment av 

kategorier och teman att framträda, dessa tankar skrevs ner i ett separat dokument och 

lämnades sedan för att analysen skulle fortsätta förutsättningslöst. Processen pågick 

parallellt mellan flera intervjuer och mellan olika steg. 

 

Därefter startartar enligt Graneheim och Lundman (2004) processen att gruppera koderna 

utefter likheter och skillnader. När alla meningsbärande enheter från samtliga 

analysenheter kondenserats och kodats, sammanställdes ett dokument där id för den 

meningsbärande enheten, den kondenserade enheten och koden fanns med. Genom att 

varje kod försetts med ett id var det enkelt att gå tillbaka till originaltexten för att verifiera 

samhörighet eller skillnad mellan koderna och preliminära kategorier började framträda. 

Under processen förde författaren som en dialog med texten där frågor ställdes till texten 

som ”varför har informanten valt att dela med sig av detta, vad är det hen vill förmedla?”. 

Det manifesta innehållet kan enligt Graneheim et al. (2017) och Graneheim och Lundman 

(2004) ses som en beskrivning av vad texten säger och presenteras i textnära kategorier. 

Det latenta innehållet beskriver den underliggande betydelsen av innehållet som 

genomsyrar kategorier, koder och meningsbärande enheter (Graneheim et al., 2017; 

Graneheim & Lundman, 2004) och presenteras i beskrivande teman eller teman av mening 

(Graneheim et al., 2017). Koder och preliminära kategorier bearbetades och reviderades 

och tillslut fastställdes fyra kategorier som svarade på frågan vad?. Dessa presenteras i 

beskrivande och tolkande text. Kategorierna kunde sedan tolkas till ett övergripande 

beskrivande tema som svarade på frågan hur?. 

Etiska överväganden 

Enligt etikprövningslagen omfattas generellt inte studentarbeten på magisternivå av kravet 

på etikprövning (2003:460) men all typ av forskning bör föregås av etiska reflektioner och 

överväganden (Polit & Beck, 2016; Vetenskapsrådet 2017). Det krävs reflektion ur ett 

forskaretiskt perspektiv för att inte göra skada med sin forskning eller bidra till misstro mot 

forskning genom vetenskaplig oredlighet, som bland annat innefattar plagiat och 

förfalskning (Vetenskapsrådet, 2017) och ur ett forskningsetiskt perspektiv för att 

säkerställa att deltagarna inte skadas eller kränks (Polit & Beck, 2016; Vetenskapsrådet, 

2017). För att säkerställa deltagarnas rättigheter måste deltagande ske frivilligt, 

informanternas uppgifter behandlas konfidentiellt och informerat samtycke inhämtas (The 

World Medical Association [WMA], 2018; Vetenskapsrådet, u.å.). Insamlat material får 

inte heller användas till andra icke vetenskapliga ändamål eller till att fatta beslut om 

åtgärder som rör deltagaren (Vetenskapsrådet, u.å.). De rekryterade deltagarna till denna 
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studie fick skriftlig information om studien, där kontaktuppgifter till författare och 

handledare lämnades ut. Deltagande i studien var frivilligt och kunde av informanten 

avbrytas när som helst utan motivering. Innan intervjun säkerställdes att informanten tagit 

del av rekryteringsbrevet och hen fick möjlighet att ställa frågor, därefter inhämtades ett 

skriftligt samtycke. Informantens uppgifter har och kommer att hanteras konfidentiellt, 

förvaras oåtkomligt för obehöriga och endast att nyttjas för denna studies syfte. Endast 

författaren till denna studie har kännedom om vilken informant som är knuten till vilken 

intervju och allt material har och kommer att skyddas från obehöriga fram tills att 

materialet destruerats.  

 

Interjuver kräver djup koncentration och kan röra upp känslor, detta kan vara både 

energiuttömmande och emotionellt krävande för informanten och är något som forskaren 

måste ha i åtanke och vara lyhörd gentemot (Polit & Beck, 2016). För att minska risken för 

obehag erbjöds alla informanter att själva välja en för dem trygg plats för intervjun. I övrigt 

hade inga risker med studien identifierats. 

 

Författaren har arbetat som sjuksköterska inom akutsjukvården och har även teoretisk 

kunskap om katastrofmedicinskt- och prehospitalt arbete. För att inte förförståelsen ska 

påverka resultatet bör forskaren enligt Polit och Beck (2016) genom hela 

forskningsprocessen medvetandegöra sina personliga värderingar och kontinuerligt 

analysera och reflektera över dem. Kontinuerlig diskussion fördes med handledaren för 

examensarbetet och författaren förde loggbok med reflektioner över sitt arbete för att 

beakta förförståelsen. Genom att författaren till denna studie synliggör sin förförståelse kan 

trovärdigheten för studiens resultat öka (Polit & Beck, 2016).   
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RESULTAT 

Efter analys framkom fyra kategorier; vara en del i något större, vara närmast patienten, 

genom sin profession känna trygghet och medvetenhet och få förutsättningar att fungera i 

sin roll, med tolv underkategorier (tabell 2). Det genomgående temat i 

anestesisjuksköterskans uppfattningar är att genom sin profession vara en livsviktig 

nyckelfunktion med vilja att verka i den på bästa sätt. 

 

Att genom sin profession vara en livsviktig nyckelfunktion med vilja att 

verka i den på bästa sätt 

Anestesisjuksköterskan uppfattar sin roll vid stora olyckor och katastrofer som viktig och 

komplex. Rollen innefattar att följa och leda, organisera resurser och att vara den vårdande 

människan närmast patienten. Anestesisjuksköterskan är av uppfattningen att hen i sin roll 

är en förutsättning för liv och att rollen därmed medför ett stort ansvar. Rollen uppfattas 

som utmanande och ovan men anestesisjuksköterskan är beredd att axla den utmanande 

uppgiften för syftets skull. Anestesisjuksköterskan är medveten om att ingen är ensamt 

vital för att lösa uppgiften. Anestesisjuksköterskan uppfattar därmed sig själv som en liten 

men livsviktig del i något större som tillsammans med andra arbetar mot målet att lindra 

och förhindra fysiskt och psykiskt lidande i samband med stora olyckor och katastrofer. 

Anestesisjuksköterskan strävar efter att vårda med evidens och efterfrågar kunskap och 

kompetensutveckling för att känna trygghet i sig själv och för att slutligen göra gott för 

patienten. Anestesisjuksköterskan har en hög kompetens att vårda den vitalt sviktande 

patienten och känner genom erfarenhet, yrkesstolthet och professionstrygghet en stryka 

och trygghet i sig själv som kan ge ett lugn i det oundvikliga kaos som en stor olycka eller 

katastrof innebär. 

Tabell 2. Översikt av tema, kategorier och underkategorier. 

Tema 

 

Att genom sin profession vara en livsviktig nyckelfunktion med vilja  

att verka i den på bästa sätt 

Kategori Vara en del i något 

större 

Vara närmast 

patienten 

Genom sin 

profession känna 

trygghet och 

medvetenhet 

Få förutsättningar att 

fungera i sin roll 

Underkategori Vara en prehospital 

spetsfunktion 

 
 

Verka intrahospitalt 

 

 

 

Samarbeta med 

andra 

 

Axla omgivningens 

förväntan 

Upprätthålla vitala 

funktioner 

 
 

Vårda 

medmänskligt och 

patientsäkert 

 

 

Utmanas och 

utvecklas i sin 

profession 
 

Göra nytta genom 

grundläggande 

kompetens  

 

Mental beredskap 

och acceptans 

Förstå sin funktion 

 

 
 

Vara förtrogen med 

sin utrustning 

 

 

Få öva och 

kompetensutveckla 
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Vara en del i något större 

Anestesisjuksköterskan är av uppfattningen att hen har en viktig och föränderlig roll vid 

stora olyckor och katastrofer. Rollen handlar om att se och fördela resurser, både sina egna 

och andras, intrahospitalt eller prehospitalt för att göra största möjliga nytta för patienterna. 

För att uppnå detta behöver anestesisjuksköterskan kunna samarbeta med andra men också 

kunna axla omgivningens förväntan på anestesisjuksköterskans roll. 

Vara en prehospital spetsfunktion 

Informanterna beskriver att anestesisjuksköterskan som en del i den katastrofmedicinska 

beredskapen har som uppgift att bistå den prehospitala personalen med sin specifika 

kompetens på skadeplats genom att ingå i sjukvårdsgrupp. Denna roll uppfattas av 

informanterna som utmanande med ett annat arbetssätt, ovan utrustning och ofta i en svår 

fysisk miljö. Informanterna beskriver också en känsla av osäkerhet över att arbeta i en 

funktion de inte är vana vid och att de måste ha ett annat säkerhetstänk för att inte själva 

skadas. Informanterna uppfattar ett stort ansvar i att snabbt skapa sig en överblick över 

situationen på skadeplats och att själva bedöma vart deras specifika kompetens bäst 

behövs. Prehospitalt kan anestesisjuksköterskan vid en stor olycka eller katastrof ställas 

inför att tvingas prioritera vården och resurserna mellan patienterna och fatta livsavgörande 

beslut. Detta kan enligt informanterna leda till en inre konflikt. Prehospitalt är 

anestesisjuksköterskan dessutom ofta ensam i sin profession vilket kan leda till känslor av 

utsatthet och sårbarhet. 

 

När man åker ut, så är du ganska ensam i din profession, det finns ju ingen mer 

anestesisjuksköterska, det är ju du som har den kunskapen om, olika läkemedel och 

så. Ambulanspersonalen har ju också till viss del utbildning i de läkemedlen, men 

det är ändå jag som kan luftvägen. …. Så att man är ju, väldigt sårbar. (6) 

 

Att ha en viktig roll prehospitalt uppfattas som självklart av informanterna men de 

beskriver också en osäkerhet över sjukvårdsgruppens betydelse i dess nuvarande form. Att 

larmas ut innebär ett kraftigt stresspåslag och ibland hinner sjukvårdsgruppen inte ut till 

skadeplats innan uppdraget ändå avbryts. Informanterna beskriver en farhåga över att 

sjukvårdsguppen då istället blir en förspilld resurs där anestesisjuksköterskan bättre 

behövts inne på sjukhuset eller ändå saknar kunskap och utbildning för att kunna fungera 

optimalt i sin prehospitala roll. Informanterna beskriver också att när sjukvårdsgrupp 

larmas ut allt mer sällan blir det svårt för dem att bibehålla sin kompetens. 

 

Men, så det är som sagt va inte så ofta som vi åker ut längre och de är väl kanske 

det som gör att man ja, kanske tappar lite vanan då. Men, visst det är väl, man har 

ju mycket med sig som man får plocka fram. (5) 

 

Det pre- och intrahospitala arbetssättet skiljer sig åt på flera sätt. Informanterna beskriver 

att anestesisjuksköterskor som inte har någon prehospital vana därför många gånger saknar 

kunskap om hur de ska fungera i sin prehospitala roll. Informanterna beskriver samtidigt 

att omhändertagandet av patienten på många sätt är det samma både på skadeplats, på 

akutmottagning och perioperativt och menar därför att anestesisjuksköterskans komptens 

är viktig och lämpar sig väl både intra- och prehospitalt. Det beskrivs som en styrka att ha 

regelbunden erfarenhet från båda dessa världar för att bättre kunna agera optimalt 
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prehospitalt. Informanterna beskriver rotationstjänstgöring mellan arbete på 

operationsavdelning och prehospitalt som en allternativ lösning för att 

anestesisjuksköterskan ska kunna bidra med prehospital spetskompetens vid stora olyckor 

och katastrofer. 

 

…narkossyrror som jobbar på ambulans, som har rotationstjänster och det är 

väldigt, väldigt bra lösning för man växelvis tränar…  alla dom här färdigheterna 

det kräver, näst intill daglig träning. Jag tycker man är liksom lite, efter semester 

en månad så är man nästan lite sämre första gången man ska sätta en nål eller 

intubera på något sätt och det är, man ska öva kontinuerligt, om inte varje dag så 

varje vecka i alla fall. För att kunna va bra där ute. (7) 

Verka intrahospitalt 

Informanterna beskriver att de intrahospitalt har bättre förutsättningar att i sin roll hantera 

en stor olycka eller katastrof. Där känner de sig mer hemma och trygga. Själva miljön är 

mer bekant och fördelaktig med värme och belysning. Intrahospitalt finns framförallt ofta 

mer hjälp i form kollegiala resurser och hjälpmedel även om informanterna beskriver att de 

ändå kan känna sig ensamma och utsatta. Anestesisjuksköterskor som ofta arbetar 

prehospitalt beskrivs av informanterna istället kunna ha svårt att se och ta hjälp av alla 

resurser som finns inne på sjukhuset. En sådan särskild händelse intrahospitalt beskrivs av 

informanterna som mer lik vardagsorganisationen om än med en mer akut eller pressad 

faktor. Detta gör att det uppfattas som tryggare för informanterna att ta emot patienter inne 

på sjukhuset även om det råder brist på resurser. 

 

… jag tycker jag har mer, jag har kompetens innanför sjukhusets väggar så att 

säga. Ja absolut, där känner jag mig mera hemma och tycker att jag har varit med 

om fler, såna situationer. (10) 

 

Därför att du har ändå mer, resurser, inte bara i form av människor utan även att 

du har, din apparatur och du har dina, miljön och allting det här att du har den 

hjälpen, som du kanske, som du kanske inte har ute. (3) 

 

Intrahospitalt beskriver informanterna att de inte på samma sätt ställs inför att prioritera 

vem eller vilka patienter som ska få direkt livsuppehållande vård. De är av uppfattningen 

att om en patient väl lyckats nå sjukhuset under dessa omständigheter så finns det ofta 

möjlighet att i större utsträckning ge patienten den livsavgörande vård som den behöver. 

Anestesisjuksköterskan ställs istället inför för större organisatoriska beslut som att 

koordinera logistik och resurser för att nyttja resurserna på bästa sätt. Det kan vara att 

besluta om vem ska få vården först, vilka operationssalar som ska göras i ordning, vilken 

personal som kan avvaras till akutmottagningen och vilka resurser som måste finnas kvar. 

Det beskrivs av informanterna som en tung och svår roll ur flera aspekter. Det krävs att 

anestesisjuksköterskan kan lyfta blicken, planera framåt och sortera i det kaos som det 

oundvikligen blir. Detta helhetsperspektiv uppfattas av informanterna som utmanande för 

anestesisjuksköterskan som ibland kan ha svårt att se utanför sitt uppdrag inne på själva 

operationssalen eller för anestesisjuksköterskan som inte arbetat så länge i sin yrkesroll. 
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…för du blir ju nån form av, ja arbetsledare då. Som är ganska så tung roll 

egentligen, i den situationen. För vi har ju fortfarande akut verksamhet, vi kan ju få 

ett akut snitt så vi kan ju inte tömma alla resurser fullständigt heller, utan du kanske 

måste ha en person lös i alla fall. Men. Det, så är det ju inte alltid. (9) 

Samarbeta med andra 

Informanterna uppfattar att mycket av arbetet vid en stor olycka eller katastrof innebär att 

kunna samarbeta med andra för att bäst nyttja tillgängliga resurser. Informanterna 

beskriver att det fort blir kaos om alla tar egna initiativ och att anestesisjuksköterskan 

måste kunna inordna sig i en struktur där de både måste kunna leda och följa i samarbete 

med andra beroende på situation och plats. 

 

…vi är vana vid att leda ett arbete på en sal va. Och bestämma nu gör vi si nu gör 

vi så. Här måste du, ta ett litet steg tillbaka och inte sätta igång och köra ett eget 

race. För då fungerar det inte. (4) 

 

Informanterna beskriver en trygghet i att arbeta tillsammans med andra i en situation där 

anestesisjuksköterskan kan känna sig ensam och sårbar i sin specifika roll. Samarbetet 

innefattar att samverka eller samarbeta med andra yrkeskategorier som till exempel polis 

och räddningstjänst på skadeplats eller att ingå i ett team runt en patient antingen intra eller 

prehospitalt. Det intrahospitala teamet uppfattas som tryggt och välinövat och 

informanterna har enklare att identifiera sin roll inom teamet och har lättare att variera sin 

roll efter teamets behov. Att ingå i ett prehospitalt team beskrivs av informanterna som 

svårare. De saknar vana av att arbeta tillsammans med ambulanspersonalen och det 

prehospitala arbetssättet vilket gör teamarbetet svårare.  

 

…för intrahospitalt så är vi ju många fler. Som man arbetar nära med oftast också. 

Men många fler som vet sina plaster i den här situationen. Och ju fler, övningar 

eller, fall som man är med om desto tightare bli ju också teamet som man jobbar 

med. (1) 

 

I dessa extrema situationer är det enligt informanterna viktigt att prestigelöst hjälpa och 

stötta varandra. De beskriver att alla har olika erfarenheter och kan vara mer bekväma i 

olika situationer och att det därför krävs en tydlig kommunikation anestesisjuksköterskorna 

emellan. Informanterna uppfattar deras vana av att ofta arbeta i olika konstellationer och 

förmåga att samarbeta i pressade situationer som en styrka och trygghet inför dessa 

särskilda händelser. Nyckeln för samarbete beskrivs av informanterna som 

kommunikation. Kommunikation vid stora olyckor och katastrofer uppfattas som svårt och 

är enligt informanterna en av de första delarna som ofta havererar. Kommunikationen 

beskrivs också ge ett lugn i en kaotisk situation när den väl fungerar. 

 

Det kan vara skillnaden mellan, komma ut på en stor olycka eller katastrof eller vad 

som helst, där kommunikation inte fungerar, där blir det kaotiskt. Men, men där det 

faktiskt fungerar många gånger så kommer det att bli lugnt och stilla, det är inga 

tveksamheter om vad som ska göras, utan, det bara händer saker, så. (8) 
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Axla omgivningens förväntan 

Informanterna beskriver att de uppfattar en förväntan på dem i deras roll som 

anestesisjuksköterska vid stora olyckor och katastrofer, både från samhället men 

framförallt från annan personal. De beskriver att de upplever en förväntan på att de ska 

agera professionellt och lösa sin uppgift men att det också finns en förväntan att 

anestesisjuksköterskan ska gå in och helt ta över ansvaret i en svår situation. Enligt 

informanterna kan detta bero på att anestesisjuksköterskan i vardagen ofta tillkallas i 

situationer som andra inte förmår reda ut själva. Denna förväntan beskrivs av 

informanterna som inte alltid av godo, utifrån att alla anestesisjuksköterskor inte har 

samma kunskap och förmåga. Informanterna uppfattar det som att övrig sjukvårdspersonal 

ibland känner en rädsla inför luftvägs- och ventilationsproblem och att det därför också kan 

lägga sig ett lugn när anestesisjuksköterskan anländer. Informanterna beskriver också en 

förväntan på dem att kunna agera i sin roll prehospitalt trots avsaknad av utbildning och att 

det också ligger ett tungt ansvar på dem att lyckas med sin prehospitala uppgift.  

 

Så jag tror att det finns en stor tilltro och en stor förväntan på oss och den, ska man 

inte blunda för, den ska man axla och det kan vara jättetungt att axla den, i såna 

situationer. Att tvingas att å säga, jag grejar inte det här, vi behöver hjälp liksom 

så, det kan vara svårt, tror jag. (8) 

Vara närmast patienten 

Anestesisjuksköterskan beskriver att en viktig del i deras roll vid stora olyckor och 

katastrofer är att rädda och upprätthålla liv, att de arbetar närmast patienten i den 

katastrofmedicinska kedjan. Oavsett miljö eller under vilka omständigheter 

anestesisjuksköterskan än befinner sig i så är hens uppgift att på ett patientsäkert sätt säkra 

vitala funktioner hos den sviktande patienten, framförallt med fokus på luftvägen. 

Anestesisjuksköterskan uppfattar en styrka genom sitt omvårdnadsperspektiv där hen kan 

vårda patienten med bibehållen medmänsklighet även i en svår situation.  

Upprätthålla vitala funktioner 

Informanterna uppfattar att anestesisjuksköterskan har en nyckelroll i det 

katastrofmedicinska arbetet genom sin expertis i att hantera luftvägen. Det beskrivs som ett 

tungt ansvar som många gånger är direkt avgörande för patientens överlevnad. Trots det 

tunga ansvar som luftvägen innebär så beskriver informanterna en trygghet i rollen som 

expert på luftvägen. Uppgiften att ta hand om luftvägen är den samma vart än 

anestesisjuksköterskan befinner sig. Luftvägen ger en enligt informanterna en känsla av att 

rollen som anestesisjuksköterska blir självklar och enkel och skapar ett fokus i en i övrigt 

otrygg eller främmande situation eller miljö. 

 

Vår funktion är ju på nått sätt alltid andningsvägar och till viss del cirkulation kan 

jag tycka. Så att man ska ge, hjälpa till eller etablera en, en bra andningsväg och 

sen upprätthålla den och se till så att andningsväg och andning fungerar… (10) 

 

Att i sin roll ha denna specifika expertis på luftvägen innebär enligt informanterna också 

att anestesisjuksköterskan måste kunna prioritera vart denna kompetens bäst behövs. Detta 

beskrivs som utmanande speciellt om det, som vid en masskadesituation kan vara flera 
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skadade i behov av andningsstöd. Informanterna beskriver att de också har uppgiften att 

säkra och stabilisera andra vitala funktioner än luftvägen hos den akut sviktande patienten 

vid stora olyckor och katastrofer. Bland annat genom att säkra infarter och upprätthålla 

cirkulation. Uppgiften att säkra vitala funktioner uppfattas som utmanande av 

informanterna, då det sätter en stor press på anestesisjuksköterskan i en situation där 

patientens tillstånd dessutom kan göra de vitala momenten rent tekniskt svåra att utföra. 

 

… och det är det som måste till när man är ute på, på stora olyckor och sånt där, 

hur man ska hantera, hur man ska hantera stora blödningar och vad man ska göra 

och så. Understödja alla funktioner som finns hos de skadade liksom och 

säkerställa. Det är vårat område. (8) 

Vårda medmänskligt och patientsäkert 

Det uppfattas av informanterna som en utmaning att vårda patientsäkert och bibehålla ett 

medmänskligt förhållningssätt till patienten vid en stor olycka eller katastrof. 

Informanterna beskriver att anestesisjuksköterskan med sitt omvårdnadsperspektiv har en 

styrka i att kunna möta patienten i svår situation. Informanterna beskriver att de 

livräddande åtgärderna alltid har högst prioritet men att de i sin roll också kan se helheten 

och till patientens emotionella behov. Informanterna beskriver att de vågar se patienten i 

den ensamhet som patienten kan uppleva i kaoset och att de utan att förspilla tid i en 

brådskande situation kan bevara det mänskliga i vårdandet. Detta genom att ta i patienten 

på ett varsamt sätt och genom att prata med patienten med försäkran och förtröstan. 

 

…att jag har ändå mitt, tänk, mitt sätt att tänka ur ett omvårdnadsperspektiv, jag 

tror att jag ändå kan, se, och kanske också prata med patienterna på ett sätt som 

gör att jag kan vara mänsklig i de här situationerna. (3) 

 

Informanterna är medvetna om att patienten i en sådan kaosartad situation kanske inte 

förmår att ta till sig av deras vilja att bekräfta dem även på ett emotionellt plan. Det 

beskrivs som viktigt av informanterna att ändå försöka vara närvarande, då har de gjort vad 

de har kunnat vilket beskrivs leda till en bra känsla i dem själva. Att vårda patientsäkert 

och att hela tiden fatta medicinskt välgrundade beslut uppfattas också som en stor 

utmaning. Informanterna beskriver att de måste vara medvetna om sina resurser både 

materiella och egna och basera sina beslut om åtgärder därefter. För att vårda patientsäkert 

måste anestesisjuksköterskan veta vad hen gör och inte fördröja vård eller riskera att 

förvärra tillståndet i en för patienten redan kritisk situation. 

 

…och man ska inte ta några onödiga risker. Absolut inte, som, att intubera 

prehospitalt det är ju det absolut sista man ska göra om det inte verkligen är jätte 

nödvändigt ... man ska jobba så patientsäkert som möjligt såklart. (2) 
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Genom sin profession känna trygghet och medvetenhet 

För att kunna verka i en stor olycka eller katastrof krävs enligt anestesisjuksköterskan 

självkännedom och trygghet i sin profession. Denna trygghet tar tid att nå och måste också 

noga förvaltas. Det kaos som en stor olycka eller katastrof innebär ställer stora krav på att 

anestesisjuksköterskan måste kunna hålla sitt fokus och lösa sin uppgift även i ovana 

situationer eller miljöer. Anestesisjuksköterskan är medveten om och beredd att axla sin 

uppgift och hen strävar efter att göra sitt bästa även i ovana situationer. Detta genom 

anestesisjuksköterskans grundläggande professionstrygghet, kompetens och 

handlingskraft. 

Utmanas och utvecklas i sin profession 

Det beskrivs av informanterna som viktigt att lära känna sig själv för att kunna fungera och 

agera i sin roll vid en katastrof eller stor olycka. Att känna sina egna gränser och veta hur 

de själva reagerar i en stressad situation och under adrenalinpåslag uppfattas som mycket 

betydelsefullt av informanterna. Hur väl anestesisjuksköterskan hanterar detta uppfattas av 

informanterna som individuellt men genom sin profession får de utmana sina gränser både 

kompetensmässigt och som individer. Informanterna beskriver hur de genom sitt 

vardagliga arbete ofta ställs inför utmaningar som gör dem tryggare inför att verka i stora 

olyckor eller katastrofer. De beskriver att anestesisjuksköterskan ofta arbetar med och har 

vana av att ta hand om de svårt sjukaste eller skadade patienterna i pressade situationer.  

 

…nä men det är just det att vi utsätts ganska mycket hela tiden dagligen i vårat 

arbete för, för såna situationer som andra vårdpersonal inte råkar ut för. Och det i 

sig ger ju en trygghet, och ett lugn hos oss, en känsla av bekantskap liksom med 

situationen. Som ju ger ett lugn hos en själv. (1) 

 

Att möta dessa utmaningar och lära av dem uppfattas av informanterna som ett sätt att 

ständigt utvecklas och bli tryggare i sin profession. De beskriver att kunna hantera sitt 

adrenalin och fokusera på sin uppgift under stress är något som anestesisjuksköterskan ofta 

ställs inför genom att ingå i sjukhusets interna larmkedja för att ta hand om patienter i 

behov av omedelbar hjälp. Informanterna beskriver att genom att veta hur de själva 

reagerar vid ett larm skapas en trygghet inför dessa särskilda händelser.  

 

…man vet hur man ska agera när man får ett larm, asså man får ju det här 

adrenalin, adrenalinpåslaget och sånt där men, men ändå, tränas i att, hur 

reagerar jag själv när jag får ett larm och man. Ju mer erfarenhet man får av det så 

blir man ju lugnare när man får ett larm. (6) 

 

Rollen som ny anestesisjuksköterska beskrivs av informanterna som ovan med mycket 

tvivel över sina beslut och handlingar. Med erfarenhet så försvinner delar av detta tvivel 

och anestesisjuksköterskan får lättare att fokusera på sin uppgift. Det tar enligt 

informanterna tid att känna sig trygg i sin yrkesroll och detta uppfattas som en 

förutsättning för att kunna fungera i vid en stor olycka eller katastrof. Professionen 

uppfattas av informanterna som ett hantverk och tryggheten är något som de hela tiden 

också måste förvalta. Detta genom att kontinuerligt utsätta sig för och lära av utmanande 

situationer, även om anestesisjuksköterskan har lång yrkeserfarenhet. Det krävs en inre 

professionstrygghet för att kunna verka i svåra situationer och på utmanande platser och 
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det ger en trygghet att veta vad informanterna förväntas kunna och vart de egna gränserna 

går. På så sätt reduceras en del av stressen i en kaosartad situation. 

 

…men jag tycker att här vi får också ta ett enormt stort ansvar, vilket jag tycker är 

bra. Nu vet ju inte jag om alla tycker det men jag tycker att man växer med varje 

uppgift, att man får tänja på sina gränser och ta ansvar, och jag tycker att vi har en 

hög kompetens här. Och jobbar väldigt självständigt och blir såklart tryggare då, 

och tuffare. (3) 

Göra nytta genom grundläggande kompetens 

Att vid en stor olycka eller katastrof behöva vårda i en främmande eller kaotisk miljö intra 

eller prehospitalt utan specifik utbildning uppfattas som oerhört utmanande av 

informanterna. De beskriver att de ändå axlar uppgiften och att de strävar efter att lösa den 

så bra som möjligt. Informanterna uppfattar att de med sin trygghet i sin profession och sin 

erfarenhet kan göra mycket nytta genom att använda sig av sin grundläggande kompetens 

trots avsaknad av specifik katastrofmedicinsk kunskap. Informanterna beskriver att de 

genom sitt arbete har regelbunden träning i många av de momenten om ingår vid ett 

omhändertagande av en patient drabbad av trauma och kan applicera denna kunskap i 

dessa sammanhang.  

 

…olyckor eller, blödande patienter, det, det är ju lite samma, eller inte samma men. 

Jag tänker att omhändertagandet vid en olycka, kan ju vara lite lika dant som även 

en annan patient som sövd, som blöder jättemycket. Det blir ju lite samma, a, 

liknande tänk i alla fall. (10) 

 

Informanterna uppfattar att de har en skarp klinisk blick och en vana att bedöma och 

hantera medvetslösa patienter som inte kan tala om hur de mår. Detta ser informanterna 

som en fördel och trygghet vid arbete i stora olyckor eller katastrofer. Informanterna 

beskriver en vilja att agera och de uppfattar sig som handlingskraftiga och självständiga 

vilket de tar med sig in i det katastrofmedicinska arbetet. Deras strukturerade arbetssätt och 

deras breda kompetens leder till att informanterna uppfattar att de kan göra mycket gott för 

patienten i många situationer vare sig det handlar om mindre incidenter eller katastrofer. 

 

…vi har ju en prioriteringsordning klart man jobbar ju efter ABCDE och det här. 

Så det är ju därifrån man utgår ifrån, det är ju ganska tryggt för det är ju, vad ska 

man säga, vid all form av katastrofutbildning så jobbar man ju enligt den principen 

liksom. (2) 

Mental beredskap och acceptans 

Informanterna beskriver en tydlig medvetenhet om att en stor olycka eller katastrof kan 

inträffa. De beskriver det som när och inte om det sker och de är medvetna om att det är en 

del av deras arbete att hantera dessa händelser. Informanterna beskriver att det inte är något 

som går att planera inför men att tankarna många gånger finns i deras undermedvetna och 

att de därmed har en viss mental beredkap för situationen. Informanterna beskriver hur de 

ser på katastrofer som sker runt om i världen med sjukvårdens ögon och reflekterar över 

hur de själva hade agerat. De beskriver hur de under ett arbetspass i det undermedvetna 

många gånger har en plan om hur de ska hantera en eventuell stor olycka eller katastrof. 
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…det är klart att det finns i åtanke liksom att man kan utsättas för det och, ja. Sen 

går det ju inte att planera så mycket inför det för man vet ju aldrig vad det är för 

typ av situation man hamnar i inför det men. Det ingår ju i en del av jobbet att 

hamna i sån, att, man kan potentiellt hamna i såna situationer liksom. (2) 

 

Och det är det jag tycker är viktigt att man har nånstans i sitt huvud när man går 

här och tänker att, ja ja det är lugnt, det rullar på här, rätt vad det är så händer 

det, och jag menar inte att jag går här varje dag och tänker så här gu tänk nu om 

det händer en bussolycka eller om det, det gör jag absolut inte, men man ska ändå 

vara medveten om, vad man sitter i för situation. (9) 

 

I denna mentala beredskap beskrivs också en acceptans över att situationen hur väl 

förberedd informanterna än känner sig kommer att leda till ett oundvikligt kaos, ovisshet 

och till ett extremt stresspåslag som inte går att undvika vare sig med erfarenhet eller 

träning. Det uppfattas av informanterna som något som anestesisjuksköterskan istället 

måste lära sig att acceptera och hantera. 

 

…det är ju ett extremt stresspåslag i dom här, asså, det är ju inte så där att man går 

och längtar efter å åka ut precis på en, det är ju nästan alltid, ett elände som man 

möts av när man kommer ut och. Ett, jätte, påslag stressmässigt, det hjälper inte om 

man har gjort det förut och har jobbat i hundra år så, är det i alla fall så. (7) 

 

Informanterna uppfattar också att de måste förlika sig med och acceptera att de kanske inte 

kan rädda alla patienter vid en stor olycka eller katastrof. Att kunna hantera att det finns 

patienter som inte kommer att klara sig oavsett vad anestesisjuksköterskan gör beskrivs 

som viktigt av informanterna. De får istället försöka känna en förtröstan i att de 

tillsammans med andra ändå räddat så många som möjligt. Informanterna beskriver också 

en känsla av trygghet när de inser och accepterar att anestesisjuksköterskan har sitt breda 

men begränsade kunskapsområde och att de inte kommer att kunna göra allt i alla 

situationer. 

 

Men det är ju det här yrket, som du måste bli vän med. För annars så orkar man 

inte, alltså överhuvudtaget, för det kan ju hända. Och det handlar kanske inte så 

mycket om just vad du gör, utan patientens tillstånd. (3) 

Få förutsättningar att fungera i sin roll 

För att anestesisjuksköterskan ska kunna använda sin kompetens och agera i sin roll finns 

ett behov av att förstå sin funktion och få möjlighet att öva i den. Att som 

anestesisjuksköterska dessutom ha ordning på och kunskap om sin utrustning uppfattas 

som vitalt. Katastrofmedicin uppfattas av anestesisjuksköterskan som ett nedprioriterat 

område där beredskap och kompetensutveckling avstannat. Anestesisjuksköterskans 

förutsättning att för fungera i sin roll påverkas stort av detta. 
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Förstå sin funktion 

Rollen vid en stor olycka eller katastrof uppfattas av informanterna skilja sig från det 

normala vilket innebär att anestesisjuksköterskans hela tankesätt måste ställas om. 

Informanterna beskiver att de är medvetna om att de har en funktion i den 

katastrofmedicinska beredskapen men hur väl insatta de är i sin roll varierar. Informanterna 

uppfattar det som viktigt att förstå sin roll i den katastrofmedicinska 

beredskapsorganisationen för att kunna verka i den men beskriver att det är ett område som 

prioriteras lågt i verksamheten. De beskriver även att de själva har ett ansvar att förstå sin 

funktion genom att vara uppdaterade i den katastrofmedicinska beredskapsplanen och vara 

medvetna om viktiga ledningsfunktioner i organisationen. Att ha en inblick i den 

katastrofmedicinska beredskapsplanen uppfattas av informanterna ge en viss känsla av 

trygghet i sin beredskap. Informanterna beskriver också att beredskapsplanen måste lyftas 

fram, reflekteras över och ifrågasättas för att fylla sitt syfte. 

 

…för att ta min plats i det hela är väl att försöka förbereda mig lite och, förstå min 

funktion i, i den situationen egentligen. … Läser bland annat, katastrofmedicinska 

PM et, försöker, nu var det ett tag sen sist, men försöker läsa om litteraturen också 

vad det gäller för min del. (1) 

 

Informanterna beskiver att de många gånger genom sin erfarenhet kan tänka sig in i och 

förstå vad som förväntas av dem vid en stor olycka eller katastrof men är av uppfattningen 

att detta inte räcker. Vem anestesisjuksköterskan är som person och har med sig för 

tidigare erfarenheter präglar också tydligt hur väl hen fungerar i en katastrofsituation enligt 

informanterna. De uppfattar därför att alla anestesisjuksköterskor inte kan förväntas axla 

rollen på samma sätt. Då förutsättningarna ser olika ut beskriver informanterna att det finns 

ett behov av tydlig struktur och handlingsplaner som fungerar även för den som är mindre 

erfaren eller som själv drabbats av panik eller tunnelseende.  

 

Annars så tror jag det är väldigt personbundet hur lämplig du är, och det är ju 

svårt att bygga katastrofplaner efter personliga egenskaper. (9) 

Vara förtrogen med sin utrustning 

Informanterna är av uppfattningen att det är viktigt att ha ordning på och vara förtrogen 

med sin utrustning vid arbete i stora olyckor eller katastrofer. Många gånger känner sig 

informanterna mer bekväma med utrustningen intrahospitalt men även där måste de vara 

uppmärksamma, då utrustning eller läkemedel kan vara olika på olika delar av sjukhuset. I 

en okänd miljö eller situation uppfattar informanterna att de behöver bryta sitt fokus på 

uppgiften för att också lägga fokus på utrustningen. 

 

…i en HLR situation till exempel på sjukhuset eller utanför sjukhuset så behöver jag 

fokusera, lägga mer fokus då på att leta upp vart rätt grejer är någonstans och 

tänka igenom att jag verkligen, har alla saker som jag behöver, till den uppgiften 

jag försöker lösa. (1) 

 

Informanterna beskriver att genom att ha ordning på sin utrustning minskar distraktionen 

och de får bättre förutsättningar att lösa sin uppgift. Informanterna beskriver att de är vana 

vid att arbeta med mycket av den utrustning som används vid stora olyckor och katastrofer 
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men vid oklarheter kring vilken utrustning som finns att tillgå, eller vart den finns 

uppfattas det dock som svårt att överhuvudtaget lösa sin uppgift.  

 

Får man bara tag i en, ett laryngoskop och en tub så kan man nog tuba vart man än 

är nästan, faktiskt. Det gäller att hitta grejerna snarare. (7) 

 

…och anestesisjuksköterskan har ett egenansvar, gå ut och titta på utrustningen 

med jämna mellanrum. Annars så, hur vässad du än är på att sätta nålar och få ner 

tuber och sånt så hjälper inte det om du står där ute och inte hittar dina grejer. Så 

är det! (4) 

 

Informanterna uppfattar att de kan känna sig tryggare och bättre förberedda om de har gått 

igenom den särskilda utrustningen i katastrofförrådet. Detta beskrivs som den ibland enda 

utbildningen eller specifika förberedelsen informanterna har inför att kunna verka i sin 

funktion som anestesisjuksköterska vid en stor olycka eller katastrof. Den annorlunda 

kringutrustningen prehospitalt uppfattas av informanterna som utmanande. Andra 

sambandsmedel och personlig utrustning i form av hjälmar, stora kläder och stövlar som då 

används beskrivs som ovant. Utvecklingen av den prehospitala utrustingen uppfattas också 

som en ökad trygghet för att kunna lösa uppgift på skadeplats. 

Få öva och kompetensutveckla 

Då stora olyckor och katastrofer är ovanligt förkommande beskriver informanterna ett 

behov av att få öva och komptensutveckla i sin katastrofmedicinska funktion för att kunna 

verka i den på ett bra sätt. Att ha katastrofmedicinsk kompetens uppfattas vara av stor 

betydelse för informanternas egen trygghet men beskrivs också som viktig för att i 

slutändan göra det så bra som möjligt för patienten. Informanterna efterfrågar kunskap om 

den katastrofmedicinska organisationen i stort och det förändrade arbetssättet som en stor 

olycka eller katastrof medför. Informanterna uppfattar även ett behov av mer specifik 

utbildning så som skademekanism hos barn och om hur de ska hantera olyckor med farliga 

ämnen och strålning. De beskriver brister i deras teoretiska kunskap men framförallt 

uppfattar informanterna ett behov av praktisk träning och övning i sin specifika funktion. 

Att få öva praktiskt uppfattas av informanterna ge helt andra möjligheter att få bättre 

förståelse för katastrofmedicinska händelser och deras egna reaktioner.  

 

…det är ju viktigt med scenarioövningar då och, så att man, får den, a vad ska man 

säga, inblicken i det hela som, vad som kan, vad som kan inträffa på en olycksplats 

eller på eller en stor katastrof då. Och det är ju övningar som är, de är jätte 

värdefulla då för att man ska få en ordentlig kunskap helt enkelt. (5) 

 

Praktisk övning ger informanterna möjlighet att utsätta sig för svåra och ovana miljöer 

under kontrollerade former. Det uppfattas av informanterna som lärorikt att få träna på att 

arbeta under svåra prehospitala förhållanden, få möjlighet att göra misstag och därmed lära 

av dem, utan att de själva eller någon annan kommer till skada. Det uppfattas också som 

viktigt att få öva i autentisk sjukhusmiljö för att få en bättre förståelse för det kaos som en 

stor olycka eller katastrof oundvikligen medför. Informanterna beskriver att tidigare 

katastrofmedicinska övningar och kurser är till stor nytta för deras beredskap och hur väl 

förberedda de känner sig för att kunna agera i sin roll. Det uppfatas av informanterna som 
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att anestesisjuksköterskor som inte fått samma möjlighet till övning och 

kompetensutveckling saknar denna trygghet. 

 

Så att min kompetens vad gällande, katastrofmedicin och sånt det, det är ju bara 

teoretiskt liksom så, och den det, den är låg, det kan jag tycka liksom att, det, jag 

skulle inte känna mig trygg, liksom, ifall det skulle ske någon stor katastrof. (6) 

 

Informanterna beskriver också ett behov av att få öva tillsammans med andra enheter så 

som akutmottagning och ambulanssjukvård. För att kunna verka i sin prehospitala 

spetsfunktion på ett bra och säkert sätt uppfattar informanterna också ett behov av övning i 

prehospitalt arbetssätt. Informanterna beskriver en nytta även i mindre prehospitala 

simuleringsövningar för att få träna på det annorlunda tänket, organisationen, arbetssättet 

och kommunikationen. 

 

Du får inte kompetensen genom att läsa, i en bok. Det är A och O att du faktiskt 

måste träna detta. Annars så har du inte kompetensen, du har bara tekniska 

kompetensen men du har inte kompetensen att fungera, fullt ut alltså. Veta vem du 

ska lyssna på, veta, ja var ledningsambulans, var står den, hur är olika människor 

markerade, olika färger. Du måste få träna på detta. Jätte viktigt. (4) 

 

Informanterna är av uppfattningen att det ständigt kommer nya rön som hade gjort dem 

säkrare i sin katastrofmedicinska roll om de fått ta del av dem. De beskriver att 

verksamheten tappat den katastrofmedicinska kompetensen som helhet och att området är 

lågt prioriterat. 

 

…där var allt glasklart, alla visste verkligen sina tydliga roller och vi hade mycke 

övningar och så, det kan jag uppleva faktiskt här att det är nånting som har 

försvunnit mer och mer ur våran verksamhet. (9) 

 

Informanterna beskriver även ett generationsskifte som inte nödvändigtvis uppfattas göra 

anestesiverksamheten sämre rustad inför katastrof. Nya medarbetare uppfattas kunna bidra 

med ny kunskap och kompetens och framförallt med ett ifrågasättande och reflekterande 

över varför verksamheten ser ut som den gör. Vilket av informanterna beskrivs kunna vara 

till gagn för den katastrofmedicinska utvecklingen. Informanterna inser att det inte går att 

få någon mängdträning eller stor erfarenhet av att verka i sin roll vid stora olyckor eller 

katastrofer. Informanterna uppfattar därför traumasimuleringen och mottagandet av 

traumapatienter som ett värdefullt sätt att bibehålla någon form av katastrofmedicinsk 

kompetens på. Den centraliserade traumasjukvården leder därför till en viss oro hos 

informanterna över att kunna upprätthålla katastrofmedicinsk kompetens hos de 

anestesisjuksköterskor som inte längre handhar trauman intrahospitalt i samma 

utsträckning.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att förutsättningslöst beskriva anestesisjuksköterskans 

uppfattning om sin roll vid stora olyckor och katastrofer. Därför valdes en kvalitativ metod 

med induktiv ansats där semistrukturerade intervjuer analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Vilket visat sig vara 

ändamålsenligt för studien. För att bedöma en kvalitativ studiens kvalitet och pålitlighet är 

det viktigt att redovisa och reflektera över studiens genomförande (Danielson, 2017b; 

Graneheim & Lundman, 2004). Nedan följer en metoddiskussion utefter begreppen 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Ett grundläggande krav vid kvalitativ forskning är att informanten har erfarit det fenomen 

som avses studeras (Henricson & Billhult, 2017; Polit & Beck, 2016). 

Anestesisjuksköterskans roll vid stora olyckor och katastrofer omnämns i både 

kompetensbeskrivningen (AnIva & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012) och i 

högskoleförordningen (SFS 1993:100) varvid ett särskilt kriterium avseende 

katastrofmedicinsk kompetens eller erfarenhet för den enskilde informanten inte 

formulerades. Anestesisjuksköterskornas olika erfarenheter är en realitet i den 

katastrofmedicinska beredkapsorganisationen och att låta informanter utan reell erfarenhet 

beskriva uppfattningen om sin roll ansågs därför vara av värde. Om endast informanter 

med faktisk erfarenhet av stor olycka eller katastrof inkluderats i studien hade säkerligen 

en annan uppfattning om fenomenet framträtt. Samtidigt hade den generella 

överförbarheten oavsett erfarenhet troligtvis blivit mer begränsad. Mot bakgrund av 

Benner och Tanners (1999) kunskapsstege valdes däremot en minimum tid av 

yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska motsvarande stadiet kompetent för studien. 

Detta då det inte uppfattades som rimligt att förutsätta att novisen och den avancerade 

nybörjaren reflekterat över fenomenet. 

 

För att säkerställa att författare och informant skulle förstå varandra behövde informanten 

behärska svenska språket i tal. I rekryteringsbrevet som tilldelades tilltänka informanter 

nämndes dock inte detta inklusionskriterie men bedöms inte ha påverkat urvalet då ingen 

rekryterad informant i efterhand behövde exkluderas på grund av språket. Denna studies 

urval resulterade i en stor variation mellan informanterna gällande ålder, erfarenhet och 

kön vilket kan öka studiens trovärdighet (Graneheim et al., 2017; Graneheim & Lundman, 

2004). Syftet med studien var inte att undersöka någon av dessa variabler så för att 

säkerställa informanternas konfidentiellitet har dock endast en övergripande beskrivning av 

informanternas bakgrund redovisats för att visa på urvalets variation (Danielson, 2017b). 

 

Ingen av de tillfrågade anestesisjuksköterskorna valde att tacka nej till att delta i studien 

vilket kan tolkas som att de uppfattade ämnet som betydelsefullt. En aspekt som kan haft 

betydelse är att anestesiavdelningarnas enhetschefer slutligen fick uppdraget att rekrytera 

deltagare till studien. Det kan ha varit svårt att neka en förfrågan från en chef som 

informanten står i beroendeställning till (Kjellström, 2017). De flesta informanter fick dock 

rekryteringsbrevet i god tid innan intervjun där kontaktuppgifter till författaren och 

handledaren lämnades ut. Författaren var noga med att inhämta ett informerat samtycke till 

att delta i studien. Två informanter rekryterades samma dag som intervjuerna genomfördes. 
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Vid detta tillfälle var författaren än mer tydlig med att informera om frivilligheten samt 

rätten till att avbryta sitt deltagande. Författaren har genom detta gett goda förutsättningar 

för ett frivilligt deltagande. 

 

Enligt WHO och ICN (2009) och Lennquist (2009a) finns ingen entydlig definition kring 

begreppet katastrof vilket också påverkar nomenklaturen inom det katastrofmedicinska 

området. För studien betydelsefulla definitioner (se tabell 1) presenterades därför i 

rekryteringsbrevet för att förtydliga i vilken kontext anestesisjuksköterskans roll avsågs 

studeras. Detta för att säkerställa att informanten skulle kunna bidra med sin uppfattning 

angående fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). Då själva begreppet katastrofmedicin 

inte avsågs studeras borde detta inte ha haft någon inverkan på resultatet annat än att få 

informanten att fokusera på avsett fenomen och på så sätt öka trovärdigheten för resultatet. 

 

Intervjuer ger möjlighet att ta del av människors egna beskrivningar av ett fenomen 

(Danielson, 2017a) och har varit en lämplig datainsamlingsmetod för denna studies syfte. 

Två pilotintervjuer genomfördes för att utvärdera intervjuguiden, mäta tidsåtgången och ge 

författaren möjlighet att öva på rollen som intervjuare (Danielson, 2017a). 

Pilotintervjuerna resulterade endast i smärre förändringar av intervjuguiden. I efterhand 

upplever författaren att vissa frågor kan ha varit överflödiga men då författaren var följsam 

till informanten anpassades frågor och ordningen på dem utefter situationen. Samtliga 

intervjuer avslutades med frågan: ”Är det något du vill tillägga som du inte fått möjlighet 

att prata om?”. Att avsluta en intervju på detta sätt beskrivs av Polit och Beck (2016) som 

en styrka då informanten ges möjlighet att själv dela med sig av information som hen ser 

som viktig och medför ett naturligt avslut.  

 

Intervjuer kan dock vara krävande för och röra upp känslor hos informanten (Polit & Beck, 

2016) vilket författaren haft i åtanke. Ingen informant upplevdes bli illa berörd av intervjun 

men några valde att sitta kvar en stund efteråt och dela med sig av händelser de diskuterat 

eller reflekterat över. Denna stund togs till vara på för att minska risken för att 

informanterna skulle känna obehag (Danielson, 2917a). Ingen informant valde att avbryta 

sitt deltagande eller att genomföra intervjun på annan plats. 

 

Danielson (2017a) menar att processen att analysera en intervju startar redan vid 

transkriberingen då författaren genom att lyssna och skriva kan skapa bättre förutsättning 

för att förstå informantens beskrivning. Det kan därför ses som en fördel att författaren 

ensam utfört momenten transkribering och analys. Graneheim et al. (2017) beskriver dock 

att det kan vara en fördel för studiens trovärdighet att vara fler än en författare för att nå 

konsensus kring hur texten ska tolkas. För att öka trovärdigheten har författaren 

fortlöpande diskuterat analysprocessen med handledare som haft insyn i avidentifierat 

material och med medstudenter för att få perspektiv på analys och resultat. Genom att 

presentera resultatet i manifesta kategorier och slutligen i ett beskrivande tema kan det 

underlättas för läsaren att själv bilda sig en uppfattning om textens innebörd. Viktigt att 

beakta är dock att även manifesta kategorier föregås av tolkning om än på en annan 

abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Informanterna delade rikt med sig av sina uppfattningar om sin roll och datamaterialet blev 

större än vad författaren initialt förväntat sig. Datamaterialets storlek för studiens relativt 

begränsade omfattning medför en risk att djupare dimensioner av informanternas specifika 
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uppfattningar kan ha gått förlorad vid sammanställning av resultatet. För att minska risken 

för detta och bibehålla kärnan av informanternas uppfattning har en öppen dialog förts med 

handledaren som haft insyn i analysprocessen. För att öka tillförlitligheten för resultatet 

valdes inte att i efterhand ändra fokus och smalna av tilltänkt fenomen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Således har alla informanter haft samma betydelse i analysen och 

slutligen för resultatet. En sammanställning av informanternas breda uppfattning om sin 

roll kan fortfarande i sin helhet bidra till en fördjupad förståelse för 

anestesisjuksköterskans komplexa funktion. För att öka trovärdigheten för resultatet har 

citat från informanterna genomgående presenterats (Danielson, 2017b; Graneheim & 

Lundman, 2004). Resultatet från en kvalitativ innehållanalys är svårt att helt efterlikna men 

genom att författaren tydligt beskrivit studiens metod och analysförfarande kan 

trovärdigheten för studien öka och möjligheten för andra att studera fenomenet vidare 

underlättas (Danielson, 2017b).  

 

Författaren har sedan tidigare erfarenhet från akutsjukvården och viss teoretisk kunskap 

om katastrofmedicin och prehospitalt arbete. Författaren har genomgående beaktat och 

reflekterat över sin förförståelse genom att redovisa den och genom kontinuerlig dialog 

med handledare vilket kan öka studiens trovärdighet (Henricson & Billhult, 2017; Polit & 

Beck, 2016). Det är enligt Graneheim et al. (2017) viktigt att vara medveten om sin 

förförståelse då den kan påverka hur frågor ställs eller följs upp samt hur berättelserna 

uppfattas och tolkas. Författarens teoretiska kunskap kring prehospitalt arbete och 

katastrofmedicin kan därför också ses tillföra en styrka i studiens trovärdighet. Detta 

genom att författaren bättre kunnat förstå den prehospitala och katastrofmedicinska 

nomenklaturen och därmed haft en bättre förståelse för vad informanten velat förmedla. 

 

Beredskap för sjukvårdsgrupp ingår inte i normaluppdraget generellt för 

anestesiavdelningar och delar av resultatet tänkas vara tämligen specifikt för just detta 

uppdrag. Dock kan dessa delar även vara överförbart för de specialistsjuksköterskor som 

på andra sätt arbetar i prehospital verksamhet. Anestesisjuksköterskornas tankar och 

erfarenheter berör emellertid framförallt deras roll generellt i den katastrofmedicinska 

beredskapsorganisationen och hur den kan komma att påverka dem. Författaren anser 

därför att resultatet kan ses som överförbart till specialistsjuksköterskor som ingår i 

katastrofmedicinsk beredskap eller till specialistsjuksköterskor där de som 

nyckelfunktioner genom sin profession ställs inför stora, utmanande och oförutsedda 

situationer. Studiens överförbarhet är i slutändan upp till läsaren själv att besluta om 

(Graneheim & Lundman, 2004) men författaren har med denna diskussion velat belysa 

styrkor och svagheter med studien och därmed öka trovärdigheten för den. 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att informanterna tydligt uppfattar att de med sin specifika 

kompetens har en viktig funktion i det prehospitala arbetet vid en stor olycka eller katastrof 

vilket stämmer väl överens med Gellerfors et al. (2018) studie och Rehn et al. (2016) 

rekommendationer om kompetens relaterat till prehospital luftvägshantering. 

Informanterna beskrev vidare att deras förmåga att kunna verka optimalt i sin funktion var 

beroende av erfarenhet och utbildning inom området och att de många gånger saknade 

kompetens för att känna sig trygga i det prehospitala arbetet. Farhågor lyftes över att arbeta 

i en prehospital struktur med ett annorlunda arbetssätt i en ovan och många gånger svår 
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miljö. I en studie av Suserud (2001) om den prehospitala sjukvårdspersonalens insatser 

under diskoteksbranden i Göteborg år 1998 framkom att förståelse över hur arbetet på 

skadeplats går till var en avgörande faktor för hur nöjda sjukvårdspersonalen efteråt kände 

sig med sin insats. Värt att notera är dock att den prehospitala vården och 

sjukvårdsledningen har genomgått stora förändringar sedan 1998 (Kongstad, 2016; 

Nilsson, 2014). Behovet av att förstå organisationen och arbetssättet borde rimligtvis ändå 

vara oförändrat och Suserud (2001) drar bland annat slutsatsen att förståelse för 

organisationen, samarbete och att kunna arbeta självständigt är en förutsättning för att 

fungera i sin roll på skadeplats. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att informanterna uppfattar en bristande 

katastrofmedicinsk prehospital kunskap, vilket är intressant ur det perspektivet att 

Socialstyrelsen (u.å.a.) definierar sjukvårdsgrupp som en enhet med särskild 

katastrofmedicinsk kompetens. Det framkom dock i denna studie att informanterna bar 

larmsökare för sjukvårdsgrupp utan att känna att de hade fått adekvat utbildning för det. 

Sjukvårdsgrupp i dess nuvarande form ifrågasattes också av informanterna som det 

lämpligaste sättet att bistå med anestesiologiska tjänster prehospitalt. Enligt Braun et al. 

(2010) krävs regelbunden intraoperativ erfarenhet och övning också av svåra luftvägar för 

att intubera prehospitalt eller utanför operationsavdelningen vilket är svårt att tillgodose för 

den prehospitala personalen. Braun et al. (2010) menar att ingen patient ska behöva lida 

eller avlida på grund av vårdpersonalens bristfälliga förmåga till luftvägshantering. Detta 

kan ställas i relation till föreliggande studies resultat där rotationstjänstgöring intra- och 

prehospitalt för att bibehålla kompetens att bistå med luftvägsexpertis vid stora olyckor och 

katastrofer, framkom som ett allternativ till sjukvårdsgrupp i dess nuvarande utformning. 

 

Att inte leva upp till prehospital- eller annan personals förväntningar och att vara ensam i 

sin profession med ett stort ansvar uppfattades som utmanande och sårbart av 

informanterna. I Elmqvist et al. (2010) studie om räddningstjänst, polis och 

ambulanspersonals upplevelser av prehospitalt sjukvårdarbete framkom ett liknande 

fenomen. Där känslor av att vara ensam och utsatt i sin roll i en komplex situation också 

belystes. Denna känsla av utsatthet kan därför antas vara annat än specifikt för just 

anestesisjuksköterskan och ger en intressant dimension av uppfattningen av arbetet med 

sjukvård på skadeplats. Elmqvist et al. (2010) studie beskriver också en lättnad hos 

personalen på skadeplats när högre medicinsk kompetens anländer, då de kan lämna över 

det tunga ansvaret som det innebär att hålla en människa vid liv. Denna känsla av en 

förväntan på att ta över ansvaret var något som informanterna i föreliggande studie också 

uppfattade. Informanterna beskrev att de kunde uppleva en lättnad hos omgivningen och 

att mycket ansvar direkt lades över dem vid ankomst till skadeplats eller när de blev 

tillkallade till en kritisk sviktande patient intrahospitalt, detta oberoende av deras faktiska 

erfarenhet eller kunskap. 

 

En återkommande beskrivning i denna studie var informanternas tydliga fokus på att 

upprätta fria luftvägar hos patienten, oavsett situation och miljö vilket också uppfattades 

som en trygghet i en otrygg situation. Kompetensen att säkra luftvägen framkom i en 

studie av Aagaard et al. (2017) som en professionssymbol för yrkesidentitet och 

självständighet för anestesisjuksköterskan vilket tydligt visar att anestesisjuksköterskan ser 

och högt värdesätter sin medicinska kompetens. Resultatet i föreliggande studie pekar på 

att det framförallt är denna tydligt medicinska kompetens som gör att informanterna 
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uppfattar att de har en viktig roll i den katastrofmedicinska organisationen och inte primärt 

deras specialistkunskap i omvårdnad. Enlig WHO och ICN (2009) är det vanligt att 

sjuksköterskor som arbetar vid stora olyckor och katastrofer fokuserar på att ta hand om de 

fysiska skadorna hos de drabbade och att det mentala och emotionella omhändertagandet 

fördröjs eller uteblir. Elmqvist et al. (2008) studie om patientens möte med prehospital 

akutsjukvård i samband med trauma, visar att innebörden av livräddande åtgärder inte bara 

innebär att säkra patientens vitala funktioner utan också att kunna bekräfta patientens 

existens som människa i en svår situation. I föreliggande studie framkom att informanterna 

med självklar prioritet att stabilisera vitala funktioner, också uppfattar en styrka i sin 

förmåga att se hela människan även vid en stor olycka eller katastrof. Resultatet belyser en 

strävan hos informanterna att finnas till för patienten även på ett medmänskligt plan i en 

svår situation för att lindra patientens känsla av ensamhet. Att patienten kan känna sig 

ensam och övergiven i dessa situationer är något som också framkommer i Elmqvist et al. 

(2008) studie. Att kunna identifiera denna ensamhet och att se och bemöta patenten på det 

sätt som beskrivs av informanterna i föreliggande studies resultat kan knytas an till den 

perioperativa sjuksköterskans yrkesparadigm. Där den perioperativa sjuksköterskans 

världsbild och intresse är starkt präglad av att göra vårdandet till en akt av medmänsklighet 

(Lindwall, 2006). En vilja som informanterna enligt denna studie bär med sig in i det 

katastrofmedicinka omhändertagandet.  

 

Resultatet i föreliggande studie pekar på en kunskapsbrist hos informanterna om hur den 

katastrofmedicinska organisationen fungerar i stort och hur verksamheten förändras vid en 

stor olycka eller katastrof. Vilket kan förklara varför informanterna ibland har svårt att 

förstå sin specifika roll i den. Även WHO och ICN (2009) menar att om inte 

sjuksköterskan förstår den katastrofmedicinska beredskapsorganisationen och strukturen så 

kan hen inte fungera optimalt i den vilket leder till frustration och ineffektivitet. 

Informanterna i föreliggande studie beskrev hur de själva genom att ta ansvar för att ta del 

av den katastrofmedicinska beredskapsplanen kände sig tryggare i sin funktion men var av 

uppfattningen att beredskapsplanen inte var något som lyftes av verksamheten i stort. I en 

australiensisk studie av Sonneborn et al. (2018) framkom att en stor del av de perioperativa 

sjuksköterskorna var medvetna om att det fanns en katastrofmedicinsk beredskapsplan. 

Dock framkom oklarheter över hur och av vem beredskapsplanen aktiverades och hur den 

berörde dem som perioperativa sjuksköterskor specifikt, vilket bedömdes leda till 

ineffektivitet. En reflektion är om det därför räcker att anestesisjuksköterskan själv tar 

ansvar över att vara insatt i den katastrofmedicinska beredskapsplanen och sin roll eller om 

verksamheten måste ta ett större ansvar att informera om den för att säkerställa att 

beredskapsplanen fyller sin tänkta funktion. Vidare framkom det i föreliggande studie att 

det inte går att förutsätta att alla anestesisjuksköterskor ska fungera på samma sätt vid en 

stor olycka eller katastrof. Informanterna efterfrågar därför en tydligare struktur och enkla 

beredskapsplaner för att lättare kunna agera i sin roll. Detta stämmer väl överens med Al 

Thobaitys et al. (2018) studie där en ökad kunskap om den katastrofmedicinska 

beredskapsplanen är av stor betydelse för hur förberedd sjuksköterskan känner sig att agera 

vid en katastrof. 

 

Lennquist (2009b) beskriver att katastrofmedicinska beredskapsplaner inte fungerar om de 

som ska ingå i den inte kan agera i sin funktion och menar därför att kontinuerlig 

utbildning och övning är en väsentlig del av den katastrofmedicinska beredskapen. I 

föreliggande studie framkom att informanternas katastrofmedicinska utbildning varierade 
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stort. Informanterna var av uppfattningen att den katastrofmedicinska beredskapen med 

övningar och kompetensutveckling är något som prioriterats lågt i verksamheten under de 

senaste åren. Resultatet visar att informanterna efterfrågar katastrofmedicinsk utbildning 

generellt men också i deras specifika roll som anestesisjuksköterska. Vikten av att få 

katastrofmedicinsk utbildning och övning i sin specifika roll är enligt Sonneborn et al. 

(2018) av stor betydelse för den perioperativa sjuksköterskans förmåga att bedriva vård på 

ett optimalt sätt vid stora olyckor och katastrofer. Informanterna beskrev i föreliggande 

studie att traumasimulering och omhändertagande av traumapatienter hjälpte dem att till 

viss del upprätthålla sin kompetens och känna trygghet i sin roll vid en eventuell katastrof 

eller stor olycka. Dock visar resultatet på ett behov av mer specifik katastrofsimulering. 

Hammad et al. (2018) menar att en katastrof inte kan beskrivas och hanteras som en större 

vardaglig händelse intrahospitalt och detta ställer krav på att få öva i realistiska 

katastrofscenarior inne på sjukhuset. Genom att få öva på detta sätt kan träningen också 

bidra till att sjuksköterskan bättre hanterar sin egen reaktion i ett skarpt läge (Hammad et 

al., 2018). Detta stämmer väl överens med föreliggande studies resultat som pekar på att 

informanterna genom katastrofsimulering skulle känna en större trygghet i att agera i sin 

roll både intra och prehospitalt vid händelse av en stor olycka eller katastrof. 

 

Sammanfattningsvis beskriver föreliggande studie att anestesisjuksköterskan i sin roll 

strävar efter att vara en skicklig yrkesutövare som med välgrundade beslut i slutändan vill 

göra gott för patienten vid stora olyckor och katastrofer. Anestesisjuksköterskan axlar 

uppgiften som är ålagd hen och reflekterar över och ifrågasätter sin kompetens för att 

kunna ge så god vård som möjligt i en utmanande situation. Detta överensstämmer väl med 

Lindwalls (2006) beskrivning av den perioperativa sjuksköterskans yrkesparadigm. 

Konklusion 

Anestesisjuksköterskan är tydligt medveten om sitt uppdrag att hantera en stor olycka eller 

katastrof och vill ta ansvar för och lösa sin uppgift på bästa sätt. Anestesisjuksköterskan 

har en betydelsefull och komplex roll i den katastrofmedicinska organisationen som 

medför ett stort ansvar. För att axla detta ansvar krävs att anestesisjuksköterskan förstår sin 

funktion. Genom erfarenhet och grundtrygghet i sin profession har anestesisjuksköterskan 

en hög kompetens men behöver och efterfrågar katastrofmedicinsk kunskap för att kunna 

verka optimalt i sin roll. Katastrofmedicin beskrivs som ett nedprioriterat område där 

möjligheten till övning och kompetensutveckling för anestesisjuksköterskan är begränsad. 

Det är därför viktigt att i en tid av neddragningar inte låta den katastrofmedicinska 

beredskapen förfalla och att säkerställa att anestesisjuksköterskan vet vad som förväntas av 

hen i sin roll. Den katastrofmedicinska beredskapen måste lyftas och medvetandegöras i 

verksamheten för att inte falla för långt in i glömska inför en kommande stor olycka eller 

katastrof. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie bidrar med ökad kunskap om hur anestesisjuksköterskan uppfattar sin roll 

och kompetens vid stora olyckor och katastrofer. Resultatet kan användas som 

reflektionsunderlag vid verksamhetsutveckling inom det katastrofmedicinska 

beredskapsområdet för att bättre förstå och utveckla anestesisjuksköterskans eller andra 

specialistsjuksköterskors katastrofmedicinska funktion. Begränsad mängd forskning om 
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fenomenet finns sen tidigare och mer specifika delar av anestesisjuksköterskans funktion 

skulle därför kunna studeras vidare. Anestesisjuksköterskan är van att arbeta med 

utgångspunkt i en personcentrerad vård, så hur påverkas då anestesisjuksköterskan eller 

andra specialistsjuksköterskor i den katastrofmedicinska beredskapen av denna omställning 

till katastrofmedicinsk metodik? Detta är en intressant aspekt som skulle kunna vara av 

betydelse för den katastrofmedicinska beredskapen att studera vidare. Funktionen 

sjuvårdsgrupp är ifrågasatt men hur uppfattar anestesisjuksköterskan den prehospitala 

funktionen och hur ska den spetskompetens som anestesisjuksköterskan bidrar med 

bibehållas vid stora olyckor och katastrofer, är en annan intressant aspekt för vidare 

forskning.  
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