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Abstrakt 
 

Bakgrund: 

Anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och ansvarar för perioperativt anestesiarbete. Att 

extubera är en arbetsuppgift som anestesisjuksköterskan kan utföra själv vid anestesi av friska 

patienter. Vid förväntade komplikationer arbetar man i team med anestesiläkare. Arbetet baseras 

på vetenskap och kunskap som erhålls genom egenupplevd erfarenhet och praktisk tillämpning. 

Att arbeta patientsäkert och utföra säker extubation är målet. Riktlinjer har framarbetats för 

extubation då det saknas en helhetsbild kring förfarandet men det är okänt hur riktlinjerna 

tillämpas idag. 
 

Syfte: 

Att belysa anestesisjuksköterskans upplevelse av säker extubation. 
 

Metod: 

Kvalitativ metod användes och 8 forskningsintervjuer utfördes. Resultatet framställdes genom 

kvalitativ innehållsanalys. 
 

Resultat:  

Anestesisjuksköterskans upplevelse av extubation beskrivs som en procedur där flertal faktorer 

och kriterier tas i bejakande för att utföra en säker extubation. Resultatet presenteras utifrån tre 

kategorier: Att utföra en säker extubation, Att lära sig extubera och Operationsmiljöns påverkan 

på extubationen.  
 

Slutsats: 

Erfarenhet erhålls genom praktisk tillämpning och är den aspekt som påverkar 

anestesisjuksköterskans sätt att förhålla sig till extubation. Det finns i huvudsak två metoder för 

extubation. Oavsett val av metod är målet alltid en säker extubation. Anestesisjuksköterskorna i 

studien upplevde komplikationer som ovanliga. Resultatet tyder på att en djupare förståelse för 

hur extubation upplevs kan vidareutveckla både tillämpning och inlärning. 
 

Nyckelord 

anestesisjuksköterska, extubation, fri luftväg, omvårdnad, perioperativt anestesiarbete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 

Background: 

Nurse anesthetists´ work independent, and are responsible for perioperative anesthesia. 

Extubation is a task that nurse anesthetists´perform on non-risk patients. When complications are 

expected, nurse anesthetists´work in a team with other anesthetists. Perioperative anesthesia is 

based on a science, the knowledge is obtained through their own experiences and through 

practical applications. Patient safety and safe extubation is their main goal. Extubation guidelines 

have been developed because there is a lack of information on this procedure. It is unknown if the 

guidelines are followed today. 

 

Aim: 

Highlighting the nurse anesthetists´ experiences of safe extubation. 

 

Method: 

Qualitative methods were used and eight research interviews were conducted. The result was 

made by qualitative content analysis. 

 

Results: 

Nurse anesthetists’ experiences of extubation are described as a process of several factors, and 

take into consideration various criterias when to perform a safe extubation. The results are 

presented into three categories: To perform a safe extubation, To learn extubation and Operating 

theatre-enviromental influence when extubating. 

 

Conclusion: 

Experience is obtained through practical applications which are the main aspects that affects 

nurse anesthetists´ way of relating to extubation. There are mainly two methods to extubate. The 

goal is to perform a safe extubation, regardless the choice of method. Complications are 

experienced as uncommon. Through a deeper understanding in nurse anesthetists´ experiences of 

extubation, learning and application can evolve. 

 

 

Keywords 

extubation, nurse anesthetist, nursing, open airway, perioperative anesthesia work 

 



   

Ordlista 

 

ASA-klassificering - är ett system för bedömning av patienternas fysiologiska status inför 

anestesi. 1 är en frisk patient, 2 är mildare sjukdomstillstånd och >3 innebär varierande svårt 

sjuka patienter.  

 

endotrakealtub - är en slang av plast, med eller utan kuff, som via laryngoskop förs ned i trakea 

för att säkra fri luftväg och skapa ventilationsmöjlighet under generell anestesi. Benämns i 

dagligt tal på anestesiklinik som enbart tub. 

 

excitationsstadiet - en fas i uppvaknandet där patienten är extra känslig för stimuli och särskild 

risk för laryngospasm föreligger  

 

extubation - ett moment där endotrakealtuben tas bort 

 

generell anestesi - innebär att patienten är nedsövd och utan medvetande vilket är nödvändigt för 

att kunna operera  

 

intubation - att skapa fri luftväg genom att föra ned en endotrakealtub i trakea 

 

laryngospasm - en spasm i larynxmuskulaturen som orsakar att luftvägen stängs igen  

 

larynxmask - ett alternativ till endotrakealtub, en mjuk tub som läggs ned och tätas i larynx  

 

MAC - minimum alveolar concentration, en teoretisk måttenhet för anestesigasers potens 

 

RSI - rapid sequence induction, en teknik att snabbt intubera icke fastande patienter för att 

förhindra att maginnehåll stöts upp samt aspiration av maginnehåll  

 

TOF - en nervstimulator för att kunna monitorera effekten av muskelrelaxerade läkemedel
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Inledning 

Extubation innebär att gå från en kontrollerad till en okontrollerad situation. När operationen är 

färdig påbörjas uppväckning av patienten som återfår sin förmåga att andas och endotrakealtuben 

ska tas bort genom extubation. Målet är ett lugnt uppvaknande med en bibehållen syrgastransport 

till lungorna, man vill undvika att reta luftvägarna. Det finns alltid en beredskapsplan för att 

kunna åter-intubera om komplikatoner uppstår. Extubation är en process som är viktig att planera 

och utföra noggrant (Popat et al., 2012; Dawkins, 2011). Även om kriterier för säker extubation 

uppfylls finns inga garantier för att det inte ska uppstå några komplikationer. Till skillnad från 

intubation är förutsättningar sämre hos patienten vid extubation, anatomiska och fysiologiska 

förutsättningar kan skilja ut sig och generella riskfaktorer föreligger alltid. Extubation är ett 

högrisk moment under generell anestesi (Popat et al., 2012). Trots detta läggs inte stor vikt vid 

extubering jämfört med intubering i samband med utbildning och forskning (Popat et al., 2012). 

Asai, Koga, & Vaughan (1998) har i en större studie påvisat att komplikationer är vanligare vid 

extubation än under nedsövningen av patienten där intubation ingår. 

 

Extubation är ett moment inom anestesi som kan uföras på flera olika sätt. En säker extubation är 

beroende av flera parametrar som anestesisjuksköterskan grundar sina bedömningar på. För att 

genomföra extubation är kunskap om patientens anatomi och fysiologi nödvändig. Detta 

inkluderar luftvägens anatomi, respirations- och cirkulations-fysiologi. Man måste också ha 

kunskaper om hur man kan upprätthåller en fri luftväg samt hur man hanterar en 

luftvägobstruktion (Dawkins, 2011; Ead, 2004). 

 

Kriterier för säker extubation och risker med extubation finns väl beskrivna i vetenskapliga 

studier men ur anestesisjuksköterskans perspektiv finns mycket litet beskrivet kring säker 

extubation.  
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1. Bakgrund 

1.1 Anestesisjuksköterskans ansvar och kunskap 

Anestesisjuksköterskor i Sverige arbetar ofta självständigt med extubation av ASA I - II 

klassificerade patienter. På ordination och med stöd av anestesiolog avslutar 

anestesisjuksköterskan generell anestesi där extubation ingår som ett moment i anestesiologisk 

omvårdnad i upprätthållandet av fri luftväg (Riksföreningen för anestesi och intensivvård och 

Svensk Sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning, 2012). 

Olika omvårdnadsteoretiker har tonvikt på olika områden inom vården och därför kan de förenas 

när sjuksköterskan söker bredare perspektiv inom yrkesutövningen. Omvårdnadsteoretikern Kari 

Martinsens syn på området kunskap är att central kunskap i omvårdnad är praktisk och 

erfarenhetsbaserad. Kunskapen har implicit karaktär vilket innebär att den är svår att beskriva i 

ord, man vet mer och kan mer än vad som går att sätta ord på. Det är en kunskap som fångar upp 

det unika och speciella i den situation man befinner sig. Den kunskapsformen har stor betydelse 

för professionsutveckling inom omvårdnad (Jahren, Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2007). 

Egenupplevd erfarenhet är en kraftfull källa till kunskap. Genom att observera och agera, förutspå 

och registrera händelser erhålls underlag till framtida beslut. Kunskap som baseras på 

egenupplevda erfarenheter behöver dock styrkas med vetenskaplig förankring. 

Anestesisjuksköterskan behöver använda sig av forskning och vetenskap som beslutsunderlag i 

det dagliga arbetet. Anestesisjuksköterska är ett relativt ungt yrke som är praktiskt orienterat och 

har utvecklats ur flertalet andra inriktningar inom sjukvården. Att arbeta evidensbaserat är 

grundläggande inom omvårdnad. För att möjliggöra en utveckling av evidensbaserad kunskap bör 

forskning inom anestesiologisk omvårdnad utföras av anestesisjuksköterskor (Nagelhaut & Plaus, 

2010). 

 

Fletcher, McGeorge, Flin, Glavin & Maran (2002) skriver om teoretiska modeller för icke-

tekniska färdigheter, med kontext för olika mänskliga faktorer samt i relation till anestesiologisk 

vård. Icke-tekniska färdigheter är mänskliga faktorer, attityder och beteenden som har en 

avgörande roll för yrkesutövandet. Dessa färdigheter har ett avgörande inflytande på 

genomförandet av anestesi och därmed patientsäkerheten. De icke tekniska färdigheterna är en 

nödvändighet för ett säkert och effektivt arbete i operationsmiljön. Det är nödvändigt att öva och 

få kunskap om dessa färdigheter för att stärka säkra beteenden och attityder. Icke tekniska 
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färdigheter har en central roll i god anestesiologisk praktik men deras betydelse är inte fördjupade 

inom forskning för att nå en förståelse hur dessa färdigheter kan uppnås. Forskning belyser 

specifika aspekter av anestesins genomförande istället för omfattande analyser av 

yrkesskicklighet (Fletcher et al., 2002). Författarna har inte funnit forskning som beskriver 

anestesisjuksköterskans färdigheter och erfarenheter vid extubation.  

 

1.2 Hur extubation bör utföras 

Extubation sker delvis på eget yrkesansvar men även enligt ordination, rutiner och utifrån lokala 

bestämmelser. När det gäller extubation som enskilt moment finns i nuläget inga svenska 

riktlinjer. Svensk förening för anestesi och intensivvård (2012) har utvecklat riktlinjer för den 

svåra luftvägen där extubationsförfarande finns beskrivet vid riskfylld luftvägshantering. Vid 

rutinmässig extubation hänvisas till lokala rutiner och internationella riktlinjer. Arbete med att ta 

fram nya nationella riktlinjer pågår men finns ännu ej publicerade (Svensk förening för anestesi 

och intensivvård, 2012). De senaste europeiska riktlinjer som finns, gällande extubation, 

utvecklades 2012 av Difficult airway society, DAS. DAS har skapat en algoritm för extubation 

utifrån en sammanställning av den senaste forskningen kring momentet. Dessa riktlinjer 

utvecklades för att tidigare forskning belyser främst komplikationerna vid extubering eller 

särskilda omständigheter. Det saknades en helhetsbild på förfarandet vid extubation (Popat et al., 

2012). 

 

Enligt DAS´s riktlinjer börjar en extubation med att den planeras och man bedömer om det är en 

lågrisk eller riskfylld extubation samt generella riskfaktorer. Att förbereda syftar till att optimera 

förutsättningarna för extubationen och göra en sista bedömning av faktorer som påverkar 

luftvägarna, om det finns behov av mer assistans, övervakning eller utrustning. Samma 

övervakningsutrustning som vid intubation bör finnas vid extubation och en säker extubation kan 

ta lika lång tid som intubation, det ska tas hänsyn till vid tidsplanering. 

Extubation utförs genom följande åtgärder: Man säkerställer att inga mer kirurgiska stimuli 

föreligger och balanserar adekvat analgesi mot respiratoriskt drive. 100% syrgas ska tillföras. 

Man bedömer anestesidjup och väljer metod; antingen sen eller tidig extubation. Patienten ska 

positioneras. Luftvägar sugs ren från sekret och kuff töms. Man extuberar under positivt tryck 
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och vid tidig extubation håller man fria luftvägar med bibehållen andning samt övervakar tills att 

patienten är vaken. Sedan tillför man syrgas på mask tills patienten har återhämtat sig. 

Anestesiövervakning är nödvändig tills patienten är vaken och kan andas själv (Popat et al., 

2012).  

 

Flera optimala förutsättning för säker extubation beskrivs. Luftvägen ska vara helt fri med intakta 

skyddsreflexer och inga pågående processer som kan skapa eller förvärra luftvägsobstruktion får 

förekomma, såsom ödem eller blödning i luftvägarna. Patienten ska kunna hosta och svälja och 

inga störningar får förekomma. Försiktig rensugning av svalget och ovan kuffen minskar risk för 

aspiration. Adekvat spontananding ska vara väl etablerad vilket också innebär att patienten 

återfått sin egen andningsdrive, har tillräcklig tidalvolym > 5 ml/kg och andningsfrekvensen är 

mellan 10 - 25 andetag per minut med ett stabilt andningsmönster och god syresättning > 95%. 

Dessvärre uppfylls sällan dessa kriterier när man extuberar i anestesisituationer. Om 

muskelrelaxantia har använts ska den vara reverserad och patientens muskelfunktion ska 

kontrolleras. Säkra tecken är att patienten kan röra en extremitet. Att följa uppmaningen att hålla 

upp huvudet i fem sekunder anses som ett säkert extubationstecken, det är ett bättre tecken än 

TOF-mätning, som kan anammas vid riskfyllda situationer (Miller, Harkin & Bailey,1995; Ead, 

2004). Enligt Hovind (2013) däremot är inte de kliniska tecken såsom muskelanspänning, hosta, 

spontanandning eller rörelser tillräckliga för att kunna bedöma tidpunkten för extubation efter 

användande av muskelrelaxantia. Därför rekommenderas att alltid använda TOF-mätare.  

 

1.3 Att förebygga komplikationer vid extubation 

Patienterna är särskilt utsatta direkt efter extubationen. Det är inte helt ovanligt med följande 

komplikationer: laryngospasm, aspiration och otillräcklig ventilation med påföljande hypoxi. Om 

inte hypoxi reverseras inom några minuter kan det resultera i mortalitet. Genom att förstå 

interaktionen mellan anestesi, kirurgi och extubations påverkan på andningsfunktionen 

underlättas upptäckten av de många komplikationer som förekommer under det kritiska 

momentet som extubation inom anestesiologisk omvårdnad innebär (Miller, Harkin & Bailey, 

1995; Ead, 2004). 

De faktorer som kan påverka förutsättningarna för en säker extubering är tidspress, mänskliga 

faktorer, att miljön inte är lika fördelaktig som vid intubering, brist på utrustning och 
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övervakning, distraktion av olika slag, utmattning efter operation hos personal, bristande 

kommunikation och avsaknad av adekvat assistans. Att extubera innebär inte enbart att reversera 

intubationen (Popat et al., 2012). 

 

Kriterier för en säker extubation kan användas som underlag för bedömning av patienters 

förmåga att skydda sin luftväg och upprätthålla fullt god ventilation men det finns inga 

mätvärden som säkerställer fri luftväg. Det föreligger risk för andnöd hos alla patienter efter 

extubation och det är omöjligt att förutspå hos vilka patienter det kommer att bli komplikationer. 

Anestesisjuksköterskan måste vara vaksam i sina bedömningar och alert inför ingripande och 

särskilt då riskfaktorer föreligger (Ead, 2004). Luftvägsobstruktion hos en medveten patient 

upptäcks lätt eftersom det leder till synbara stora ansträngningar hos patienten som kämpar för att 

få luft. Men den medvetslösa patienten kan inte uppvisa samma klassiska kompenserande tecken 

på luftvägsobstruktion. Där är tecknen mer diffusa, man kan se ett paradoxalt 

bröströrelsemönster, där den övre delen av buken och bröstet rör sig som en gungbräda (bröstet 

insjunket och buken sticker ut) för att försöka andas in luft. Det går inte att känna 

luftströmsrörelse genom att lyssna vid mynningen då luftvägen är blockerad. Ett sent tecken är att 

patienten blir cyanotisk (Dawkins, 2011). 

Riskfaktorer vid extubation är försämrad lungfunktion, kardiovaskulärt ostabil patient, nedsatt 

neuromuskulär funktion, hypo-/hyper-termi och rubbningar i syra-basstatus. Stimulering av 

luftvägarna undviks genom att antingen extubera tidigt eller sent i uppvakningsfasen. Enligt DAS 

är tidig extubering, när patienten fortfarande är sederad, en avancerad teknik som bara bör 

användas till patienter med lätthanterade luftvägar och låg aspirationsrisk. Man kan också 

överväga att byta till larynx mask. Opioider kan ges i syfte att hämma hostreflex men måste 

vägas mot risken för sedering och andningsdepression. En fråga man bör ställa sig vid svår 

extubation är om det är säkrast att extubera eller att inte (Popat et al., 2012). 

 

Extubation är således ett komplext moment även om det finns tydliga riktlinjer att följa. Det 

krävs särskilda kunskaper och erfarenhet för att kunna utföra säker extubation. Hur 

anestesisjuksköterskor extuberar och vad som påverkar deras tillvägagångssätt är ett outforskat 

område. I nuläget saknas vetenskapliga studier om extubation ur anestesisjuksköterskans 

perspektiv. Genom att undersöka hur extubation genomförs av anestesisjuksköterskor kan man 
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erhålla ett underlag som bidrar till förståelse för säkerhet vid extubation. Det kan leda till 

utveckling av patientsäkerhet och anestesisjuksköterskans yrkesskicklighet. 

 

 

2. Syfte  

Studien har till syfte att belysa anestesisjuksköterskans upplevelse och erfarenheter av den säkra 

extubationen. Studien är tänkt att ge svar på hur anestesisjuksköterskan upplever att den säkra 

extubationen genomförs, och dennes syn på komplikationer kring extubation samt beredskap för 

komplikationer.  

 

 

3. Metod beskrivning 

3.1 Design 

Val av metod blev kvalitativ metod då studiesyftet var att belysa anestesisjuksköterskans 

upplevelse av säker extubation. En kvalitativ forskningsintervju gjordes för att uppnå förståelse 

för deltagarnas erfarenhet och synsätt (cf. Henricson, 2012). Kvalitativ metod lämpar sig för att 

analysera innebörd och mening av den upplevda verkligheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

3.2 Urval 

Studien utfördes på ett länssjukhus i Norrland under februari 2014. Ett muntligt och skriftligt 

tillstånd för att göra studien erhölls av sjukhusets verksamhetschef, se bilaga 1. 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara anestesisjuksköterskor. Inga exklusionskriterier 

var upprättade. Enhetschefen på operationsavdelningen var behjälplig med att tillfråga 

anestesisjuksköterskor om de ville delta i studien samt planerade in tid för deltagande. 

Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplats under arbetstid i ett kontorsrum. Deltagarna fick 

ta del av skriftlig information om studien inför intervjuerna, se bilaga 3. 

Deltagarna var 8 anestesisjuksköterskor som intervjuades, dessa var både kvinnor och män. Deras 

arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterskor varierade mellan 3 - 5 år (2 st), 5-10 år (2st), 20-

30 år (4st). 
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3.3 Datainsamling 

En intervjuguide utformades med semistrukturerade frågor som fokuserade på att ge beskrivande 

data och en förståelse för det fenomen som studeras (cf. Henricson, 2012: Polit & Beck, 2012). 

Intervjuguiden skulle belysa specifika aspekter och beskriva specifika situationer och handlingar 

och strävade efter ingående redogörelser (cf. Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden 

prövades genom en pilotintervju. Efter pilotintervjun framkom att intervjuguiden inte var optimal 

då den inte gav tillräckligt djup data om anestesisjuksköterskans upplevelse av extubationen 

varpå en bearbetning av intervjuguiden gjordes med färre och mer välformulerade öppna frågor 

(se bilaga 2). 

 

Båda författarna medverkade under alla intervjuerna och alternerade som intervjuare och 

observatör. Intervjuerna spelades in med en androidtelefon och appen Smart voice recorder. 

Varje intervju överfördes därefter via internet till en delningsbar fil som sedan kunde avlyssnas 

på stationär dator. Intervjuerna varade i genomsnitt 25 minuter, den längsta intervjun var strax 

över 30 minuter och den kortaste var 22 minuter lång. 

 

3.4 Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkiberades av författarna och därefter genomlästes texten noggrant 

flera gånger för att få en övergripande helhetsbild. En kvalitativ innehållsanalys gjordes där 

författarna delade upp texten i meningsenheter som kondenserades. Därefter kodades de 

kondenserade meningsenheterna för att kunna se den underliggande betydelsen. Utifrån koden 

kunde sedan datan delas upp i 7 subkategorier. 

Av de 7 subkategorierna uppstod resultatet i 3 huvudkategorier: Att utföra en säker extubation, 

Att lära sig extubera och Operationsmiljöns påverkan på extubationen. I resultatet benämns 

intervjudeltagare som anestesisjuksköterskan eller deltagaren. 

 

3.5 Etiskt ställningstagande 

För en studie på magisternivå som ej ska publiceras behövs inget etiskt godkännande. All data i 

studien har avkodats under bearbetning för att ingen deltagare ska kunna identifieras (cf. 

Henricson, 2012). 
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För att uppfylla etiska krav har författarna strävat att uppnå hög vetenskaplig kvalitet på arbetet 

för att resultatet ska bli korrekt och representativt för forskningsområdet. Författarna har strävat 

efter att hålla en professionell distans genom att bejaka fyra säkerhetsområden - informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (cf. Kvale & Brinkmann, 2009) 

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier med totalt sju underkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

 

Att utföra en säker extubation 

Att iaktta och förbereda inför extubation 

Att väga för och nackdelar 

Att ha handlingsberedskap  

 

Att lära sig extubera 

Att lära genom erfarenhet 

Att uppleva brist på riktlinjer 

 

Operationsmiljöns påverkan på extubationen 

Att påverkas av stress och förväntningar i 

arbetsmiljön 

Att extubera tillsammans med narkosläkare 

 

 

4.1 Att utföra en säker extubation 

Vid extubation är anestesisjuksköterskan extra vaksam på händelser, det är ett moment då man är 

som mest aktiv, det är små signaler som man tittar efter. Anestesisjuksköterskan värnar om 

patientens välbefinnande särskilt under uppväckningen. Genom känsla och planering skyddas den 

fria luftvägen och man undviker att utsätta patienten för obehag. Vissa anestesisjuksköterskor har 

inställningen att extubation är ett spännande moment medan andra tycker att det är likvärdigt med 

övriga arbetsuppgifter. Att vara flexibel och redo för oväntade händelser beskrivs som roligt. 

Extubation betyder också ett avslut på operationen vilket kan ge en tillfredsställande känsla 

genom att ha utfört ett gott arbete. 
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det känns ändå ganska bra att kunna få följa hela vägen hela... alltså på nåt sätt få vara 

med under kedjans gång och sen så vara den som också avslutar det hela 
 

jag tycker det är roligare att göra en snygg extubation än att intubera, att få till en riktigt 

snygg och bra väckning det är, det ger mig en större tillfredsställelse än att kunna intubera 

någon 

 

Vid extubation bedömer man helheten på ett sätt som är svårt att förklara. Det svårt att förutse 

händelseförloppet, man vet inte förrän efteråt hur det har gått. En del anestesisjuksköterskor 

beskriver det som en magkänsla, det är något som bara finns där, men som också kan förändras 

med tiden. Det är heller inte helt klarlagt vilken betydelse de olika extubationsmetoderna har för 

patientens upplevelse. 

 

därför att extuberar man en patient tidigt då vet man ju inte, det kan ju gå.. även om jag 

känner, även om jag kan, jag ser på alla mina parametrar, nu är det, nu kan jag extubera 

den här patienten, nu sover den så djupt, så vet jag ändå inte helt och hållet.. jag kan få en 

spasm 

 

 

4.1.1 Att iaktta och förbereda inför extubation 

Målet är att utföra en säker extubation. Genom att uppnå ett flertal kriterier optimeras 

förutsättningarna. Oavsett om man extuberar tidigt eller sent så följer anestesisjuksköterskorna i 

studien ett flertal kriterier. Deltagarna iakttar ett flertal medicinska värden, och fysiska 

observationer för att bedöma när och hur extubationen ska genomföras. Sovmedel såsom gas eller 

intravenösa läkemedel ska vara avstängda och utvädrade. Svalgreflexer ska vara intakta. 

Patienten ska ej vara andningsdeprimerad av opioider. Några deltagare uppger specifika 

gränsvärden vilka de utgår ifrån. MAC-värde med gränsvärden 0,3 - 0,5 eftersträvas. 

Muskelrelaxantia ska vara reverserad vilket kan mätas med TOF. Spontanandning ska föreligga 

med goda tidaler, 200 ml per andetag och tillräcklig andningsfrekvens såsom runt 10 andetag per 

minut. För att få en god spontanandning minskar man ventilationen med andningsfrekvensen så 

att patienten samlar på sig koldioxid tills den får tillbaks en egen drive. Saturationsvärdet är 

önskvärt > 90 - 95% och man utgår där från det värde patienten hade vid ankomst. 

Anestesisjuksköterskorna utför flera olika förberedande åtgärder till exempel rensugning av 

svalg. Man är förberedd genom att allt man behöver såsom utrustning och läkemedel finns nära 

till hands. 
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volymen är viktigast, en annan säkerhetsåtgärd vi gör är att dom är ren i svalg, att dom 

inte har nå blod eller massa slem som ligger där och ramlar ner på luftvägen, eller ramlar 

ner i luftvägen när man drar tuben 

 

jag vill gärna att patienten ska spontanandas innan jag tar tuben och att MACvärdet 

brukar komma ned ungefär vid 0,3 kanske, jag brukar extubera sent så att jag vet att 

patienten kan hålla egen luftväg och kan svälja om det skulle behövas 
 

Flera deltagare bejakar hela anestesiförloppet inför extubation och tillvägagångsätt baseras även 

på vilken typ av operation som utförts. Några deltagare berättar att man iakttar excitationsstadiet 

noga. Om patienten kommer i excitationsstadiet under extubation kan det ge problem, det måste 

ha passerats innan extubation genomförs. Att bedöma excitationsstadiet och använda det som 

kriterie för extubation beskrivs av andra deltagare som teoretiskt komplext. 

 

det är ju så också att man har ju inte en kristallkula att titta i utan man får gå på kliniken 

lite granna och visst tittar jag på ögon också i samband med det här, men, ja det är lite 

svårt att beskriva 
 

det står ju mycket i böckerna, i det här excitationsstadiet men det tycker inte jag stämmer 

riktigt med verkligheten, jag tycker att, det är jättesvårt att hitta det här läget som är, när 

man vet att det är fel...det är en känsla man får när det är dags att dra tuben 
 

 

4.1.2 Att väga för och nackdelar 

Att avgöra vilket som är den bästa metoden för att extubera är ett svårt beslut. Efter att ha provat 

och lärt sig några olika tillvägagångssätt vid extubation väljer man själv den metod man vill 

använda. Anestesisjuksköterskan utvecklar ett eget sätt att arbeta som känns tryggt. Det kan vara 

svårt att beskriva det egna arbetssättet och varför man valt att extubera så eftersom det är ett 

komplext moment. Det uttrycks också en känsla av ensamhet, att man får lita på sig själv. Den 

erfarenhet man har styr vad man uppfattar som en säker extubation och hur man avläser olika 

variabler. 

och då står man ju där och då är ju det dilemmat, ska jag dra tuben eller ska jag inte dra 

tuben 
 

jag väntar tills dom vaknar och jag tycker det är jätteskönt 
 

jag känner mig inte trygg i det [att extubera djupt ]det gör jag inte, det, jag gör inte det 

själv utan då får någon annan stå som ansvarig för det, jag är inte trygg med det 
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Extubation påverkas av flera variabler som utgår från patienten som individ. Det betonas hur 

säkert förfarande, samt kontroll över den fria luftvägen, kan skapa en trygg situation för både 

patienten och för anestesisjuksköterskan. Man utgår från två tillvägagångssätt. Tidig extubation 

kännetecknas av att patienten sover, den är inte vaken och pratbar men andas bra och sväljer på 

tuben innan man extuberar. Sen extubation är när patienten är mer vaken och kan titta upp.   

 

det finns inte så många olika sätt, det är ju att dra tuben djupt eller när patienten är ganska 

vaken, det finns som inget mellanting 
 

Att extubera tidigt är ett alternativ om nedsövningen varit komplikationsfri. Luftvägen ska då ha 

varit intakt och oproblematisk under hela anestesin. Deltagarna beskriver att man bedömmer 

andningsparametrar som ska vara adekvata. Spontanandning ska vara etablerad men svalg- och 

ögon-reflexer är inte helt tillbaka när man tar tuben tidigt. Det upplevs skonsammare för 

patienten med tidig extubation då de inte har återfått fullt medvetande och de har inget minne av 

eventuella obehag vid extubationen.  

 

och så drar man tuben djupt för att den gör ju ont.. intubation och snittet i skinnet det är ju 

det som gör ondast under hela förloppet.  
 

de är ganska omedvetna om när vi flyttar över dem till sin egen säng, de kanske vaknar 

upp på uppvakningsavdelningen med en svalgtub i munnen men den spottar de ut själv, så 

de får ett lugnare uppvaknande, så att på så sätt tror jag att det kan vara en fördel att dra 

en tub tidigt 
 

Sen extubation innebär att patienten är så pass vaken att den själv skulle kunna ta ut 

endotrakealtuben. Man vill få reaktioner och kontakt med patienten vilket kan ses på 

andningsfunktion och svalgfunktion. Patienten brukar röra ögonen eller titta upp, den kan röra på 

sig lite och kanske hosta till och då är det dags att extubera. Det är vanligt att man berättar att 

operationen är klar och att du andas genom en slang i halsen som nu ska tas bor. Patienten kan 

följa enkla instruktioner på uppmaning som att titta upp och ta djupa andetag.  

 

ibland är de väldigt pratbara efteråt, beror helt och hållet på hur mycket läkemedel 

patienten har fått, ibland har ju tiden spelat roll också och en del kan ju man ha ett prata 
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rätt mycket med på vägen ut från operationssalen och sen kommer nästa patient, man ger 

samma typ av läkemedel, samma mängd, samma ingrepp och samma operationstid och så 

är den patienten väldigt trött, så det är individuellt 
 

Om intubationen varit svår så extuberar man sent. Att extubera i ett sent stadium anses ge mindre 

risk för komplikationer. RSI och andra riskfaktorer föranleder också sen extubation. Själva 

extubationen upplevs inte svår men om intubationen varit svår och man irriterat luftvägarna så 

väljer anestesisjuksköterskan att extubera i ett sent stadium och vikt läggs på att säkerhetställa fri 

luftväg. 

 

då väntar jag tills patienten är betydligt mera vaken, då har de nog tittat upp och man har 

fått ögonkontakt innan man drar den här tuben 

 
 

Anestesisjuksköterskan vill arbeta förebyggande med patienten i fokus. Genom att ha träffat 

patienten före operationen och pratat med den får man en uppfattning om patientens 

sinnestämning, om den är lugn eller orolig, vilket ger en särskild känsla inför hur man ska 

extubera. Om man inte har träffat patienten i vaket tillstånd har anestesisjuksköterskan inte alls 

samma känsla inför uppväckningen. “Som man söver får man väcka” sägs det. En stressad, 

nervös, och orolig patient vaknar så också. Det kan vara stökigt i operationssalen när operationen 

är slut och det kan reta patienten när den är i excitationsstadiet. Det kan förebyggas genom att 

skapa en lugn miljö kring patienten.  

 

en patient som får ett dåligt uppvaknande, att det är folk som prasslar, det låter på salen, 

nån tappar nåt så att de blir, alltså det kan ju trigga en spasm om patienten, så att patienten 

ska ha det lugnt när de vaknar och det kan säkert patienter komma ihåg, ett obehag så att 

det är en viktig bit 
 

Några deltagare berättar att det har förekommit diskussion kring forskningsrön om arbetsmiljöns 

påverkan i samband med extubation. Förr var extubation i ett djupare stadium vanligast och man 

gick med patienterna till uppvakningsavdelningen sovandes. Men så kom rapporter om gas-

exponering och att det är olämpligt att utsättas för dagligen. Det är en säkerhetsaspekt vid 

extubation relaterat till arbetsmiljön att inte exponera personalen för anestesigaser. Anestesigas 

stängs då av i god tid, vädras ut i systemet och extubation genomförs i ett sent stadium så 

patienten inte andas ut gaserna i operationssalen. 
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vi har haft lite varianter när vi tänkt till, på det här att vi ska inte exponera oss för 

Sevorane och Halotan, sånt där som det var förut och så, för det är inte så bra för mig och 

dem som står runt på salen 
 

 

4.1.3 Att ha handlingsberedskap 

Ett problemlösande säkerhetstänkande är genomgående, man har sina säkerhetsåtgärder. En 

halvvaken patienten kan känna retning av tuben och börja hosta, luftvägsirritationen måste 

dämpas och fullgod andning säkras innan extubation. Att säkra fri luftväg är centralt och 

användning av svalgtub är ett sätt att göra det.  

 

då vill man ju verkligen ha en riktigt säker luftväg innan jag drar tuben, så att jag känner 

mig säker så att jag inte hamnar i något excitationsstadium eller hamnar i att de får någon 

spasm 
 

Anestesisjuksköterskan är förberedd på att överta andningen och har läkemedel till hands för att 

underlätta det, då är det inga problem att kunna ventilera en patient och man arbetar aktivt med 

att förebygga komplikationer redan vid anestesins början, från nedsövningen. 

 

ifall jag då skulle hamna att patienten får en spasm och jag får ner.. får till en fri luftväg 

då kan jag ju behöva söva och intubera igen och det vill jag inte hamna i, en patient som 

är svår att intubera 
 

Komplikationer som belyses av deltagarna är att patienten hostar, får ökat sekret, laryngospasm 

och att behöva byta från larynxmask till endotrakealtub. I förhållandet till komplikationer finns 

ett tankesätt att “ligga steget före” och att ha handlingsberedskap, speciellt vid uttalad riskfylld 

extubation. Men man är medveten om att det alltid finns en risk, risk för laryngospasm eller 

kräkning bland annat. 

 

det behövs bara nån liten slemklutt eller retning eller någonting som gör att de får någon 

spasm 
 

Deltagarna beskriver att allvarliga komplikationer är ovanliga. 
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små komplikationer förekommer, det händer någon gång om sänder att man gör illa 

patienterna i munnen, det kan börja blöda, man klämmer tunga eller läppen eller skadar en 

tand 
 

jag tror att jag har ju aldrig varit med om att det liksom har hänt något 
 

Handlingsberedskapen ser olika ut beroende på patient och ingrepp, varje sövning är unik. 

Handlingsberedskap kan vara att ändra position på patienten, suga rent luftvägen, sätta svalgtub 

och ventilera på mask. Deltagarna är beredd genom att ha sin utrustning och hjälpmedel inom 

räckhåll och genom att vara uppmärksam på patienten. 

 

det sitter ju i ryggmärgen så att säga,  man har alltid sugen kopplad och kan ju tänka sig in 

att det kan bli problem 
 

jag vet precis var jag har mina grejer, sprutor och allting ska vara i rätt ordning, masken, 

kuffsprutan, allting har jag koll på och alltid inför en extubation stoppar jag alltid ned en 

svalgtub 
 

I vissa situationer uppger deltagarna alltid en ökad handlingsberedskap, att de är förberedda och 

mer alert. Det kan vara svåra operationer, olika patientgrupper eller en nedsövning som påverkar 

förutsättningarna för en säker extubation. De exempel man talar om av olika patienter där det 

finns högre risk för komplikationer vid extubation är barn, olika ingrepp, patienter med övervikt, 

patienter som röker, om intubation varit svår eller genomförts med RSI. En riskfylld extubation 

kan bero på till exempel stor käkkirurgi, för att man inte har samma möjlighet till att skapa fria 

luftvägar och de kan blöda kring och irritera luftvägarna. Det finns olika sätt att hantera specifika 

patientkategorier där förutsättningarna för extubation är sämre, man anpassar det efter situation. 

 

många gör ju så att när man har barn till exempel man man drar tuben när de är ganska 

djupt sövda men ändå har dom på något, att man har dem på spontanandning 
 

det finns vissa ingrepp som man har valt att göra det [extubera tidigt] 
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Vid extubation av barn måste man vara mer observant och försöker tänka vad kan hända här och 

så vidare för att barn inte har samma reserver, vid laryngospasm på barn sjunker saturationen på 

några sekunder. En anestesisjuksköterska som extuberat barn flera gånger beskrev hur hon 

upplever att hon har god förmåga att hantera det. 

 

om du får problem så går en desaturering väldigt snabbt på barn jämfört med vuxna, du 

har liksom längre tid på dig med vuxna 
 

Narkosläkaren är med vid extubation av små barn. Barn reagerar inte som vuxna vid väckning. 

Ett barn blir snabbare mer ytlig, de förbrukar sina läkemedel mycket fortare och när de får 

tillbaks sina reflexer kan de bli ganska oroliga, rörliga och stökiga och det kan vara jobbigt för 

dem. Många väljer därför att låta barnet sova när man drar tuben. 

 

ett litet barn kan bli ganska oroligt och snurra runt i sängen och stöka och det kan vara 

ganska jobbigt för dem och det upplever jag aldrig att det blir så för på en vuxen, därför 

väljer nog många att barnet verkligen får sova när man drar tuben 
 

Några deltagare beskriver att det kan uppstå obehagliga situationer vid extubation. 

Handlingsberedskap och mental styrka vid riskfyllda moment och komplikationer är avhängigt 

upplevd erfarenhet. Man kan behöva ta svåra beslut, det ingår i yrkesrollen. Det känns olustigt 

med komplikationer men man tvekar inte att hantera dem. Andra deltagare berättar att de genom 

kontroll och överblick skapar trygghet i sitt egna sätt att arbeta. Mångårig erfarenhet skapar en 

känsla för hur man extuberar men man måste ändå alltid tänka sig för - oavsett hur länge man har 

jobbat måste man ändå vara alert och vaksam. 

 

det är klart att då blir man mera på tå, man blir mer, man blir lite mer nervös, man känner 

sig så här, man skärper till sig helt enkelt 
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4.2 Att lära sig extubera 

4.2.1 Att lära genom erfarenhet 

Hur anestesisjuksköterskan extuberar beror på vilken lära man är skolad i under utbildning och 

efter yrkeserfarenhet. Det finns olika uppfattningar och man gör inte alls likadant. Det finns för 

många variabler, (patienter, ingrepp, egen erfarenhet, läkemedel och tidsaspekter), för att kunna 

utgå från en mall. Extubationssituationen är konstant föränderlig. Genom erfarenhet hittar 

anestesisjuksköterskan med åren sitt eget sätt. Skillnaden definieras som att man extuberar tidigt 

eller sent. 

 

det är ett hantverk vi håller på med, det är ju ingenting man kan läsa sig till 
 

det var hur jag lärde mig när jag gick som elev och sen kände jag mig trygg i den formen 

och sen har jag fortsatt med det och som sagt jag har inte varit med om andra former som, 

man extuberar i andra former som, jag känner mig inte trygg i den formen, utan att jag 

vill, det här tycker jag känns liksom säkert 
 

Att extubera tidigt har uppstått på den tiden då andra anestesigaser och äldre läkemedel än dagens 

korttidsverkande användes. De anestesisjuksköterskor som extuberar tidigt använder den 

metoden för att de lärt sig extubera genom den. 

 

jag extuberar nog tidigt och det beror nog på att jag jag blev nog, ja upplärd ... i det sättet 

att jobba, och samtidigt så hade vi ju då andra läkemedel, vi hade andra anestesigaser som 

påverkade patienten mera då när jag började, så med andra ord kunde, fanns det inte 

möjlighet att vänta tills du hade en lika vaken patient som då du idag använder mer 

kortverkande preparat, för då hade man då fått stått kvar på salen betydligt längre 
 

Som ny anestesisjuksköterska, det första året, beskrivs det vara vanligt med nervositet inför att 

extubera, då vill man inte göra det ensam. När man får mer erfarenhet så släpper rädslan. Med 

ökad erfarenhet minskas nervositet och skulle något speciellt uppstå så ringer man efter en 

kollega. Första året upplevs stressigt men med erfarenhet ökar också förmågan till 

stresshantering. Som ny kan allt med anestesi upplevas som obehagligt. Men med erfarenhet och 

utrustning på plats känner man ingen stress och obehag inför händelsen att det till exempel 

utlöses en laryngospasm. 

 



   17  

jag känner inte så längre som jag minns när jag var ny så var det väldigt jobbigt ibland 

med extubation, att man var rädd att de skulle få spasmer eller att man inte skulle kunna 

hantera det 
 

det var ju när jag var ny, då var det ju obehagligt, det tar en stund när man är ny, då är allt 

obehagligt med narkos  
 

Förfarandet vid extubation har förändrats mycket genom åren anser de anestesisjuksköterskor 

med lång erfarenhet. Att metoderna har förbättrats genom teknisk utveckling och nya läkemedel 

har upplevts berikande. 

 

det har ju förändras väldigt mycket under tid så att, egentligen tror jag att de är nog mer 

att de är vaken nu för tiden 
 

Med erfarenhet skapas "det egna sättet" - en intuitiv kunskap som ger en säkerhet att arbeta 

självständigt vid extubation. Att ha sin egen rutin, att göra på sitt eget sätt känns tryggt. Man lär 

sig att extubera genom att se och lära av andra och därigenom hitta sin egen väg. En helhetsbild 

är viktigt och man får genom upprepade upplevelser en egenupplevd erfarenhet inom sig. Någon 

deltagare berättar att man inte vet exakt hur andra extuberar. Det finns en uppfattning om att 

andra har exakta värden de går efter vid extubation och egna fasta regler. 

 

alla extubationer samlas i en slags erfarenhetsbas och sen så tar man väl ut att så här 

brukar det gå, men jag extuberar med de här värdena och så kör man på det 
 

jag kan ju inte svara för hur mina kolleger gör riktigt och och vi gör olika i allting, man 

gör ju det man är trygg med, och det man kanske har lärt sig en gång och sen utifrån som 

sagt var den diskussionen man har med den narkosläkaren som är ansvarig, om man har 

känt att det har behövts 

 

 

Några deltagare tycker det är svårt att beskriva en vanlig extubation då det inte upplevs som 

någon speciellt, man tycker det känns som ett säkert moment att extubera eftersom man har sin 

yrkesskicklighet.  
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har man varit med länge vet man hur man hanterar komplikationer, alltifrån spasm, slem, 

vad som helst 
 

Trots lång erfarenhet finns ändå funderingar kring vilken extubationsmetod som anses vara mest 

lämplig och vad som vetenskapligt anses vara den bästa. Deltagarna berättar att så att så länge 

anestesisjuksköterskan vet och kan motivera sitt tillvägagångssätt vid extubation så är det inga 

problem med att använda olika metoder. Olika metoder att extubera har också varierat över tid. 

 

jo det är ju olika skolor där och det är ju, jag känner att jag har ju provar alla sorter och 

man, ja, det går bra vilket som på något vis, bara man vet och kan 
 

det är på samma sätt som om du, ja själva anestesimässigt också, skulle du ta och klona en 

patient och så har du tio narkossköterskor som skulle söva den här patienten så skulle du 

få tio olika varianter på sövningar, alla tio somnar och alla vaknar men det kan vara lite 

variation  
 

Anestesisjuksköterskan vill följa med i den forskning som finns. Ett exempel som anges är 

studier som visat att patienten behöver vara mycket vaken för att svalgreflexerna ska vara intakta, 

vilket man anammat i sitt val av extubationsförfarande. 

 

jag vet ju också att utifrån studier som är gjorda... där man har sövt patienter och man har 

tittat, med man har kört dem i en magnetröntgen, så vet man ju också att den här 

svalgreflexen den.. man måste vara rätt vaken, för att den ska fungera.. och det får man ju 

ha med sig då 

 
 

4.2.2 Att uppleva brist på riktlinjer  

Deltagarna i studien uppger att det inte finns några riktlinjer kring extubation som de använder 

eller att det är oklart om det finns på avdelningen. Det finns däremot underförstådda rutiner, eller 

egna rutiner man arbetar efter när extubation genomförs. Att arbeta som anestesisjuksköterska är 

att arbeta självständigt och man skapar sina egna riktlinjer. Deltagarna beskriver att det är så det 

fungerar inom anestesin, att man har ett stort eget ansvar för sitt arbetssätt. 
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nej det har inte jag upplevt, jag tycker nog, tror att alla gör lite som de själva känner, sen 

kanske det finns det [riktlinjer] som jag inte har vetat om, men jag upplever nog att.. men 

så är det inom narkosvärlden.. 
 

vi sköter oss rätt mycket själva 
 

Att förbereda sig noggrant är en vanlig rutin som beskrivs av alla deltagare. En annan rutin som 

beskrivs är att aldrig vara ensam vid uttalad riskfylld extubation, att ta in en narkoläkare. Det 

upplevs att fler personer ger säkrare extubering och att det är skärpt beredskap vid svåra 

extubationer. Om man måste frångå sin egna extubationsmetod och känner sig otrygg så lämnas 

ansvaret över till narkosläkaren. Ett gemensamt upplägg med narkosläkaren gäller ofta 

utmärkande patientfall, och extubation och väckning anpassas efter situation och patient.  

 

och att det är något speciellt för operationsingreppet, men då måste jag ju frångå mina 

rutiner kanske och då har jag ju en narkosläkare med mig, om jag inte känner mig trygg i 

att man ska extubera på ett annat sätt, om man ska extubera djupt för att dom får absolut 

inte hosta i det här ingreppet eller så 
 

Deltagarna uppger att det finns förväntningar på narkosläkaren i form av underförstådda 

riktlinjer. Som exempel anges om narkosläkaren har varit med och sövt vid RSI eller ASA 3-

patienter, så ska denne också vara med vid väckningen. 

 

om narkosläkaren har varit med och sövt ned patienten till exempel om det har varit en 

RSI - då ska också narkosläkaren vara med när man väcker, tycker jag känns rimligt 
 

är det något som inte faller inom det normala så har vi ofta med oss narkosläkare för 

säkerhets, stöd också 
 

 

4.3 Operationsmiljöns påverkan på extubationen 

4.3.1 Att påverkas av stress och förväntningar i arbetsmiljön 

Inne på operationssalen kan det vara störande moment när operationen är slut vilket kan reta 

patienten när den är i excitationsstadiet. Det kan förebyggas genom att skapa en lugn miljö kring 
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patienten. Man måste känna att man har utrymme att stänga av allt runtomkring och fokusera på 

extubationen när det krävs och man vill undvika stressiga situationer.  

 

är det en extubation där jag känner att nu måste jag vara fokuserad, då stänger jag av det 

[de andra arbetsuppgifterna] och är bara fokuserad på patienten 
 

Att känna tidspress kan påverka valet av att extubera sent eller tidigt, om man känner att det finns 

tid att väcka i lugn och ro kan det upplevas bra att väcka sent. Det kan finnas en kutym på 

arbetsplatsen hur man extuberar beroende på hur många patienter man ska hinna med och om 

patienterna får vakna till operationssalen eller på en uppvakningsavdelning. Inom dagkirurgi 

finns ett förväntan att operationerna ska gå snabbare och man extuberar därför ofta patienterna 

sovande, vilket inte alla känner sig trygga med. 

 

men är jag inte med där och försöker låta patienten få vakna i tid då blir det ju jättelång 

väntan.. och då kan det kännas stressigt för då är alla andra klar på operationssal, dom har 

städat och gjort klart och står och väntar på nästa operation och då blir det stressigt, så 

hamnar jag i den situationen, så då känner jag mig stressad 
 

Några av deltagarna säger att inga förväntningar ligger på hur anestesisjuksköterskan arbetar vid 

extubation, det finns en öppenhet i arbetsmiljön och sällan press eller förväntan från kollegor, 

men man känner ändå en sorts press att vara skicklig och effektiv. 

 

jag har inte så mycket förväntningar på mig, det är nog mer att jag har förväntningar på 

mig själv, att man vill veta att man kan, det är ingen som, som vet vad jag går för 
 

Operatören kan vara med och påverka extubationsmomentet på grund av vad för slags operation 

det är eller om operatören upplevs vara stressad av tidspress. Operatören och narkosläkare kan 

ibland stressa anestesisjuksköterskan under extubation/uppväckningen. Några deltagare uppger 

att även om man utsätts för press så arbetar man efter sin plan såvida inte narkosläkaren tar över. 

 

ibland kan jag nog känna en press att speciellt operatören, de vill ju att det ska gå undan 

och att de ska vakna fort och “är det inte vakna än”  ibland även från narkosläkarna 
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”nämen har du inte dragit tuben“ de vill gärna att det ska gå undan på nåt sätt, jag vet inte, 

det är produktionspressen, det ska gå fort 
 

För anestesisjuksköterskan finns det andra arbetsuppgifter man vill ha kontroll över samtidigt 

som man ska genomföra själva extubationen, och om extubationen förväntas gå lugnt och 

kontrollerat till så ägnas tankarna åt dessa andra arbetsuppgifter mer, en avvägning av var fokus 

ska vara. 

 

känner jag att det här är en extubation som kanske är, ja men som jag förväntar mig går 

bra, då kan jag ha lite koll på det lite samtidigt också, inte så att jag står och skriver 

samtidigt som jag extuberar, man har även alltså, tentaklerna ute på allt det, [andra 

arbetsuppgifterna] 

 

4.3.2 Att extubera tillsammans med narkosläkare 

Anestesisjuksköterskor upplever samarbetet och ansvarsfördelningen med narkosläkare på olika 

sätt. Vissa deltagare beskriver en stor tillit till narkosläkaren och säger att det inte är någon 

prestige eller övertramp att lämna över ansvaret till dem. De beskriver hur ansvarsfördelningen 

kan ge sig uttryck, att man ställer sig vid sidan om och är beredd med utrustning och 

narkosläkaren ställer sig vid patientens huvudända och tar det större ansvaret för extubationen. 

Det känns naturligt och tryggt att lämna över ansvaret, då de har högre kompentens. 

 

så för min del har jag alltid tyckt att det är tryggt att ha med narkosläkare med mig och då 

får dom bestämma då är det dom som, jag gör som dom säger, så jag har aldrig haft några 

problem med det, prestige i det att jag har gärna med mig en narkosläkare 
 

Andra deltagare säger däremot ingenting om prestige eller övertramp i överlämnandet till 

narkosläkaren. De förväntar sig samarbete och följsamhet av narkosläkaren. 

Anestesisjuksköterskorna upplever att narkosläkare gör på sitt sätt vid extubation och bedömer 

extubationskriterier annorlunda. Att ha olika bedömningar och synsätt kan påverka samarbetet 

vid extubation. 

 

narkosläkare är ju så mycket olika, det kan vara en erfaren, rutinerad och då är det ju 

väldigt tryggt, man har ju jobbat tillsammans länge och den ene gör det ena och den andra 

gör det andra 
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Det beskrivs vidare av vissa studiedeltagare att ansvarfördelningen kan se olika ut beroende på 

vilken narkosläkare det är man arbetar med, man förbereder och påbörjar väckning innan 

narkosläkaren anländer och överlåter sedan lite av ansvaret till dem. Det kan vara en källa till 

konflikt när en narkosläkare med mindre erfarenhet vill ta över mer än anestesisjuksköterskan vill 

och om narkosläkaren inte samarbetar och inte är följsam. Ansvarsfördelningen måste vara tydlig 

för att undvika konflikt. Vid extubation av en riskpatient tillsammans med en narkosläkare kan 

det också upplevas olustigt eftersom man inte längre kan gå på sin magkänsla utan måste förlita 

sig på narkosläkaren och man förlorar känslan av kontroll.  

 

men sen kan det ju också vara väldigt nya narkosläkare som inte har så jättebra koll 

egentligen och då alltså en oerfaren alltså han har ju inte lärt sig så mycket och då kan det 

ju bli lite, där hamnar vi ju i den där vi kan kunna mer därför att vi har jobbat längre än 

den som är narkosläkare men dom kanske ändå ska ha det medicinska ansvaret så det kan 

ju hamna i nån sorts ... konflikter ja.. men det brukar för det mesta lösa sig 
 

det blir som ett samarbete även om man kanske överlåter litegrann åt narkosläkaren, man 

har ju nästan alltid börjat med det här innan de kommer in så är dom ganska ja, inte vaken 

men man har ju liksom börjat att trappa ned efter att operationen är klar 
 

Det beskrivs också som en stor trygghet och tillit när narkosläkare är med vid extubation, de 

beskrivs som en god extra hand, en säkerhet och stöd när något faller utom det normala, och det 

är tryggt att kunna lämna över ansvaret. 

 

det är klart det är ju en trygghet när man är fler på salen när man väcker och 

narkosläkaren har ju en högre kompetens än vad jag har så de får ta det större ansvaret så 

det känns ju tryggt 
 

känner jag så [svårigheter att säkra fria luftvägar] så har jag ofta narkosläkaren med mig 

om jag vet att det har varit bekymmer, så man har en extra hand som är tillgodo också. 
 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Genom att läsa in sig i ämnet och aktuell forskning erhölls den förkunskap som låg till grund för 

utformningen av intervjuguiden. Om författaren är insatt i ämnet och samarbetar med deltagaren 

kan data som samlas in bli trovärdig genom textnära tolkning. Då författarna saknar tidigare 
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erfarenhet av att göra empiriska studier så inhämtades teoretisk kunskap om kvalitativ 

innehållsanalys och forskningsintervjuer (Graneheim & Lundman, 2004: Henricson, 2012: Kvale 

& Brinkmann, 2009) och handledning erhölls av universitetslektor. 

Intervjuguiden var semistrukturerad och viss möjlighet gavs till vidareutveckling av de öppna 

frågorna. Då följdfrågor uppstod blev dessa i vissa fall ledande men detta har inte nämnvärt 

påverkat resultatets trovärdighet. Ledande frågor kan hjälpa till att bekräfta intervjuarnas 

förståelse under intervjuns gång enligt Kvale & Brinkmann (2009). 

Kvalitativ innehållsanalys ger visst utrymme för tolkning. Materialet bearbetades genom att 

tolkas i varierande djup och abstraktion med bibehållet fokus utifrån syfte och frågeställning.  

Urvalet var konsekutivt för studien. En svaghet var att flertalet av intervjuerna gjordes i följd utan 

längre tid för reflektion efter varje. Om författarna kunnat diskutera förloppet har eventuellt nästa 

intervju kunnat bli mer vetenskapligt givande. 

Under innehållsanalysen har författarna arbetat gemensamt vilket har varit positivt då bådas 

reflektioner har ingått vid bearbetning av materialet. Transkibering och viss textbearbetning har 

delats upp av tidsmässiga skäl.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet framställer att det är i huvudsak två olika metoder som används vid extubation, tidig 

eller sen. Det är flera faktorer man behöver ta ställning till vid val av metod. Det framkommer att 

båda extubationsmetoderna är säkra men sen extubation anses vara mer säker än tidig. Vid sen 

extubation finns fler tecken man kan uppmärksamma på att patienten återfått medvetandet. Det är 

också den extubationsmetoden som används vid riskfyllda anestesier eller vid komplikationer. En 

ytterligare fördel med att extubera sent är att det minskar risken att personalen utsätts för 

anestesigaser. Tidig extubation beskrivs som fördelaktig då den ger mindre lidande för 

patienterna men uppfyller inte samma säkerhetskrav som sen extubation vilket även vetenskaplig 

forskning påtalar, en säker extubation är när patienten är vaken (Miller, Harkin & Bailey, 1995; 

Ead, 2004). Däremot kan man utifrån resultatet se att även om man utför en sen extubation så är 

det ingen garanti för att inga komplikationer ska uppstå. Resultatet framställer komplikationer av 

allvarlig karaktär som ovanligt förekommande men trots detta uppger deltagarna en ständig 

beredskap för komplikationer. Anestesisjuksköterskorna i studien har genomgående ett 
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problemlösande säkerhetstänkande vid komplikationer och förväntad riskextubation. Det är också 

genom att erfara svåra situationer som man lär sig men författarna upplever att det är finns en viss 

motsägelse i detta när det också beskrivs som att svåra situationer såsom komplikationer är 

ovanliga. Att extubera är ett praktiskt moment som man lärt sig utav andra 

anestesisjuksköterskor. Som oerfaren anestesisjuksköterska har man ännu inte erhållit den 

spetskompentens och tysta kunskap som erfordras som copingfaktor för det okända 

händelseförloppet vid extubation. Författarna ställer sig frågan vilken betydelse den här 

läroperioden har för hur spetskompetens och tyst kunskap utvecklas. Deltagare i studien uppger 

att de inte heller vet exakt hur andra väljer att extubera. För att få en ökad förståelse för de 

fenomen som ligger till grund för beslutstagande och agerande vid extubation kan det vara 

nödvändigt att ytterligare kartlägga dels hur man lär sig att extubera och därefter tillämpar 

kunskaperna vid extubation och vilken betydelse det har för säkerheten. Även fenomenet tyst 

kunskap kan ha betydelse för hur anestesisjuksköterskor extuberar och kan vara en intressant 

fråga att gå vidare med inom omvårdnadsforskning. Utveckling av teknisk utrustning och 

anestesiläkemedel sker kontinuerligt vilket måste tas med i åtanke. Arbetsmiljö kan påverkas 

negativt vid extubation genom att personal exponeras för anestesigas med ohälsosamma effekter. 

Nagelhaut och Plaus (2010) skriver att kunskap som baseras på egenupplevda erfarenheter 

behöver styrkas med vetenskaplig förankring och det behovet framkommer också i den här 

studien.  

 

Deltagarna beskriver att vid extubation utgår man alltid från ett flertal kriterier. När kriterierna 

utgörs av mätvärden är det enkelt att beskriva sitt extubationsförfarande men det kan vara svårt 

att förklara hur man gör sina bedömningar utifrån den individuella helhetssyn som också ligger 

till grund vid varje extubationen. Som exempel ges att vara med vid nedsövning ger information 

som underlättar bedömningar inför extubationen. Deltagarna i studien gör kontinuerligt 

omedvetna men betydelsefulla observationer. Det kan vara av värde att reflektera över 

helhetsintryckets betydelse. Varje extubation är en individuell företeelse med okänd utkomma 

och en särskild spetskompetens är där nödvändigt för att kunna göra de bedömningar som leder 

till utförandet av säker extubation, en tyst kunskap som erhålls genom erfarenhetsbaserade 

lärdomar och medicinsk kunskap. Nyttan med tyst kunskap kan vara att den ger ökad trygghet. 

Studien pekar på att känna sig trygg med sina kunskaper kan vara en nödvändig förutsättning för 
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att göra rätt bedömningar. Att ha rutiner är viktigt, särskilt i stressiga situationer, och gör att man 

känner sig trygg med arbetsuppgiften, man förebygger komplikationer genom att ha en strategi. 

Där kan tillämpning av vedertagna riktlinjer förmodligen främja. Författarna anser att trygghet 

bidrar till upplevelsen av säker extubation. Möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor bidrar 

också till att skapa trygghetskänsla vid extubation. Resultatet visar att man inte är ensam vid 

uttalad riskfylld extubation, det upplevs att fler personer ger säkrare extubation och att det är en 

skärpt beredskap vid svåra extubationer. Narkosläkare är en uppskattad resurs förutsatt att de har 

erforderlig erfarenhet och god förmåga till teamarbete. Medarbetare i operationsteamet kan dock 

bidra till att äventyra säkerhet vid extubation genom att tillföra stress och störande moment. 

Deltagare i studien benämner ändå att de har förmåga att bortse från störningar och fokusera på 

extubationen och kurage att vara patientens advokat. Sundqvist & Anderzén-Carlsson (2013) har 

i en studie belyst att anestesisjuksköterskor kan ställas inför svårigheter där de behöver stå upp 

för och försvara patienten under anestesi. Det kan uppstå konflikter med övriga i 

operationsteamet eller man kan behöva gå emot patientens uttalade egna önskemål. Studien 

visade att anestesisjuksköterskor följer den linje de anser vara bäst för patienten och gör sitt 

yttersta för att tillföra så god omvårdnad som möjligt under anestesi. Mellin-Olsen et al, (2007) 

skriver att teamarbete är en av de mest betydande faktorerna för patientsäkerheten och vetskapen 

om att hjälp finns att få om problem uppstår är av stor betydelse för anestesisjuksköterskan. 

Larsson (2004) beskriver teamarbete, antingen som teamledare eller en i teamet, som en av de 

icke tekniska färdigheter anestesiologer behöver ha, förutom erforderliga kunskaper och 

skicklighet, för att utföra säker anestesi. Förmåga att fatta beslut och kunna bearbeta information 

är andra icketekniska färdigheter som behövs för säker anestesi enligt Larsson (2004). 

Anestesisjuksköterska är en profession under utveckling och dagens krav förutsätter en 

utveckling och fördjupning av den självständiga och professionella yrkesutövningen särskilt inom 

teoretiska och praktiska kunskaper parallellt med anestesiologisk omvårdnad. (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård och Svensk Sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning, 2012). Med 

mer vetenskaplig förankring skulle säkerheten ökas vid extubationsmomentet. I nuläget följer 

man sin rutin för att känna sig trygg. Det kan finnas ett behov av att tydliggöra och implementera 

aktuell forskning om extubation, men också om professionsutveckling som ett led i 

kvalitetssäkringsarbete. Svensk förening för anestesi och intensivvård, (2012) hänvisar både till 
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europeiska riktlinjer om preoperativt anestesiarbete samt respektive sjukhus egenutformade 

riktlinjer om sådana finnes. 

 

6. Konklusion 

Deltagarna anser att erfarenhet är en bidragande komponent för säker extubation. En 

anestesisjuksköterska har en flexibel handlingberedskap inför extubation och anpassar efter 

patientens behov. Extubation upplevs vara både ett specifikt riskfyllt moment och ett moment 

som inte är uttalat mer riskfyllt än andra moment i anestesiförloppet. Komplikationer upplevs 

vara ovanliga. Även om vetenskapliga studier visar att sen extubation är den säkraste metoden 

framkommer det i denna studie som vedertaget att man får välja vilken metod vid extubation man 

vill använda. Att följa fastställda kriterier metodiskt vid extubation kan höja säkerheten. Detta 

måste ändå ske i kombination med den egenägda erfarenheten och kunskapen. Helhetsintrycket 

har betydelse och viktiga observationer görs omedvetet. Det finns riktlinjer för extubation men de 

är inte förankrade i praktisk verksamhet. Riktlinjer kan förenkla lärande av extubation samt vara 

till stöd vid svåra situationer. 

 

Vidare forskning bör fastställa skillnader, samt för- och nackdelar med tidig respektive sen 

extubation. Anestesisjuksköterskans spetskompetens i samband med säker extubation bör också 

tydliggöras mer. 
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Bilaga 1  

 

Förfrågan om deltagande i magisteruppsats till enhetschef för anestesikliniken på _____ Sjukhus 

Anestesisjuksköterskans arbetsområde är brett och det ingår att göra relevanta observationer och 

bedömningar. Yrkeskompetens för anestesisjuksköterskor kan ses som en mänsklig resurs där 

klinisk erfarenhet och vetenskaplig grund är viktiga för en helhetsbedömning i olika moment. Att 

belysa den kunskap som finns kan bidra till ökad förståelse för denna helhetsbedömning. 

Extubation är ett område där det finns flera olika sätt att genomföra den på. En säker extubation 

är beroende av flera parametrar (indikationer, komplikationsrisker) som anestesisjuksköterskan 

grundar sina bedömningar på. 

Vi planerar att göra en magisteruppsats med syftet att belysa anestesisjuksköterskans upplevelse 

av den säkra extubationen. Studien är tänkt att ge svar på hur anestesisjuksköterskan upplever att 

den säkra extubationen genomförs, komplikationer kring extubation samt beredskap för dem. Det 

här vill vi undersöka genom en empirisk studie där anestesisjuksköterskor intervjuas. Vi ansöker 

härmed om verksamhetschefens tillstånd att utföra dessa intervjuer på Anestesikliniken på 

_______ sjukhus. 

Vi planerar att intervjua 8 anestesisjuksköterskor. Varje intervju är beräknad till 30 – 60 minuter 

och kommer att spelas in. Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt 

deltagande. Ingen deltagare kommer att kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. Vi hoppas 

kunna utföra intervjuerna under februari månad 2014. Om det finns ett intresse att ta del av 

studieresultatet presenterar vi det gärna på sjukhuset alternativt skickar uppsatsen till er. 

Uppsatsen handleds av Åsa Audulv, universitetslektor, Mittuniversitetet, (tel: 060 – 14 84 94, 

asa.audulv@miun.se ). 

Vi undrar om vi kan få ditt godkännande att intervjua anestesisjuksköterskor som arbetar hos Er 

på______ sjukhus. Vi kontaktar dig inom kort för besked. 

Med vänliga hälsningar 

Victoria Wilhelmson, Leg Sjuksköterska, student på Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Anestesi, Mittuniversitetet 070 - 404 59 24, vivi1301@student.miun.se 

Eleonor Madsen, Leg Sjuksköterksa, student på Specialistsjuksköterskeprogrammet Anestesi, 

Mittuniversitetet, 0709- 998 72 76 eleonormadsen@gmail.com 

Godkännande 

Jag har informerats om magisteruppsatsen Den säkra extubationen och tagit del av skriftlig 

information om uppsatsen. Jag ger härmed mitt medgivande om att Victoria Wilhemsson och 

Eleonor Madsen får intervjua anestesisjuksköterskor på__________________sjukhus. 

Datum _____________________________________________ 

Namn _________________________________ ____________ 

Telefonnummer______________________________________ 
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Intervjuguide  

 

1 År i yrket 

 

2 Tänk dig att du har en ASA 1 patient där anestesiförloppet varit stabilt och inga uppenbara 

riskfaktorer finns. Nu är kirurgin färdig och det är dags för uppväckning. 

Kan du berätta om extubationen vid ett sådant förlopp? 

(Hur gick det sen? På vilket vis var det bra?) 

 

3 Hur tycker du att det är att extubera? Vad brukar du tänka? Kan du berätta om hur du har kännt 

i samband med någon extubation? 

 

4 Kan du berätta om en (annan) situation där du bedömer extubation som riskfylld? Hur 

förbereder du dig? Hur tänkte du då? Följdfrågor om de moment som nämns. 

 

5 Finns det riktlinjer och/eller rutiner för extubation att följa på din avdelning? Hur ser de ut? 

(Vad tycker du om dem? Vad är positivt med riktlinjerna? Finns något negativt med riktlinjerna?) 

 

6 Har du en strategi för att säkerställa en säker extubation? Hur gör du då? Hur tänker du då? 
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Information om deltagande i en studie om extubation Vi heter Eleonor Madsen och Victoria 

Wilhelmsson och läser till anestesisjuksköterskor på Mittuniversitetet. Nu gör vi en empirisk 

studie på D-nivå där vi avser att intervjua anestesisjuksköterskor på centraloperation, ______ 

sjukhus. 

Anestesisjuksköterskans arbetsområde är avancerat och god kompetens är nödvändigt för att 

kunna göra relevanta observationer och bedömningar. Yrkeskompetens för anestesisjuksköterskor 

kan ses som en mänsklig resurs där klinisk erfarenhet och vetenskaplig grund är viktiga för en 

helhetsbedömning i olika moment. 

Extubation är ett moment inom anestesi som kan uföras på flera olika sätt. En säker extubation är 

beroende av flera parametrar som anestesisjuksköterskan grundar sina bedömningar på. Kriterier 

för säker extubation och risker med extubation finns väl beskrivna i vetenskapliga studier men ur 

anestesisjuksköterskans perspektiv finns mycket litet beskrivet. Därför vill vi gör en studie med 

syfte att belysa anestesisjuksköterskans upplevelse och erfarenheter av den säkra extubationen. 

Studien är tänkt att ge svar på hur anestesisjuksköterskan upplever att den säkra extubationen 

genomförs, och dennes syn på komplikationer kring extubation samt beredskap för 

komplikationer. För att uppnå syftet gör vi en empirisk studie där 8 anestesisjuksköterskor 

intervjuas. Varje intervju är beräknad till 30 – 60 minuter och kommer att spelas in. Deltagandet 

är frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt deltagande. Ingen deltagare kommer att kunna 

identifieras i den färdiga uppsatsen. 

Vi kommer att utföra en semistrukturerad intervju där öppna frågor ställs utifrån en intervjuguide. 

Det finns inga rätt eller fel svar på frågorna. All data kommer att behandlas konfidentiellt och 

eventuella namn kommer att avkodas så ingen person kan identifieras. Den färdiga uppsatsen 

kommer att publiceras på DIVA-portalen vilken är en internetsida för studentuppsatser. 

 

Victoria Wilhelmsson 

vivi1301@student.miun.se 

070-4045924 

 

Eleonor Madsen 

elln9600@student.miun.se 

070-9987276 

 

Handledare: Åsa Audulv, Mittuniversitetet Sundsvall, asa.audulv@miun.s 

 

 

 

 

 


