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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning som beskriver hur bedömningen av postoperativ trakeal 

extubation ska gå till och vad som måste vägas in i bedömningen är begränsad. Existerande 

forskning berör specifika kriterier för att bedöma extubationstillfället, men få studier 

sammanställer samtliga. De kriterier som framkommer är anestesidjup, spontanandning, 

vakenhet, neuromuskulär blockad och temperatur. Anestesiyrket och den tysta kunskapen 

karaktäriseras av att simultant balansera flöden av formell kunskap från litteratur och kunskap 

från tidigare erfarenhet. Som nyutbildad och oerfaren anestesisjuksköterska saknas referenser 

och tidigare upplevelser vilket kan försvåra bedömningen av extubationstillfället.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur anestesisjuksköterskan bedömer postoperativ 

trakeal extubation.  

Metod: En kvalitativ ansats med fokusgruppsintervju som metod användes. Två 

fokusgruppsintervjuer genomfördes med tre respektive fem anestesisjuksköterskor på två 

sjukhus i Stockholm. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen gav en vidareutveckling av befintliga kriterier utifrån 

anestesisjuksköterskornas tidigare erfarenheter och kunskaper. Extubation sågs som en process 

och inte som ett enskilt moment, där datainsamling utfördes kontinuerligt för att bedöma den. I 

resultatet identifierades åtta kategorier: Fri luftväg, anestesimetod, neuromuskulär blockad, 

temperatur, väckning, vakenhet, andning och tyst kunskap. Dessa skapade en tydligare bild av 

hur kriterierna stod i relation till varandra.  

Slutsats: Den tysta kunskapen hjälper anestesisjuksköterskan i processen att bedöma 

extubationen.  

Klinisk betydelse: Studien ökar förståelsen för komplexiteten av bedömningen som utförs av 

anestesisjuksköterskan inför extubation. 

 

Nyckelord: Extubation, kriterier, tyst kunskap, anestesisjuksköterska 



ABSTRACT 

Background: Previous research assessing postoperative tracheal extubation is limited. Existing 

research refer to specific criteria to assess extubation, but few studies compile all criteria. These 

criteria were depth of anesthesia, breathing, alertness, neuromuscular blockade and temperature. 

The profession of anesthesiology and tacit knowledge is characterized by simultaneously 

balancing formal knowledge from literature and knowledge from previous experiences. A 

recently graduated and inexperienced nurse anesthetist lacks references and past experiences 

which can complicate the assessment of extubation.  

Aim: The aim of this study is to describe how the nurse anesthetist assesses postoperative 

tracheal extubation.  

Method: A qualitative approach with focus group interviews was used. Two focus group 

interviews were carried out with three and five nurse anesthetist in two hospitals in Stockholm. 

The material was analyzed using qualitative content analysis.  

Results: The analysis resulted in a further development of criteria by nurse anesthetics previous 

experiences and knowledge. Extubation was referred to as a process rather than a specific 

procedure, where the collection of data was carried out continuously in order to assess it. Eight 

categories were identified: airway, anesthetic regimen, neuromuscular blockade, temperature, 

awakening, alertness, breathing and tacit knowledge. These created a clearer view of how the 

criteria were related to each other.  

Conclusion: Tacit knowledge helps the nurse anesthetist in the process to assess extubation. 

Clinical significance: The study increases the understanding of the complex assessment of 

extubation.   

 

Keywords: Extubation, criteria, tacit knowledge, nurse anesthetist 
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Ordlista 

 

aspiration  främmande partiklar kommer ner i luftvägarna, till exempel maginnehåll 

atelektaser  sammanfallna lungblåsor 

bronkospasm  kramp i luftrörens muskulatur 

endotrakeal tub rör som förs ner i luftstrupen för att skapa fri luftväg, ofta i samband med narkos 

fentanyl  opioid, smärtstillande läkemedel  

hypnotikum  sömnmedel 

induktion  period från inledning av narkos till tillräckligt narkosdjup 

intubation   här; införande av endotrakeal tub i luftvägen 

kapnografi  metod att analysera mängden koldioxid i utandningsluften   

laryngospasm  kramp i larynx muskler och stämbanden som hindrar luftflödet till/från lungorna 

muskelrelaxantia läkemedel som ger neuromuskulär blockad genom att blockera receptorn för acetylkolin 

neuromuskulär blockad impulserna för att skapa muskelkontraktion är blockerade på grund av muskelrelaxantia   

paradoxal andning bröstkorgen sjunker in vid inandning och höjs vid utandning istället för tvärtom, orsakat av  

luftvägstopp 

propofol  här; hypnotikum för induktion 

restkurarisering kvarvarande effekt av muskelrelaxantia då patienten vaknat 

sevofluran   här; anestesigas för underhåll av anestesi 

shivering  huttring på grund av värmeförlust 

train-of-four (TOF) mått på den neuromuskulära blockaden, genom elektrisk nervstimulation  

ultiva  ultrakortverkande opioid  

ventilera  åstadkomma luftväxling i lungorna, hjälp med konstgjord andning  
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INLEDNING 

Postoperativ trakeal extubation är ett moment som anestesisjuksköterskan utför 

dagligen. Det är en färdighet som erhålls med erfarenhet och praktiskt handhavande. 

Tidigare forskning som beskriver detta hantverk är mycket begränsad. Som nyutbildad 

och oerfaren anestesisjuksköterska saknas referenser och tidigare upplevelser av 

extubation och det kan vara svårt att bedöma extubationen. Dessutom är detta inget 

man kan läsa sig till under utbildningens korta tid. Det är anestesisjuksköterskans 

åtgärder och egna bedömningar som bland annat styr när extubationen ska ske.  
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BAKGRUND 

Luftväg och andning vid generell anestesi  

I vaket tillstånd hålls de övre luftvägarna öppna, även vid andning, av en komplex 

mekanism som bland annat styr musklerna i de övre luftvägarna. Då patienten sövs 

sätts denna mekanism ur spel (Miller, Harkin & Bailey, 1995). Hanteringen av den fria 

luftvägen kan delas in i tre faser, upprätta luftväg vid induktion, bibehålla luftväg under 

hela anestesin och återupprätta naturlig luftväg under patientens egen kontroll vid slutet 

av anestesin. För varje fas är det primära syftet att undvika hypoxi (Ward, Karan & 

Pandit, 2011). Mjukdelarna i de övre luftvägarna följer gravitationslagen och faller 

neråt, bakåt och obstruerar luftvägen vid sövning. För att få en fri luftväg trots 

avsaknad av tonus i mjukdelarna rekommenderas ett optimerat läge där huvudet är 

något bakåtlutat och käken hålls framåt, uppåt (Miller et al., 1995; Nandi, 

Charlesworth, Taylor, Nunn & Doré, 1991; Ward et al., 2011).  

 

När luftvägen inte lyckas hålla sig öppen och inadekvat syrehalt uppnås väcks det 

fysiologiska svaret på hypoxi. Många läkemedel kopplade till anestesi hindrar kroppens 

egna försvarsmekanismer mot hypoxi (Ward et al., 2011). De läkemedel, som används 

för att underhålla generell anestesi eller lindra smärta eller dämpa svar på smärta 

påverkar kontrollen över andningen dramatiskt. Dessa påverkar den kemiska eller den 

viljestyrda andningsförmågan, oftast båda (Dahan & Teppema, 2003; Miller et al., 

1995). Muskelrelaxantia som används vid intubering, är självklart en potent hämmare 

av muskeltonus både i luftvägarna och av diafragma (Dahan & Teppema, 2003).  

 

Den vanligaste metoden för att upprätthålla fri luftväg och kunna styra andningen då 

patienten är sövd är att intubera, det vill säga föra ner en endotrakeal tub mellan 

stämbanden ner i luftvägarna. Den endotrakeala tuben fixeras med hjälp av tejp och en 

uppblåsbar kuff i tubens proximala ände. Kuffen håller andningssystemet tätt genom att 

hindra luften från att passera vid sidan av tuben. Den hindrar även främmande partiklar 

från att komma ner i luftvägen. För att kunna visualisera trakea används ett 

laryngoskop. Innan det genomförs ska patienten erhållit smärtlindrande, hypnotikum 

och muskelrelaxerande läkemedel (Olsson, Hallen & Hambraeus-Jonzon, 1986; 

Prakash et al., 2011). 
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Postoperativ trakeal extubation 

Postoperativ trakeal extubation innebär att den endotrakeala tuben avlägsnas från trakea 

i samband med uppvaknandet efter en operation. I denna studie syftar begreppet 

“extubation” till postoperativ trakeal extubation. Under generell anestesi med 

intubation är andningen huvudsakligen kontrollerad av en ventilator. Om patienten ska 

extuberas efter operationen måste patienten återfå förmågan att andas själv innan den 

endotrakeala tuben kan avlägsnas. Patienten övervakas fortlöpande i samband med 

extubation för att tidigt se tecken på desaturation, hjärtarytmi eller respiratoriska 

problem. Innan avlägsnande av den endotrakeala tuben tillförs patienten 60-100 procent 

syrgas för att skapa en syrgasreserv vid eventuella komplikationer. Svalget sugs rent för 

att undvika aspiration och laryngospasm. Tejpen som håller tuben på plats avlägsnas 

(Ead, 2004). Vid extubation töms den endotrakeala tubens kuff på luft varefter tuben 

avlägsnas från patientens trakea och övre luftvägar (Stackhouse & Infosino, 2010). I 

vardagligt tal på en operationsavdelning benämns detta som att man “drar tuben”. Efter 

extubation tillförs patienten syrgas för att undvika hypoxi (Miller et al., 1995). 

 

Den ideala situationen vid extubation är att patienten har en adekvat andningsdrive, ett 

normalt andningsmönster, normal lungfunktion, bevarade luftvägsreflexer och 

avsaknad av hosta. Det är dock ett ovanligt scenario. Vid extubation kan patienten 

fortfarande vara påverkad av läkemedel i olika grad. Detta kan öka risken för 

komplikationer samt försämra patientens reservkapacitet och tidsmarginal i händelse av 

komplikation vid extubation (Miller et al., 1995).  

 

Efter extubation är de skyddande luftvägsreflexerna dämpade. Speciellt hostreflexen är 

mindre effektiv postoperativt (Tanaka, Isono, Ishikawa & Nishino, 2005). Hosta är en 

av luftvägens försvarsmekanismer för att skydda mot aspiration. Hosta kan dock öka 

blodtryck, hjärtfrekvens, intrakraniellt tryck (ICP), minska det venösa återflödet och 

ineffektiv eller ihållande hosta kan vara tecken på laryngospasm (Asai, Koga & 

Vaughan, 1998). Apné tros också vara en reflex som ska skydda mot aspiration. Den 

utlöses tidigare än hostreflexen. Apné dämpas inte lika mycket av anestesi som hosta. 

Svalgreflexen skyddar luftvägarna genom att epiglottis stängs då vi sväljer (Nishino, 

2000). 
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Vid extubation kan blodtryck och hjärtfrekvens öka i cirka 5-15 minuter. Vanligtvis är 

detta inget problem, men vid extubation av till exempel hjärtsjuka patienter kan det få 

betydande konsekvenser. Det är känt att intubation påverkar ICP, däremot är effekterna 

vid extubation inte utredda. Det är troligt att ICP påverkas i viss grad, men med 

övergående effekt. Intubation och kirurgi leder till ett potentiellt farligt endokrint 

stressvar. Det endokrina svaret vid extubation är däremot föga utrett. De få utredningar 

som finns visar på att det endokrina svaret vid extubation är ringa och övergående och 

troligtvis inte har någon negativ inverkan (Miller et al., 1995). 

 

Kriterier för extubation 

Det är tydligt att extubationsmomentet är ett hantverk som bygger på erfarenhet och 

klinisk färdighet (Miller et al., 1995). Variationer i handhavandet vid extubation 

förekommer men vissa gemensamma kriterier existerar (Ead, 2004; Faris, Zayaruzni & 

Spanakis, 2011; Koga, Asai, Vaughan & Latto, 1998; Miller et al., 1995; Rassam, 

SandbyThomas, Vaughan & Hall, 2005; Sheta, Abdelhalim & Nada, 2011; Tsui et al., 

2004). Kriterierna innefattar: Anestesidjup, spontanandning, vakenhet, neuromuskulär 

blockad och temperatur. 

 

Anestesidjup 

Inför extubation beslutas först i vilket anestesidjup patienten ska extuberas i. Det 

vanliga är att patienten är relativt vaken vid extubation och har återfått sina 

luftvägsreflexer men i vissa fall kan en djupare anestesi vara att föredra. Vid det senare 

fallet önskas att hosta undviks till exempel efter en intraabdominell eller neurologisk 

operation (Alalami, Ayoub & Baraka, 2008; Asai et al., 1998; Faris et al., 2011; Koga 

et al., 1998; Miller et al., 1995; Rassam et al., 2005; Zayaruzni & Spanakis, 2011). 

Daley, Norman och Coverler (1999) förklarade att fördelen med extubation i djup 

anestesi var kontroll över blodtryck och hjärtfrekvens, minskad incidens av hostning, 

bronkospasm och minimal ökning av ICP. Det var dock en större risk för 

luftvägshinder vid extubation i djup anestesi. Försiktighet borde därför vidtags vid 

förväntad eller misstänkt svår luftväg. Å andra sidan skrev Alalami et al. (2008), Asai 

(2004), Ead (2004), Miller et al. (1995), Sheta et al. (2011) och Tsui et al. (2004) att om 

patienten extuberades under lätt anestesi kunde det orsaka luftvägsirritation som kunde 



 

  5 

provocera fram kräkning, laryngospasm eller aspiration. Enligt Koga et al. (1998) 

inträffade fler komplikationer då extubation utfördes i djupare anestesi.  

 

Spontanandning 

Chipas och Ellis (2010) rekommenderade adekvat tidalvolym och andningsfrekvens 

inför extubation. Walker-Schwartz och Vellanoweth (1990) menade att andningen 

skulle vara spontan med normalt andningsmönster och normal andningsfrekvens med 

10-25 andetag per minut. Saturationen skulle överstiga 90 procent med 40 procent 

inandad syrgas. Karmarkar och Varshney (2008) menade att en förhöjd huvudända 

främjade spontanandningen genom att underlätta diafragmas rörlighet. Det främjade 

även hostreflexen och ökade FRC samt att ödem i luftvägarna minskade. Enligt Miller 

et al. (1995) minskade chanserna till lyckad extubation om andningen var snabb och 

ytlig eller paradoxal då gasutbytet ofta inte var adekvat.    

 

Vakenhet 

Vakenhet bestäms av laryngeala reflexer, ögonöppning, grimaser, hosta, rörelser samt 

att patienten bör ha kontroll över sina luftvägsreflexer och kunna upprätthålla adekvat 

ventilation (Sheta et al., 2011). Enligt Colonel et al. (2008) var avsaknaden av 

sväljfunktion en oberoende prediktor för en misslyckad extubation. Host-, svälj- och 

kräkreflex indikerade patientens möjlighet att kunna försvara luftvägen efter extubation 

(De, 2004). Mort (2003) menade att extubation inte skulle genomföras om patienten 

själv inte kunde skydda sin luftväg. Om patienten inte utsätts för några stimuli förrän 

hon eller han självmant vaknar och öppnar ögonen innan den endotrakeala tuben 

avlägsnas, minskar risken för kardiovaskulära och respiratoriska komplikationer (Sheta 

et al., 2011; Tsui et al., 2004). 

 

Hur snabbt patienten vaknar och kan extuberas varierar beroende på vilken 

anestesimetod som används. Juckenhöfel, Feisel, Schmitt och Biedler (1999) jämförde 

uppvaknandet efter anestesi mellan Propofol och Ultiva samt Sevofluran och Fentanyl. 

Patienterna återfick sin spontanandning, kunde extuberas och öppnade ögonen snabbare 

efter anestesi med Propofol och Ultiva jämfört med anestesi med Sevofluran och 

Fentanyl (a.a.). Risken för hypoxi under den första tiden efter uppvaknandet påverkas 

utav vakenhetsgraden och den anestesimetod som använts. Att hålla patienterna vakna 
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och bibehålla fri luftväg är nyckeln till att bevara god syresättning (Ward et al., 2011). 

 

Patienten med svår luftväg rekommenderas att extuberas då medvetandet återkommit 

och patienten är mottaglig för instruktioner samt har en adekvat andning. Svår luftväg 

kan innebära svårighetsgraden av ventilation och/eller intubation (Miller et al., 1995). 

Det finns indikationer för om en intubation kan bli svår eller inte. Det kan till exempel 

vara om patienten har stora tänder, litet gap, svårt att böja huvudet bakåt, kort hals, 

oförmåga att skapa underbett, flyende haka och beroende på hur mycket som går att 

visualisera av faryngeala strukturer då patienten i sittande ställning gapar. Ofta visar det 

sig dock om en luftväg är svår eller inte först vid försök till intubation (Prakash et al., 

2011). Vid all extubation finns risk för behov av reintubation (Mort, 2003).  

 

Neuromuskulär blockad 

Intubation och vissa operationer kräver att patienten är muskelrelaxerad. Därför tillförs 

patienten muskelrelaxantia. Detta medför att patienten inte kan andas och/eller försvara 

sin luftväg. För att mäta muskelfunktionen vid neuromuskulär blockad används train-

of-four (TOF). Den uppmätta TOF-ration ska vara över 90 procent inför extubation. Då 

anses muskel- och andningsfunktionen vara tillräcklig och luftvägsreflexerna 

normaliserade för att skydda mot aspiration (Murphy et al., 2008; Murphy et al., 2011). 

Om kroppen inte hunnit bryta ner muskelrelaxantian kan ett reverserande läkemedel 

tillföras för att bryta dess effekt. Viktigt att observera är dock att det reverserande 

läkemedlet har kortare halveringstid än muskelrelaxantian, vilket kan leda till 

restkurarisering om den muskelrelaxerande effekten återkommer (Schultheis, 1989; 

Ward et al., 2011). En inkomplett reversering av blockaden kan resultera i en ond spiral 

av dyspné, ökad syrgaskonsumtion med lågt inspiratoriskt flöde. I detta skede kan även 

aspiration ske (Asai et al., 1998; Asai, 2004; Dahan & Teppema, 2003; Ead, 2004; 

Miller et al., 1995; Murphy et al., 2008).  

 

Temperatur 

Om anestesieffekten avtar och patienten inte har normal temperatur, lägre än 36,0°C, finns 

det risk för fördröjt uppvaknande, försämrad koagulation och sårläkning. Postoperativ 

shivering är en obehaglig upplevelse och ökar syrebehovet. Detta kan vara negativt för 
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hjärt- och kärlsjuka patienter som kan få ischemi. Det är därför viktigt att kontrollera 

temperaturen innan väckning (De Silva, 2010).  

 

Komplikationer vid extubation 

Koga et al. (1998) beskrev att det fanns fler negativa tillbud vid extubation än vid 

intubation. Dessa komplikationer kvarstod oavsett vilken typ av operation det gällde. 

Problem relaterade till extubation kunde kategoriseras i respiratoriska och 

kardiovaskulära komplikationer. I respiratoriska komplikationer ingick luftvägshinder, 

lokalt trauma, desaturation, apné, laryngospasm, aspiration och bronkospasm. Murphy 

et al. (2008) diskuterade hur respiratoriska komplikationer påverkades av olika faktorer 

relaterat till patient, kirurgi och anestesi. Patientrelaterade faktorer som påverkade var 

ålder, kön, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), diabetes och obesitas. Buk- och 

ortopedoperationer, akuta samt långa operationer var kirurgiska faktorer som kunde öka 

risken för komplikationer. Även anestesiologiska faktorer som generell anestesi, 

opioider och muskelrelaxantia påverkade. Kardiovaskulära komplikationer som 

takykardi, hypo- och hypertensiva perioder kunde leda till allvarligare följder om 

patienten var hjärt- och kärlsjuk (Koga et al., 1998). Vid intubation var patienten ofta 

bättre skyddad av sin anestesi än vid extubation, varför de fysiologiska svaren vid 

extubation kunde vara mer uttalade och få allvarligare konsekvenser (Hagberg, Georgi 

& Krier, 2005). 

 

Luftvägshinder kan bero på främmande föremål eller sammanfallna mjukdelar. Ödem 

och hematom i luftvägarna kan också orsaka ett hinder (Miller et al., 1995). Risken för 

ödem ökar vid luftvägstrauma, svår intubation, flertal intubationsförsök och för högt 

kufftryck (Marley, 1998).  Desaturation kan ske vid luftvägshinder enligt ovan eller vid 

hypoventilation. Det senare orsakas av dämpad andningsdrive eller försämrad 

muskelfunktion, till följd av att muskelrelaxantia fortfarande har effekt (Murphy et al., 

2008; Odom-Forren, 2010; Ward et al., 2011). Apné kan också uppstå vid detta 

tillstånd samt vid extubation i för djup anestesi (Asai et al., 1998).  

 

Laryngospasm är en skyddande reflex för trakea och bronkerna. Muskler i larynx och 

stämbanden kontraheras maximalt för att hindra främmande partiklar från att ta sig in 

till luftvägarna. Spasmen kan vara total eller partiell. Om spasmen är total kan ingen ny 
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luft komma ner till lungorna, vilket leder till hypoxi och hyperkapni, det vill säga 

förhöjd koldioxidhalt i blodet. I förlängningen kan laryngospasmen upphäva sig självt 

men i vissa fall kan spasmen kvarstå så länge det utlösande stimulit fortsätter och vara 

livshotande. En partiell laryngospasm kan även snabbt övergå till total obstruktion. 

Laryngospasm kan utlösas av luftvägsirritation så som främmande partiklar eller 

föremål som blod, saliv eller endotrakeal tub (Alalami et al., 2008; Asai, 2004; Ead, 

2004; Miller et al., 1995). Vid induktion och väckning, då anestesidjupet kan vara 

ytligt, är risken för laryngospasm som störst. Vanligtvis uppträder spasmen efter 

extubation (Alalami et al., 2008). Tecken på partiell laryngospasm är inspiratorisk 

stridor, paradoxal andning och rastlöshet. Vid total obstruktion saknas andningsljud och 

det uppstår paradoxala rörelser av bröstkorg och buk. Sena tecken är bradykardi och 

desaturering (Alalami et al., 2008; Ead, 2004).  

 

Aspiration är en konsekvens av att patienten inte kan försvara sin luftväg (Asai, 2004; 

Asai et al., 1998; Ead, 2004; Miller et al., 1995; Murphy et al., 2008; Nishino, 2000; 

Nunez, Huges, Wareham & Asai, 1998; Olsson et al., 1986; Rassam et al., 2005; Ward 

et al., 2011). Risken för aspiration ökar vid tidig extubation. Även vakna patienter har 

dock risk för aspiration då deras luftvägsreflexer är dämpade i den postoperativa 

perioden (Miller et al., 1995). Riskfaktorer för aspiration är till exempel akuta 

operationer då patienten inte fastat. Vissa tillstånd leder till förlångsammad 

ventrikeltömning som magsår, graviditet, övervikt, stress och smärta. Otillräckligt fylld 

kuff på den endotrakeala tuben ökar risken för aspiration (Olsson et al., 1986). För att 

undvika aspiration ska patienten ha återfått medvetandet efter operation, kunna svälja 

och återfått hostreflex innan extubation (Ead, 2004).  

 

Tyst kunskap 

Sjukvårdspersonal uppmanas ibland av statliga myndigheter och offentliga organ för att 

redovisa vad de gör, men kan ofta inte ge ett bra svar. Detta är en konsekvens av den 

professionella aktiviteten i problemlösning som baseras på vetenskaplig teori och 

praktik. Därför är det svårt för sjukvårdspersonal att redogöra för utövandet som ligger 

utanför de teoretiska och praktiska arbetsmomenten (Smith, Goodwin, Mort & Pope, 

2003).  



 

  9 

 

En definition av tyst kunskap:  

"Kunskap" som består av icke-medvetna rutiner, regler, handgrepp, metoder, synsätt, 

förväntningar och begrepp, personliga men förvärvade i kontekter [sic] med 

omvärlden. De påverkar hur varje enskild individ tolkar företeelser, situationer och 

händelser i omvärlden. 

 

Tyst kunskap eller tyst kunnande (som Polanyi föredrog att säga och skriva i sin 

senare forskning) är en kompetens som baseras på tidigare erfarenhet och som tar sig 

uttryck i inriktning, förhållningssätt och färdigheter. Det tysta kunnandet fungerar som 

en personligt färgad förmåga, ett självtillverkat "verktyg", som vi omedvetet använder 

när vi griuper [sic] oss an problem, värderar olika fenomen och tar ställning till dem. 

Den tysta kunskapen beskrivs därför ofta som "personlig kunskap" (eng: personal 

knowledge) och i andra sammanhang som "inre kunskap", "inre vetande", "inre 

kunnande". Polanyi betonar emellertid att så gott som all personlig tyst kunskap har 

uppstått i samverkan och kontakt med omvärlden, dess människor, sedvänjor, 

teknologi, kultur, religion osv. Tyst kunskap och tyst kunnande är till sitt ursprung 

sociala men personligt formade som vårt sätt att uttrycka oss, röra oss, gripa oss an 

med våra uppgifter osv. 

 

Många hävdar därför att tyst kunskap i princip är osägbar, vilket innebär att den är av 

en annan natur än den kunskap som man kan beskriva i texter och modeller av olika 

slag, Wittgenstein.  

 

(http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Tyst%20kunskap). 

 

Larsson (2009) beskrev hur det bästa sättet att förstå ett komplicerat fenomen ur ett 

reduktionistiskt perspektiv var att bryta ner den i dess beståndsdelar och lägga till ett 

antal regler som förklarade hur beståndsdelarna relaterade till varandra. Detta sätt att 

tänka har varit dominant inom den medicinska världen. Det var sammanlänkat med 

synen på att kunskap kunde formuleras i skriven text och kunde bevisas med formella 

metoder. Konsekvensen av detta blev att fokus legat på formell kunskap som principer, 

teorier, och fakta som fanns i läroböcker och formella föreläsningar. Anestesin är 

emellertid mer komplex och innefattar även en dimension av tyst kunskap och 

färdigheter. Den kan inte beskrivas rättfram, men man se resultatet av den. 

 

Tyst kunskap ses ibland som en mer underlägsen, mindre betydelsefull kunskap och 

mindre kraftfull, men istället är det tvärtom. Den står för en mycket högre och 

avancerad kunskap som är integrerad och redo att användas. Integrerad kunskap 

betyder att den tysta kunskapen är inkluderad i kunskapens dimension. Det betyder att 

helheten kan ses på ett ögonkast och kan användas undermedvetet utan att medvetet 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=inre%20kunskap
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Polanyi
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Wittgenstein
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fokusera på det. Steget från formell till integrerad kunskap är nödvändigt för att uppnå 

utveckling av professionell färdighet (Roberts, 2000). 

 

Tyst kunskap inom anestesi 

Tidigare studier har undersökt anestesiologisk kompetens och hur den uppnås 

(Kearney, 2005; Larsson, 2009; Pope, Smith, Goodwin & Mort, 2003; Smith, 2007, 

Smith et al., 2003). Något som är karaktäristiskt för anestesiologisk kompetens och 

beskrivande för tyst kunskap är att simultant balansera olika flöden av kunskap. Det 

finns en tydlig diskrepans mellan anestesisjuksköterskans skenbara inaktivitet under ett 

rutiningrepp och den kognitiva densiteten då hon kontinuerligt tillgodogör sig 

information från olika källor. Dessa källor tolkas mot den dynamiska begreppsmodellen 

av patienten baserat på kunskaper inom fysiologi och farmakologi, men berikat av 

tidigare klinisk erfarenhet och information samlat ögonblick för ögonblick under den 

anestesins förlopp (Smith et al., 2003). Anestesiarbetet kräver teoretisk kunskap, 

fingerfärdighet och att snabbt kunna upptäcka och hantera hot mot patientens säkerhet. 

Det kan jämföras med arbetsmiljön vid flygning som kännetecknas av hög dynamik, 

osäkerhet, tidspress samt komplexa situationer mellan människa, apparat och risker 

(Larsson, 2009; Smith et al., 2003). 

 

Det finns två typer av kunskap utifrån vilka anestesisjuksköterskan gör sina 

bedömningar; formell och tyst kunskap (Larsson, 2009; Pope et al., 2003; Smith, 2007; 

Smith et al., 2003). Anestesisjuksköterskan måste återkalla tidigare erfarenheter, 

formell och tyst kunskap och ständigt tolka nya elektroniska eller kroppsliga signaler 

om patienten (Roberts, 2000; Smith et al., 2003). Alla mätvärden och intryck som 

anestesisjuksköterskan uppfattar är data som sedan sätts i sitt sammanhang för att skapa 

information. Informationen tolkas och analyseras av henne och bedöms och prioriteras 

samt används som kunskap/erfarenhet (Roberts, 2000). Hela denna process sker 

kontinuerligt under anestesiarbetet (Smith et al., 2003). 

 

Tyst kunskap gör sig inte lätt att dokumentera i protokoll eller riktlinjer. Anestesi är ett 

handhavande som i allra högsta grad måste ses utifrån ett sammanhang och är inte lätt 

att beskriva i ett sådant dokument. Kunskap i form av erfarenhet behövs för att kunna 

se en formell kunskap från ett multidimensionellt plan. Enbart formell kunskap visar ett 

en-dimensionellt plan (Smith et al., 2003). Om inte kunskap från båda planen finns 
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måste den oerfarna upptäcka kunskapen själv eller lära sig den genom att utöva 

momentet tillsammans med en handledare (Roberts, 2000). Kulturella betingelser inom 

högre utbildning prioriterar ofta vetenskapligt kunnande på bekostnad av andra former 

av kunskap. Formell kunskap är otillräcklig för anestesiarbetet som helhet menar Pope 

et al. (2003).  
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PROBLEMFORMULERING 

Bedömningen av en extubation kan variera beroende av anestesimetoden, ingreppets 

art, patienten och anestesisjuksköterskans preferenser. Kriterier för extubation existerar, 

men de speglar inte den förmågan och den tysta kunskapen som behövs för att tolka 

dem som en helhet. Det är anestesisjuksköterskans åtgärder och egna bedömningar som 

bland annat styr när extubationen ska ske. Som ny och oerfaren anestesisjuksköterska 

saknas referenser och erfarenhet för att se totaliteten i bedömningen inför extubation. 

Att bedöma en extubation är inget man kan läsa sig till under utbildningen. Det finns 

inte heller någon manual eller riktlinjer för hur detta ska ske. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur anestesisjuksköterskan bedömer postoperativ 

trakeal extubation. 
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METOD 

Design 

För att belysa den tysta kunskapen kring extubation har en kvalitativ ansats med 

fokusgruppsintervju som metod valts. I fokusgruppen uppmanades deltagarna att 

diskutera ett ämne presenterat av en moderator, som leder intervjun. Målet var att 

deltagarna skulle diskutera fritt. Interaktionen i gruppen kunde medföra att den tysta 

kunskapen, som annars ses som självklar, kom till uttryck (Halkier, 2010; Wibeck, 

2010). 

 

Urval 

Urvalet har skett selektivt med hjälp av vårdchef/avdelningschef på två sjukhus i 

Stockholm. Dessa har fungerat som gatekeepers och tillfrågat potentiella deltagare. 

Urvalet bestod utav anestesisjuksköterskor med varierande erfarenhet. Personer med 

stort inflytande över gruppmedlemmarnas arbetssituation exkluderades (Wibeck, 2010; 

Halkier, 2010). I denna studie tillfrågades fem respektive sex personer för att delta i en 

fokusgruppsintervju på vardera sjukhus. Samtliga accepterade att delta. 

Respondenterna informerades muntligt och skriftligt i samband med tillfrågan. Därefter 

erhöll de skriftlig information om studien via e-post från moderatorn (se Bilaga 1). 

Kontaktuppgifter till moderator, medhjälpare och uppsatshandledare gavs i 

informationen de tog del av. 

 

Datainsamlingsmetod 

I denna studie användes en ostrukturerad fokusgruppsintervju. Författarna fungerade 

som moderator respektive medhjälpare. Rollerna alternerades. Moderatorn beskrev i 

början av intervjun att det fanns kända kriterier för extubation, men att det även fanns 

andra kunskaper som inte var beskrivna i litteratur. Det presenterade syftet med 

fokusgruppsintervjun var att försöka komma åt denna kunskap och hur 

anestesisjuksköterskan bedömde tillfället för extubation. Som stöd noterades tre 

kärnområden som skulle hjälpa moderatorn att fokusera diskussionen (Wibeck, 2010). 

Dessa var: Vilka kriterier som anestesisjuksköterskan använde, hur hon anpassade sin 

extubation beroende av patient och hur hon bedömde själva extubationen.  
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Den avsatta tiden för fokusgruppsintervjuerna var 60 minuter. Intervjuerna ägde rum i 

avskildhet på anestesisjuksköterskornas arbetsplatser och spelades in för att senare 

kunna transkriberas. Deltagandet var frivilligt och allt material hanterades 

konfidentiellt. Intervjuerna avslutades med en avrundande fråga om hur respondenterna 

hade upplevt diskussionen och ämnet. Till sist tillfrågades alla om de upplevde att de 

hade fått komma till tals. 

 

Dataanalys 

Det inspelade materialet transkriberades ordagrant av respektive moderator. Båda 

författarna lyssnade till inspelningarna och det transkriberade materialet kontrollerades 

flera gånger, individuellt och gemensamt, för att undvika felaktigheter, misstolkningar 

samt att inget förbisetts. Hänsyn togs inte till icke verbala uttryck. Dataanalysen 

genomfördes med kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Graneheim och 

Lundman (2004) med det manifesta innehållet i fokus. Meningsenheter identifierades 

utifrån det transkriberade materialet och differentierades med olika färger. Dessa 

kondenserades och kodades så att de speglade det centrala i resultatet. Många av 

koderna föll naturligt under samma ämnesområde och bildade gemensamma kategorier. 

Andra kodord kunde falla under två olika kategorier. Kodorden delades mellan dessa 

kategorier beroende av vilket sammanhang de presenterades i. Kategorierna kunde 

delas in i subkategorier beroende på vad meningsenheterna beskrev (se Tabell 1). 

Resultatet från de båda fokusgruppsintervjuerna jämfördes ej utan summerades.  

 

Tabell 1. Exempel på hur kategorier skapats. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

“Så där är det ju viktigt då att om 

man skulle få en kräkning eller 

nånting att man verkligen är 

medveten om att den kommer ju 

att rinna åt fel håll, det vet vi” 

 

Det är viktigt vid 

kräkning att man är 

medveten om att det 

rinner åt fel håll 

Aspiration 

Hot mot den 

fria luftvägen 

Fri 

luftväg 

 Å

”Å det behövs ju oftast att man 

suger rent där annars så rinner 

det ju ner har du dragit tuben så 

rinner det ju ner på stämbanden å 

Suga rent så det inte 

rinner ner på 

stämbanden för att 

undvika spasm 

Laryngospasm 
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då har man ju en mer eller 

mindre spasm.. det är väldigt 

obehagligt för patienten” 

 

 

ETISKA ASPEKTER 

Studien har godkänts av Röda Korsets Högskola och berörda verksamhetschefer. 

Studien har utförts enligt nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 

och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). När fokusgrupperna rekryterades 

introducerades medlemmarna till ämnet som skulle diskuteras. De informerades även 

om att data från fokusgruppsintervjuerna inte skulle användas för att särskilja rätt och 

fel utan samlades in och analyserades i forskningssyfte. Informationen påverkade inte 

respondenternas arbetssituation. Respondenterna informerades muntligt och skriftligt 

att medverkan var frivillig och att deras identitet samt svar skulle behandlas 

konfidentiellt. Moderatorerna garanterade att det från forskarnas sida aldrig skulle 

lämnas ut uppgifter som rörde deltagarnas identitet eller uttalanden i gruppen. Det var 

däremot omöjligt att svara för att respondenterna själva inte spred information som 

sagts inom fokusgruppen. Alla namn eller liknande som kunde kopplas till 

respondenterna byttes ut i transkriptionen och inspelat material förvarades på säker 

plats. Efter att inspelningarna transkriberats raderades dessa. Genom deltagande 

inhämtades informerat samtycke. Inget skriftligt informerat samtycke inhämtades då 

ämnet för fokusgruppsintervjun inte bedömdes vara mycket känsligt. I studien 

användes citat för att tydliggöra resultatet. Citaten har dock modifierats till skriftform 

för att de inte ska kunna härledas till respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002; Wibeck, 

2010).  
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RESULTAT 

Totalt tillfrågades elva anestesisjuksköterskor som alla gav sitt godkännande för att 

delta i studien. Tre av deltagarna frånvarade på grund av sjukdom eller annan 

anledning. De två fokusgrupperna bestod därmed av totalt åtta deltagare, tre respektive 

fem. Antalet år som grundutbildad och anestesisjuksköterska varierade mellan 1-12 år 

respektive <1-20 år.  

 

Resultatet är en presentation av det transkriberade materialet som tydliggör och 

differentierar olika kategorier och ger struktur till det omfattande materialet samt 

presenterar det på ett förståeligt sätt. Resultatet presenteras utifrån de åtta kategorier 

och de två subkategorier som identifierades i analysen (se Figur 1).  

 

 

Figur 1. Presentation av kategorier och subkategorier i resultatet. 

 

Fri luftväg 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att de redan vid induktionen inhämtade information 

och bedömde luftvägen som sedan styrde i vilket skede extubationen skulle ske. Om 
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patienten varit lätt att ventilera och intubera beskrev anestesisjuksköterskorna att de 

kunde extubera tidigare än om det hade varit svårt. Detta eftersom respondenterna 

kände sig trygga i att de skulle kunna hantera situationen även om patienten inte skulle 

klara av att hålla fri luftväg på egen hand.   

 

Är det så att det var helt okomplicerat att få ner tuben och hålla fri luftväg, ja då drar jag 

tuben kanske lite tidigare än vad jag skulle gjort om det varit krångel.  

 

Anestesisjuksköterskan ville försäkra sig om att patienten kunde skydda och hålla en fri 

luftväg innan extubation. Den fria luftvägen var fundamental och avgörande för när 

extubationen kunde ske. 

 

Varje patient måste få ta den tid det tar för annars så blir det problem antingen i sängen 

eller på väg till uppvaket. Man måste ha dem så pass att de kan andas och hålla fria 

luftvägar själv. 

 

 

Hot mot den fria luftvägen 

Det allvarligaste hotet mot den fria luftvägen var enligt respondenterna laryngospasm. 

Det framkom olika sätt att undvika detta. God smärtlindring, minskat illamående samt 

minskad irritation av den endotrakeala tuben kunde minska risken för laryngospasm. 

Slem kunde även irritera. Det var viktigt att suga rent i svalget innan extubationen eller 

eventuellt ge läkemedel för att minska sekretionen. Ett lugnt uppvaknande utan 

obehagligt stimuli upplevdes även som en åtgärd. Även om anestesisjuksköterskan 

hade optimerat förutsättningarna för en lyckad extubation var det ovisst om det skulle 

ske komplikationsfritt. 

 

Det man är rädd för vid väckning är att man ska få en laryngospasm, det är problem nummer 

ett. 

  

 

Anestesisjuksköterskorna var medvetna om att en eventuell kräkning med stor 

sannolikhet kunde leda till aspiration. Aspiration och kräkning var det andra stora hotet 

mot den fria luftvägen som respondenterna var oroade över. De ansåg att risken för 

kräkning var större hos patienter med stort bukomfång eftersom trycket på magsäcken 

ökade. Akuta patienter som inte fastat tillhörde också en riskgrupp liksom äldre med 

försämrad svalgreflex. För att minska trycket i magsäcken och minska risken för 

kräkning tömdes magsäcken på sitt innehåll med hjälp av en ventrikelsond. Om 
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respondenterna ansåg att det fanns en risk för aspiration ledde det till att de ville 

extubera i ett mer vaket tillstånd. 

 

Jag är ganska rädd för kräkningar. Det är väldigt obehagligt om man inte fått dit någon 

tub eller man har tagit bort tuben och dom kräks. 

 

KOL tillsammans med astma var två lungsjukdomar som fick speciell uppmärksamhet. 

Båda kunde leda till obstruktivitet och desaturering. KOL och rökning kunde även 

orsaka slem och eventuell aspiration, men även en ofri luftväg. 

 

Handlingsplan 

Det framkom att alla anestesisjuksköterskor alltid försökte ligga ett steg före, förberedd 

med en handlingsplan. De ville inte uppleva sig jagade eller bli överraskade, utan alltid 

känna sig trygga. En ökad beredskap för att säkra den fria luftvägen fanns om 

induktionen och intubationen varit svår samt hos patienter med hög risk för 

komplikationer. Utöver tidigare sjukdomar såsom KOL, astma och obstruktivt 

sömnapnésyndrom (OSAS) nämndes kroppskonstitution och avvikande anatomi som 

ökad risk för komplikationer i luftväg. Skäggväxt, löständer, kroppsstorlek, ansiktsform 

och storlek togs upp som omständigheter som eventuellt kunde försvåra ventilering 

med mask. Under sådana förhållanden ökades beredskapen i form av utrustning och 

läkemedel. Utrustning som till exempel Glidescope eller fiberoptik fanns i beredskap 

vid extubationen om intubationen varit svår.  

 

Jag tror att man planerar en bra väckning egentligen långt innan man ens har börjat.  

 

Det var även viktigt att ha diskuterat en handlingsplan med sin anestesiläkare. Vid 

väckning och extubation av högriskpatienter framkom det att det var önskvärt att en 

erfaren anestesiläkare närvarade. Vid en sedvanlig extubation närvarade inte alltid 

ansvarig anestesiläkare. Det beskrevs att anestesisjuksköterskan då hade en 

kommunikation med läkaren per telefon inför väckningen. Detta kunde ibland upplevas 

som ett problem, då en del anestesisjuksköterskor ville att ansvarig läkare skulle 

närvara oavsett. Det uttrycktes som en osäkerhet att kunna behålla en fri luftväg efter 

extubationen, även om inga riskfaktorer förelåg. 

 

Det kanske inte handlar så mycket om att jag tror att jag inte kommer klara av det, men 

det kan behövas händer.  



 

  19 

 

Anestesimetod 

En respondent uttryckte att merparten av extubationen var beroende av vilken 

anestesimetod som hade använts och vilket ingrepp som hade utförts. Detta var 

avgörande för hur väckningen skulle ske och vilka förberedelser som behövde göras. 

Väckningen kunde förberedas innan sövningen utförts. Smärtlindring och antiemetika 

gavs innan väckning för att minska obehag vid uppvaknandet. Om patienten hade 

erhållit regional anestesi behövde inget ytterligare smärtlindrande ges inför väckning 

till skillnad från en anestesi med Fentanyl och anestesigas eller Ultiva och Propofol. 

Vid regional anestesi upplevdes uppvaknandet lugnare och det krävdes inte lika mycket 

förberedelser som vid de två senare nämnda metoderna. Illamående kunde även vara ett 

problem om smärtlindring, i form av opiater, hade givits under operation.  

Neuromuskulär blockad 

Det framkom att det var viktigt att patienten verkligen hade brutit ned 

muskelrelaxantian eller var reverserad innan extubation för att undvika restkurarisering. 

Samtliga respondenter i en av grupperna upplevde problem med användningen och 

tillförlitligheten av TOF-mätaren. Det kom fram att det var en kombination av 

användarfel och apparatfel. Om de inte litade på TOF-mätaren försökte de uppskatta 

graden av muskelblockad. Anestesisjuksköterskorna beskrev att man kunde se och 

känna muskelkontraktionen när TOF-mätaren stimulerade nerven och bedöma dess 

styrka. Förekomst av grimaser eller ett annorlunda beteende kunde även spegla graden 

av neuromuskulär blockad.   

 

Fast man står och känner fyra stora solklara ryckningar, så är det inte det som visas på 

displayen. 

 

Respondenterna upplevde att det ibland kunde vara svårt att veta om muskelrelaxantia 

skulle administreras eller inte. Övervägandet låg i att underlätta för kirurgen att sy ihop 

och även minska risken för postoperativt bråck eller att förskjuta väckningen och 

därmed resten av operationsprogrammet. Om muskelrelaxantia gavs var det inte möjligt 

att reversera direkt efter, därför fördröjdes väckningen ytterligare. Ibland hände det att 

kirurgerna fortsatte att sy utan att vänta in dess effekt och då kändes det onödigt att ha 

givit det.  
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Temperatur 

Anestesisjuksköterskorna poängterade vikten av att kontrollera att patienterna var 

varma innan väckning och extubation, eftersom det annars kunde leda till 

komplikationer. Om operationen var lång eller om patienten hade blött mycket var det 

speciellt viktigt att kontrollera temperaturen. Förutom att mäta temperaturen kände 

respondenterna på patienten.  

 

Kyla, en kall patient. Det har man pratat om de sista åren, det gjorde man inte så 

jättemycket förr. Man förstod egentligen inte riktigt varför de inte andades så bra. Sen 

kom man underfund med det att de var så kalla.  

 

Väckning 

Det kunde vara svårt att veta hur väckningen skulle planeras och när den skulle börja. 

Respondenter som ansåg sig mindre erfarna uttryckte en rädsla för att väcka för tidigt 

och ville helst att allt kring operationen skulle vara färdigt innan patienten vaknade. 

Började anestesisjuksköterskan för sent kunde hon behöva vänta längre efter 

operationens avslut för att patienten skulle vakna. Detta kunde även förskjuta 

operationsprogrammet för dagen. 

 

Men det tycker jag fortfarande är jättesvårt; när man ska stänga av gasen och när man 

ska dra på flöden.  

 

En av anestesisjuksköterskorna som hade arbetat längst beskrev att om patienten hade 

erhållit någon form av regional blockad och var smärtfri kunde det vara lättare att 

väcka. Tidpunkten för uppvaknandet var inte lika avgörande jämfört med om patienten 

inte hade någon blockad. 

 

Jag har ju väckt många gånger för tidigt, kan man väl säga men om de har en regional 

blockad; det händer ju inget, det är inte farligt.  

 

Det var viktigt att patienten fick vakna i lugn och ro utan stimulering utifrån. Det 

upplevdes ibland som stökigt och högljutt på operationssalen vid väckning. I 

diskussionen framkom att väckning tidigare hade skett mer genom att smärtstimulera 

patienten.  

 

En del smärtstimulerar ju, trycker bakom örat eller gör skepparbröst. Nej det kan ju 

inte vara så kul. 



 

  21 

 

Det upplevdes som en stress att avsluta anestesin i tid för att hinna med hela dagens 

operationsprogram. Det bidrog till att flera respondenter inte kunde låta patienten vakna 

i lugn och ro, utan var tvungna att stimulera patienten för att väcka snabbare.  

 

De ska vakna lugnt och fint, men det hinner man ju inte alltid. 

 

Det beskrevs som en känsla man får under väckningen av hur det kommer att gå. 

Känslan kunde tala om uppvaknandet skulle ske snabbt, långsamt, lugnt eller stökigt. 

Flera av respondenterna kom fram till att det var svårare att väcka än att söva en 

patient. Ofta gick det bra att väcka, men det var inget man kunde säga med säkerhet. 

 

Man ser ju ofta på vägen till att de vaknar, det här kommer ta lite längre tid för att de är 

väldigt väl smärtlindrade eller.. “ah nu är det redan den här frekvensen fast vi 

fortfarande har mycket gas”. 

 

Vakenhet 

Det fanns fler sätt att uppskatta vakenhetsgraden hos patienten. Dessa beskrevs som 

ögonens utseende, ögonöppning, ögonreflexer, pupillernas storlek, grimaser och 

rynkning av pannan, svett, tårar, svalgreflex, förändrad tonus i käkmuskulaturen, 

spontanandning, följa uppmaning samt rörelser. Vitalparametrar kunde också ge en bild 

av hur vaken patienten var. Dessa kunde uppträda olika snabbt beroende på hur fort 

patienten vaknade.  

 

Att patienten kanske rör någon hand, kanske visar tecken på att vara mer ytlig, tittar 

upp, rynkar på pannan, börjar svälja. 

 

Extubation kunde ske i olika vakenhetsgrader. Det visade sig att olika 

anestesisjuksköterskor hade olika preferenser. Några av respondenterna föredrog att 

extubera innan patienten var så pass vaken att de visade motoriska tecken. De 

extuberades efter att ha återfått svalgreflexen. Majoriteten föredrog att extubera i ett 

mer vaket tillstånd, speciellt de som ansåg sig vara oerfarna. Patienten bedömdes vara 

mer vaken om patienten visade fler tecken på vakenhet. 

 

Jag väntar nog bara tills jag ser att man har svalgreflexen, att inte hakan hänger och att 

man bitit ihop.  
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Jag drar absolut inte innan. Helst vill man ju se att ögonen vart uppe och vänt. […] Att 

det blir bra tidalvolymer, tittar upp, reagera på tilltal och kraft i armarna.  

 

Trots att det fanns flera sätt att uppskatta vakenhetsgraden kunde det vara svårt att 

bedöma den, speciellt för en som hade varit anestesisjuksköterska under kortare tid. En 

mer van anestesisjuksköterska berättade om tidigare erfarenheter om bedömning av 

vakenhetsgrad och andning. Det beskrevs att patienten kunde visa tecken på vakenhet, 

men det behövde inte nödvändigtvis betyda att de kunde andas. 

 

Om jag säger så här, när jag var ny, då tittade de upp. Oj, då drog jag direkt, jävlar hon 

kan inte andas och sen fick man ventilera.  

 

Andning 

Det var viktigt för anestesisjuksköterskorna att patienterna spontanandades innan 

extubationen. För att verifiera detta observerade de patientens andningsrörelser, 

andningsfrekvens och djup. Ibland kunde även anestesisjuksköterskan luras av rörelser 

som såg ut som andning. På anestesiapparaten kunde tidalvolymer och 

kapnografikurvan bekräfta andningen. Det beskrevs att anestesisjuksköterskan ville 

ventilera patienten manuellt med andningsblåsan för att få en känsla av andningen. Ett 

annat sätt var att ställa in ventilatorn så att den visade om patienten hade egen andning. 

Det fanns då även möjlighet att assistera andning om den var för liten. Det var viktigt 

att inte helt lita på ventilatorn utan den informationen måste bedömas tillsammans med 

observationer av patienten.  

 

Om det är några indragningar eller om det är riktiga andetag så att hela bröstkorgen 

häver sig då är det ju bra. 

 

Det framkom att det ibland kunde vara svårt att bedöma spontanandningen, till exempel 

vid hosta. Det var svårt att med säkerhet säga att luftvägen skulle vara fri efter 

extubationen. Det var nödvändigt att väga in det som utfördes tidigare. Hade patienten 

till exempel fått mycket morfin kunde det påverka andningen. 

Anestesisjuksköterskorna observerade då om patienten hade andra tecken på vakenhet 

och försökte bedöma själva hostningen.  

 

Om du har gett massa morfin eller så till exempel då får man väga in det också. Vad är 

det för andetag de tar egentligen.  
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Om patienten endast hostade och inte andades fanns det risk för desaturation. 

Anestesisjuksköterskorna uttryckte att man fick hålla sig från att dra tuben då eftersom 

det inte var säkert att patienten hade egen andning. Detta kunde uppfattas som 

obehagligt för både anestesisjuksköterska och patient. Respondenterna beskrev hur de 

kunde luras utav hostningen och extubera för tidigt. Då kunde patienten somna igen 

och sluta andas. För att undvika detta försökte anestesisjuksköterskorna bedöma andra 

tecken på vakenhet samt se att patienten drog minst ett andetag innan extubation. 

 

Man får verkligen tänka till, jag måste fortfarande vänta på att jag känner mig säker på 

att det är okej. 

 

Men när vet man det?  

 

Ibland kunde den endotrakeala tuben reta sig till hostning innan andningen var 

tillräcklig. Rökare kunde exempelvis hosta i tidigt skede, vilket försvårade 

bedömningen av andningen. Eftersom det var den endotrakeala tuben som orsakade 

hostan fanns det en risk att hostan inte upphörde förrän orsaken avlägsnades. 

 

Så att det kanske inte ens är förrän jag dragit tuben som jag får en lugn och fin 

väckning.  

 

Tyst kunskap 

Respondenterna var alla överens om att det var svårt att vara ny och oerfaren 

anestesisjuksköterska. Observationsförmågan varierade beroende på erfarenhet, men 

även observationens betydelse. Det framkom till exempel att en mindre erfaren 

anestesisjuksköterska inte uppmärksammade alla detaljer som sin erfarna kollega.  

 

Tittar inte du på om du får en svalgreflex, så där att det börjar guppa lite nere i 

dubbelhakan? 

 

Mm, men det har jag nog inte tänkt på. 

 

Det talades om hur det saknades en trygghet i det som utfördes och hur perspektivet av 

extubation var olika beroende på erfarenhet. En osäkerhet och en ovisshet fanns i högre 

grad hos en oerfaren som inte hade upplevt situationen tidigare. Situationen upplevdes 

som obehaglig och det var svårt att veta hur de skulle hantera den om de inte fick hjälp 

från en mer van kollega. Det var svårt att lita och känna sig säker på sin egen 
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bedömning. Flera uttryckte att de genom sina egna misstag lärde sig hur de skulle gå 

tillväga för att undvika dessa.  

 

Men jag känner igen det absolut. Jag gjorde precis likadant. Det var jättekaotiskt och 

man letade efter någon form av andning, att de andas litegrann, och sen att de tittar upp 

..ah, nu drar jag tuben. Sen ..oj, jag glömde ju smärtlindringen, och herregud, han kräks 

som en gris för jag glömde ge.. och så kommer det bara bli jätteproblem av allting.  

 

Respondenterna var eniga om att anestesiyrket var något som tog flera år att lära sig. 

Det krävdes erfarenhet för att kunna förstå saker ur ett större sammanhang. Med 

erfarenhet tillkom mer kunskap och fler referenser till olika situationer. Det var då 

lättare att veta hur en avvikande händelse skulle hanteras. Det talades om hur de 

behövde erfara ett moment flera gånger för att bilda sig en egen uppfattning. Det 

kändes tryggt att ha en mer erfaren kollega med sig i dessa situationer.  

 

Jag har inte skapat min form för det ännu. Man är väldigt lyhörd och litar blint på dem 

som har jobbat längre, så är det ju. 

 

 

Det poängterades att anestesiyrket innebar en ständig vidareutveckling och att varje 

extubation var ett nytt inlärningstillfälle. Även de anestesisjuksköterskor som arbetat 

längst kunde hamna i oväntade situationer. 

 

Det man kan säga också är ju att varje intubation och extubation är ju ett lärosäte, du lär 

dig hela tiden och tar med dig någonting hela tiden oavsett om det går bra eller går 

dåligt. 

 

 

Det upplevdes positivt att diskutera om ämnet extubation oavsett erfarenhet. En del av 

respondenterna beskrev det som svårt att prata om, då det var svårt att sätta ord på hur 

de faktiskt gjorde. Det skapade reflektion och ett intresse för hur andra 

anestesisjuksköterskor tänkte och arbetade. De som ansåg sig mindre erfarna uttryckte 

att de erhöll nya perspektiv och kunskaper. De mer erfarna respondenterna uttryckte att 

det kunde vara lärorikt att gå med en mindre erfaren. De kunde tillföra nya kunskaper, 

metoder eller idéer från ny forskning. Bara för att en anestesisjuksköterska hade arbetat 

i 10-20 år betydde det inte att deras arbetssätt var det bästa eller mest korrekta.  

 

Jag förstår era frågor, det är precis det här vi har hållit på med i 20 år nu. Det finns 

inget.. det är erfarenheten och det är lite svårt att förklara. 
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Respondenterna ansåg att det inte fanns några självklarheter kring extubationen. Det 

fanns inga skrivna regler att följa utan det upplevdes som att det var ett handlag som 

behövde anpassas efter situationen. 

 

Jag upplever det som att det fortfarande är någon form av tyst kunskap. Det är ingenting 

som finns i litteratur eller dokumenterat eller i PM, utan det är sånt där som man känner 

och kan, som ska sitta i fingrarna, i ögonen och öronen på en. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Författarna tog hjälp av bibliotekarie och utförde flera sökningar i de tillgängliga 

databaserna, trots det var det svårt att finna relevant forskning. En del hållpunkter 

behandlades nästan inte alls. Denna problematik bekräftades även av tidigare litteratur 

(Asai et al., 1998; Koga et al., 1998; Miller et al., 1995). Den forskning som togs fram 

behandlade ofta enskilda kriterier. Få studier hade sammanställt samtliga kriterier som 

var avgörande för när extubation kunde ske.  

 

Målet med en kvalitativ studie var att utveckla en berikad förståelse av ett fenomen. 

Anestesins arbetsform är ett komplext fenomen där målet med studien var att öka 

förståelsen och upptäcka mönster och hur individer agerade och tänkte (Larsson, 2009; 

Pope & Mays, 1995). Wibeck (2010) menade att fokusgrupper lämpade sig speciellt 

som metod när olikheter mellan människor, handlande och motivation skulle 

undersökas och förstås. I gruppen kunde erfarenheter jämföras och variationer i 

handlande inför samma situation framkomma (a.a.). Metoden visade sig vara lämplig 

för att uppnå studiens syfte.  

 

Kvalitativa studiers trovärdighet kan granskas med hjälp av begreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet och giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Tillförlitligheten i studien 

har stärkts genom att dataanalysen var noggrant beskriven. En annan forskare skulle 

kunna följa samma metodbeskrivning och replikera studien (a.a). Överförbarhet syftar 

till om studiens resultat kan överföras till andra grupper eller situationer.  Syftet med 

fokusgruppsintervjuer var dock inte att generalisera eller dra slutsatser om en hel grupp 

(Wibeck, 2010). Det var därför inte mengsfullt att diskutera överförbarheten. 

Giltigheten avser sanningshalten i resultet och hur metoden samt författarnas 

förförståelse har kunnat påverka (Graneheim & Lundman, 2004). Citaten som användes 

för att berika resultatet var uttalanden från samtlig respondenter. En redovisning för 

detta presenterades inte i resultatet då målet med fokusgruppsintervjun inte var att 

särskilja individerna (Wibeck, 2010).  

 

Urvalet gjordes selektivt för att komponera en grupp på respektive sjukhus som var 

representativt för anestesisjuksköterskor. Ålder, erfarenhet och kön varierade hos de 
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tillfrågade. Homogeniteten av yrket och kollegor på samma arbetsplats kunde ha varit 

till hjälp för att få medlemmarna mer avslappnade och bekväma. Heterogeniteten av 

erfarenhet, ålder och kön bidrog till variation och diskussion (Wibeck, 2010).  

 

Fem respektive sex personer tillfrågades för att inkluderas i fokusgrupperna. Den första 

fokusgruppsintervjun bestod av tre personer då två frånvarade. Detta kunde ha påverkat 

resultatet. Wibeck (2010) menade att i en mindre grupp kunde deltagarna ta mera plats 

och känna större inflytande och samhörighet. Det blev lättare att ge feedback och det 

gavs gott om tid för alla att komma till tals. För små grupper på mindre än fyra personer 

var känsliga för avhopp. Det fanns risk för att gruppen producerade för lite diskussion, 

speciellt om deltagarna liknade varandra eller inte var engagerade i ämnet. Den andra 

gruppen bestod av fem personer då en frånvarade. Detta var ett lämpligt antal deltagare 

och det producerade ett omfattande material. Det blev en bra diskussion då alla kom till 

tals, samtidigt som det gav möjlighet för deltagarna att välja hur mycket de ville delta 

(a.a). Författarna valde att inte ha fler än sex deltagare då det kunde bildas subgrupper 

som diskuterade för sig själva. En för stor grupp krävde en hög nivå av involvering från 

moderatorns sida för att se till att alla kom till tals (Halkier, 2010; Wibeck, 2010). 

 

Den största fördelen med en ostrukturerad fokusgrupp var att deltagarna själva tog upp 

aspekter som de ansåg var viktiga. Det var relevant att se om gruppmedlemmarna hade 

samma uppfattning om ämnet och diskuterade samma aspekter som författarna var 

intresserade utav, utan att moderatorn styrde (Wibeck, 2010). Enligt Bell (2005) borde 

moderatorn agera så lite som möjligt i intervjusituationen för att undvika att omedvetet 

påverka gruppen samt vara medveten om att risken fanns.  

 

Den första fokusgruppsintervjun inleddes med att berätta att det redan fanns kriterier 

för extubation, men att författarna var ute efter något utöver det som gick att läsa sig 

till. Frågan som skulle diskuteras var hur anestesisjuksköterskan tänkte när hon skulle 

extubera. Eftersom deltagarantalet blev färre än förväntat fick moderatorn och 

medhjälparen ställa fler frågor än planerat för att komma åt kärnan i ämnet. De tre 

kärnområdena användes för att få samtliga ämnesaspekter belysta (Wibeck, 2010). 

Diskussionen i gruppen stannade av emellanåt vilket kunde bero på 

gruppsammansättningen. Två av respondenterna uttryckte att det var svårt att sätta ord 

på sin kunskap. Den som hade arbetat minst antal år som anestesisjuksköterska 
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lyssnade mer på deras samtal. Därav blev diskussion i gruppen inte lika aktiv som 

förväntat. 

 

När transkriberingen av den första fokusgruppsintervjun analyserades blev det mer 

åskådligt att några problemområden inte diskuterades i samma utsträckning som 

författarna önskade. Orsaken tordes bero på svårigheter från respondenternas sida att ta 

fram och uttrycka kunskapen i ord. Med erfarenhet från den första intervjun 

modifierades introduktionen till ämnet inför den andra intervjun för att underlätta detta. 

Det förklarades att syftet med intervjun var att komma åt den tysta kunskapen; vad man 

gjorde med sina sinnen, hur informationen tolkades och hur den användes för att 

bedöma extubationen. Det beskrevs ett scenario där operationen snart skulle avslutas 

och patienten skulle extuberas inom kort. Respondenterna tillfrågades hur de tänkte och 

hur de skulle göra nu. Med denna inledning fick deltagarna en bättre förståelse för vad 

författarnas syfte var. Tillsammans med det större antalet deltagare i den andra 

intervjun ledde detta till en rikare diskussion.  

 

I båda fokusgruppsintervjuerna uttryckte de anestesisjuksköterskor som ansåg sig 

mindre erfarna, att de gärna lyssnade på vad de mer erfarna hade att säga. En studie där 

hänsyn togs till anestesisjuksköterskornas erfarenhet, med endast erfarna respektive 

oerfarna anestesisjuksköterskor i var sin fokusgrupp hade kunnat leda till ett 

annorlunda resultat. Den tysta kunskapen hade kunnat tydliggöras ytterligare i en sådan 

undersökning.  

 

En pilotintervju planerades innan de två fokusgruppsintervjuerna. På grund av 

tidsbegränsning kunde denna inte genomföras. Den första fokusgruppsintervjun 

fungerade därför mer som pilotintervju. Materialet från denna var både relevant och 

givande, varför det inkluderades i studien. Resultatet från de två 

fokusgruppsintervjuerna summerades därför. Om grupperna hade bestått utav erfarna 

respektive oerfarna anestesisjuksköterskor hade det istället varit mer lämpligt att 

jämföra dem.  

 

Författarna fungerade som moderator för den fokusgruppsintervju som hölls på 

sjukhuset de var anställda på. Fördelen med detta var att respondenterna kände sig 

trygga, avslappnade och kunde ha lättare för att prata. Wibeck (2010) rekommenderade 
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dock att samma person fungerar som moderator på samtliga fokusgruppsintervjuer.  

 

Den avsatta tiden om 60 minuter var tillräcklig för att genomföra varje intervju, även 

om 10 minuter användes för att invänta de frånvarande deltagarna i respektive grupp. 

Samtliga deltagare upplevde diskussionerna som positiva och att de alla kom till tals.  

 

Fokusgruppsintervjuerna ägde rum i avskildhet från arbetsplatsen på sjukhuset, för att 

minska störande moment och eventuell stress. Deltagarna var samlade så att 

ögonkontakt kunde skapas under hela intervjun. Moderatorn och medhjälparen 

placerade sig i ett neutralt läge av rummet för att inte uppfattas som diskussionsledare 

utan som en av deltagarna (Wibeck, 2010).  

 

Det transkriberade materialet var mycket omfattande och oorganiserat på grund av den 

ostrukturerade fokusgruppsintervjun. Det togs inte hänsyn till icke verbala uttryck på 

grund av risk för feltolkning. Det skulle dessutom ha varit svårt att hinna med att notera 

och uppfatta alla uttryck. Uttryck av sådana slag skulle varit svåra att analysera och 

behövt tolkas i sitt sammanhang utav moderator och medhjälpare, därför exkluderades 

dessa.  

 

Transkriberingen analyserades med det manifesta i fokus. Det var oundvikligt att 

forskarnas egen förförståelse påverkade resultatet. När meningsenheterna 

kondenserades och kodades kunde det vara svårt att placera dessa i definierade 

kategorier. Detta utfördes av författarna gemensamt. Det krävdes en tolkning av det 

transkriberade materialet och meningsenheternas sammanhang för att placera koderna 

under lämpliga kategorier och subkategorier. Författarna var under vidareutbildning för 

att bli specialistsjuksköterskor inom anestesi och var därför nya inom ämnet. En 

teoretisk grund fanns men ingen expertis eller större praktisk erfarenhet. När resultatet 

sammanställts jämfördes detta med det transkriberade materialet för att kontrollera att 

inget förbisetts. 

 

Resultatdiskussion 

Kriterierna för extubation som har beskrivits i litteratur fungerade som en vägledning 

för anestesisjuksköterskan. Samtliga kriterier nämndes vid fokusgruppsintervjuerna. 
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Det som tillkom i intervjuerna var hur kriterierna var beroende av varandra. Resultatet 

var en vidareutveckling av kriterierna utifrån anestesisjuksköterskornas tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Detta åskådliggjorde komplexiteten i att bedöma en 

extubation.  

 

Genom analys av det transkriberade materialet framkom att bedömningen av ett 

extubationstillfälle inte var ett enskilt moment utan en avancerad process. Under hela 

anestesiförloppet presenterades anestesisjuksköterskan med ny information som hon 

upplevde med sina sinnen. Samtidigt som hon ständigt använde kunskap från litteratur 

och tidigare erfarenheter. All ny information behandlades och sorterades för att kunna 

extrahera det som var av vikt inför bedömningen av extubationen. Detta uppfattades 

som den tysta kunskapen. Det som återkom flera gånger i deras tankeverksamhet var fri 

luftväg och andning. Allt som kunde påverka dessa två faktorer var avgörande för när 

extubationen skulle ske. Respondenterna uttalade inte att fri luftväg och andning var 

viktigare än de andra faktorerna. Alla kriterier var lika viktiga och hade lika stor 

betydelse för extubationen. Det som ständigt återkom och tycktes få mer vikt var hur de 

olika delarna av anestesiförloppet påverkade den fria luftvägen och andningen.  

 

Patienten hade större förmåga att spontanandas och försvara sin luftväg om 

extubationen utfördes i ett mer vaket tillstånd. Både respondenterna och litteraturen var 

eniga om att extubation i djupare anestesi ökade risken för komplikationer (Koga et al., 

1998). Det fanns en enighet mellan litteraturen och respondenternas uttalanden om 

riskfaktorer och komplikationer vid extubering (Hagberg et al., 2005; Olsson et al., 

1986; Prakash et al., 2011). Respondenterna uttryckte vidare att dessa riskfaktorer även 

kunde påverka anestesisjuksköterskans möjlighet att skapa fri luftväg eller patientens 

egen förmåga att bibehålla den.  

 

Respondenterna ansåg att det var viktigt att alltid ligga steget före, att alltid ha en 

handlingsplan. När det identifierades en riskpatient ökades beredskapen för eventuella 

komplikationer. Extubationen utfördes senare av alla respondenter i detta läge för att 

försäkra sig om att patienten kunde andas och försvara sin luftväg. Även av de fåtal 

anestesisjuksköterskor som vanligtvis extuberade tidigt. Sheta et al. (2011) och Tsui et 

al. (2004) beskrev att om extubationen utfördes när patienten befann sig i ett mer vaket 

tillstånd kunde risken för laryngospasm minska. Att ge god smärtlindring, minska 
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irritationen av den endotrakeala tuben, suga rent i svalget och eventuellt ge läkemedel 

för att minska sekretionen kunde enligt respondenterna minska risken för 

komplikationer. Sheta et al. (2011) och Tsui et al. (2004) visade att förekomsten av 

laryngospasm minskade om patienten fick vakna i lugn och ro utan obehagligt stimuli, 

vilket även påpekades av respondenterna. 

           

Det framkom att patientens förmåga att hålla fri luftväg och spontanandas dels var 

beroende av vilket anestesidjup extubationen utfördes i, men även vilken anestesimetod 

som användes.  Respondenterna beskrev att patienten återfick sin förmåga att 

spontanandas olika fort beroende av vilken anestesimetod som användes. 

Respondenterna menade även att om patienten fortfarande var påverkad utav anestesin 

kunde det begränsa patientens förmåga att hålla fri luftväg och/eller andas (Dahan & 

Teppema, 2003; Miller et al., 1995; Nandi et al., 1991; Ward et al., 2011). Muskel- och 

andningsfunktionen kunde vara otillräcklig om muskelrelaxantian inte hade brutits ned 

eller reverserats (Murphy et al., 2008; Murphy et al., 2011). Respondenterna menade att 

förmågan att hålla fri luftväg och spontanandas påverkades ytterligare om patienten 

hade riskfaktorer för komplikationer vid extubering.  

 

Både graden av neuromuskulär blockad och patientens temperatur kunde påverka 

patientens förmåga att andas och skydda sin luftväg. Respondenterna i första 

fokusgruppsintervjun upplevde det som ett problem att lita på TOF-mätaren. När det 

var svårt att förlita sig på TOF:ens mätvärde bedömde respondenterna graden av 

neuromuskulär blockad genom att titta på patientens ansikte, svalgreflexer samt kraft i 

armar och händer. Hur bra denna bedömning var fanns inte beskrivet i litteratur. Ward 

et al. (2011) poängterade att anestesisjuksköterskans ansvar att bibehålla den fria 

luftvägen inte avslutades efter extubation utan fortsatte även på 

uppvakningsavdelningen. Var patienten reverserad måste ansvarig även bedöma om 

läkemedlet har givits vid rätt tidpunkt för att inte riskera restkurarisering (Schultheis, 

1989; Ward et al., 2011).  

 

Jeong, Ju, Lee, Lee och Yoon (2012) menade att anestesin försämrade kroppens 

förmåga att reglera temperaturen. Vid hypotermi, sänkt kroppstemperatur, förlängdes 

effekten av muskelrelaxerande läkemedel, vilket ökade risken för restkurarisering. Om 

patienten var hypoterm påverkades den neuromuskulära funktionen även om 
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muskelrelaxantia inte använts (a.a.). Detta kunde därmed försämra förmågan att andas 

eller hålla fri luftväg (Miller et al., 1995; Ward et al., 2011). 

 

Respondenterna beskrev att det var viktigt att skapa bra förutsättningar inför 

uppvaknandet för att undvika komplikationer relaterat till luftväg och andning. 

Vakenhetsgraden var starkt förknippad med när extubationen kunde ske. Trots att 

indikationerna för vakenhet var fler kunde det vara svårt att bedöma om patienten var 

tillräckligt vaken för extubation. Respondenterna uttryckte en rädsla att extubera för 

tidigt. Det fanns då risk för att patienten själv inte kunde andas eller hålla fri luftväg 

(Colonel et al., 2008; Daley et al., 1999; De, 2004). Om luftvägen upplevdes som svår 

extuberade respondenterna därför i ett mer vaket tillstånd. Indikationerna för vakenhet 

behövde inte heller följa en viss ordning och alla behövde inte heller uppfyllas. 

Respondenterna beskrev att uppvaknandet och indikationerna dessutom kunde ske 

olika fort beroende av anestesimetoden och försvårade då bedömningen av vakenheten 

(Juckenhöfel et al., 1999; Mishra et al., 2011). Att patienten kunde spontanandas, öppna 

ögonen och följa uppmaning uttrycktes av respondenterna som starka indikationer för 

att förvissa sig om att luftvägen och andningen kunde bibehållas efter extubation. 

Samtidigt som respondenterna var bekymrade över att extubera för tidigt ville de heller 

inte extubera för sent. Det kunde upplevas som obehagligt för patienten som ofta blev 

motoriskt orolig men även för ansvarig anestesisjuksköterska.  

 

Det framkom under fokusgruppsintervjuerna att andning och vakenhet var nära 

förknippat med själva extubationsmomentet. Förutsättningen för att kunna extubera var 

att patienten kunde skydda och hålla sin luftväg samt spontanandas. Flera av 

observationerna som visade på vakenhet talade för att patienten kunde försvara sin 

luftväg. Respondenterna beskrev olika scenarion där andning och vakenhet inte alltid 

kom i samma följd. Patienten kunde till exempel visa tecken på andning men inte vara 

tillräckligt vaken för att skydda sin luftväg och vice versa. Förutom att patienten och 

anestesiförloppet skapade olika förutsättningar inför extubation, skapade det varierande 

uppvaknandet svårigheter i att bedöma extubationen. Anestesiarbetet och extubationen 

var präglade av variation. Varje extubation var olik den andra. Med större förståelse 

och mer erfarenhet från många olika extubationer var det lättare hantera den stora 

variationen.  
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Att bedöma ett extubationstillfälle kunde vara en komplex procedur. Genom 

respondenternas vidareutveckling av kriterierna blev det lättare att förstå hur kriterierna 

var beroende av varandra. Genom erfarenhet kunde de bilda sig ett större register för 

händelser och situationer samt förstod hur alla pusselbitarna passade i ramen av en 

större bild. Det var den tysta kunskapen som hjälpte respondenten att balansera 

informationsflödet och tolka det i dess sammanhang (Smith et al., 2003). Som oerfaren 

anestesisjuksköterska kunde respondenterna beskriva otrygghet, oro eller att det var 

svårt att lita på sin bedömning. Vid varje ny situation var det svårt att veta vad man 

kunde förvänta sig och hur den skulle hanteras. Som mindre erfaren 

anestesisjuksköterska hade de med sig de formella kunskaperna från utbildningen men 

saknade en länk till praktiken (Roberts, 2000). De saknade tidigare erfarenhet och 

referenser till vad som kunde upplevas som normalt eller avvikande (Smith, Pope, 

Goodwin & Mort, 2006). I en intervjustudie med unga och oerfarna anestesiologer 

beskrevs deras upplevelser av stress. Fem teman identifierades; höga krav, en svår roll 

att inneha, känslor av otillräcklighet, brist på stöd och känslor av ensamhet och 

hjälplöshet. Många upplevde en brist på kunskap och erfarenhet och att detta hindrade 

dem från att göra ett bra jobb (Larsson, Rosenqvist & Holmström, 2006). Fletcher, 

McGeorge, Flin, Galvin och Maran (2002) beskrev “icke-tekniska färdigheter” eller 

“non-technical skills” i sin situdie. De förklarade att konventionell träning la stor vikt 

vid att nödvändig och praktisk kunskap kunde försäkra kompetent färdighet. Utan 

lämplig planering och åtgärd kunde inte tillfredsställande behandlingsresultat uppnås. 

Även om förmågan att utföra planering och åtgärd effektivt inte alls var främmande 

inom anestesin var det inte en del anestesiutbildningen. 

  

Alla respondenter var eniga om att det tog flera år att lära sig anestesiyrket och att varje 

extubation var ett lärosäte. Larsson (2009) menade att den komplexa anestesiologiska 

kunskapen och det praktiska handhavandet måste läras genom övning, erfarenhet och 

reflektion. Alla respondenterna höll med om att fokusgruppsintervjuerna var ett bra och 

intressant diskussionsforum. Det upplevdes som positivt och lärorikt att ta del av andras 

kunskap och erfarenheter, men även misstag (Pope et al., 2003). I 

fokusgruppsintervjuerna blev det tydligt att de som ansåg sig mindre erfarna blev 

tystare och gärna lyssnade till de mer erfarna. Det uttrycktes en önskan om att få lära 

sig mer från sina kollegor, både erfarna och mindre erfarna. Antingen genom liknande 

diskussioner eller att de fick följa en annan kollega under ett arbetspass. Roberts (2000) 
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och Smith et al. (2003) beskrev att tyst kunskap inte kunde läras genom inläsning. Den 

uppnåddes vanligen genom demonstration följt av övning. Smith (2007) och Smith et 

al. (2003) ansåg att erfarna anestesisjuksköterskor enkelt kunde underlätta inlärningen 

för de mindre erfarna, genom att prata om vad och hur de gjorde. Genom att verbalisera 

hur de tänkte och balanserade flödet av kunskap från tidigare erfarenheter, formell 

kunskap och fortlöpande information under anestesin, blev detta tillgängligt för 

inlärning. Murray (2011) menade att simulatorträning och associerade bedömningar 

kunde öka den aktiva inlärningen. Målet med träningen var att accelerera förvärvningen 

av färdigheter, att behålla kunskaperna längre samt att minska risken för att den går 

förlorad. Simulatorträning har visat sig öka anestesiologers färdigheter. Det var dock 

svårt att visa att träningen förbättrade patientvården. Smith, Pope, Goodwin och Mort 

(2005) föreslog i sin studie att observationer, skriftlig analys samt debriefing kunde 

vara en metod för att öka medvetenheten av olika aspekter, som innefattar expertis 

inom anestesiologi. De mer erfarna respondenterna uttryckte att allt de gjorde kanske 

inte utfördes på bästa sätt, trots att de arbetat i flera år. En oerfaren kunde även berika 

den mer erfarna med nya kunskaper från forskning, nya metoder eller nya synsätt.  

 

Alla respondenterna beskrev att det fanns en skillnad i anestesisjuksköterskors 

tankemönster och syn på extubation beroende på hur länge de hade arbetat. Skillnaden 

låg i att se extubationen som en helhet kontra ett moment som utförs. En mindre erfaren 

anestesisjuksköterska kunde tolka bedömningen av extubationstillfället som ett faktiskt 

moment, medan den mer erfarna samlade information från hela anestesiförloppet inför 

sin bedömning av extubationen. Det framkom även i intervjuerna att de som hade 

arbetat längre av respondenterna observerade fler detaljer som hade betydelse för deras 

bedömning. Smith et al. (2003) menade att den tysta kunskapen i form av erfarenhet 

behövdes för att kunna se en formell kunskap från ett multidimensionellt plan.  

 

I Smith et al:s (2006) studie om kompetensutveckling hos oerfarna anestesiologer 

beskrevs hur de lärde sig utföra regional anestesi. Där beskrevs basal anatomi och 

evidensbaserad forskning om läkemedel som den formella kunskapen. Den tysta 

kunskapen kom från klinisk erfarenhet. En av praktikanterna hade visats fyra olika 

metoder för att utföra samma blockad. Med tiden och ju fler gånger praktikanten 

utförde denna blockad desto mer skapade han sin egen teknik. Kunskapen fördjupades 

för varje blockad och praktikanten bildade sin egen uppfattning av vad som kändes 
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“normalt”. Smith et al. (2003) föreslog att flera tekniker och mer självständigt arbete 

var nödvändigt för att individen skulle slå ihop dessa till sin egen teknik.   

 

Några av de respondenter som arbetat längst uttryckte att de inte reflekterade över hur 

de gjorde. Det var svårt för dem att ta fram samt beskriva kunskapen (Larsson, 2009). 

När de hade utfört samma procedur upprepade gånger genomfördes den till slut per 

automatik. Kunskapen hade blivit integrerad och satt i ryggmärgen, ögonen och 

händerna (Pope et al., 2003). Alla respondenterna uttryckte att det inte var möjligt att 

bedöma något utan att ta hänsyn till andra faktorer och dess sammanhang. 

Spontanandning kunde exempelvis inte enbart bedömas genom att titta på ett uppmätt 

värde på ventilatorn, utan bekräftades genom att observera patientens olika 

andningsmönster, kraft, frekvens samt att känna på andningsblåsan. All data och 

information måste tolkas och prioriteras för att förstå helheten. Denna process var mer 

aktiv som oerfaren anestesisjuksköterska än som erfaren (Smith et al., 2003). Greaves 

och Grant (2000) beskrev i en studie hur det kliniska resonemanget inte kunde 

observeras då det ägde rum i anestesiologens huvud. Den tysta kunskapen sågs bara när 

en expert använde den och ofta kunde experten inte ens själv förklara exakt hur han 

hade kommit fram till sin slutsats. 

Slutsats 

Det finns beskrivna kriterier för postoperativ trakeal extubation i litteraturen, men som 

oerfaren kan det vara svårt att tillgodogöra sig kriteriernas fulla innebörd. 

Anestesisjuksköterskan måste förstå och erfara hur kriterierna och alla delmoment är 

beroende av varandra och påverkar den fria luftvägen och andningen vid extubation. 

Denna förståelse som utvecklas till tyst kunskap erhålls med övning, erfarenhet och 

reflektion. Det är den tysta kunskapen som hjälper anestesisjuksköterskan i processen 

att bedöma när hon ska “dra tuben”. 

Klinisk betydelse 

Medicinsk kunskap är av tradition fokuserad kring formell kunskap samt orsak och 

verkan. Medicinsk kompetens är däremot förmågan att balansera formell och tyst 

kunskap. Tyst kunskap underskattas ibland då det är svårt att beskriva i text vad den 

innefattar. Genom den uppnås expertis. Förhoppningen är att studien ska berika eller 

tydliggöra processen av hur anestesisjuksköterskan bedömer extubation. Författarna vill 
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belysa den postoperativa extubationen, som existerande litteratur och forskning, inte 

tillägnat lika mycket intresse som intubation. I studien sammanställs tidigare forskning 

om bedömningen av extubation. Detta skapar en tydligare bild av existerande kriterier. 

Studien ökar förståelsen för komplexiteten av bedömningen som utförs av 

anestesisjuksköterskan inför extubation. 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Studien skulle kunna ligga till grund för eventuella riktlinjer som kan underlätta 

processen för oerfarna anestesisjuksköterskor. Det vore intressant att göra en studie 

med hänsyn till erfarenhet, med erfarna och oerfarna i var sin fokusgrupp för att 

tydligare se betydelsen av erfarenhet och tyst kunskap. Vidare skulle det vara värt att 

begrunda hur den tysta kunskapen skulle kunna erhållas mer effektivt. 
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BILAGA 1  

 
 

 

Deltagarinformation  

 
Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesi 

vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är ”När ska man dra tuben?”. 

 

Området vi önskar studera är postoperativ trakeal extubation. 

  

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en fokusgruppsintervju angående hur 

anestesisjuksköterskan bedömer tillfället för postoperativ trakeal extubation. 

   

Intervjun tar ca 60 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan 

identifieras. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta 

kommer detta inte att påverka din arbetssituation. 

 

Resultaten i denna undersökning kan komma att ge ökad kunskap som kan bidra till 

ytterligare kunskap och ett förbättrat patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 

till oss. 


