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                                          ingrepp nära stora muskelgrupper eller ingrepp där 

                                          även en mycket liten rörelse från patienten skulle kunna

                                          utgöra en stor risk. Användning av muskelrelaxantia är

                                          förknippat med ett flertal risker som begränsningar i 

                                          möjligheten att övervaka effekten av läkemedlet, förseningar 

                                          i den postoperativa återhämtningen och risk för 

                                          restkurarisering. Anestesisjuksköterskan ansvarar för 

                                          administreringen av läkemedlen och övervakningen av
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                    huvudkategorier fram: anestesisjuksköterskans specifika 

                    omvårdnadsåtgärder och anestesisjuksköterskans underlag för

                    åtgärd. 

                    Ur kategorin anestesisjuksköterskans specifika

                    omvårdnadsåtgärder framkom fyra underkategorier: 

                    dokumentation och rapportering, övervakning, reversering

                    samt planering och administrering. 

                    Ur kategorin underlag för åtgärd framträdde två 

                    underkategorier: kompetens och 

                    riskmedvetenhet.

                    Resultatet kan bidra till att anestesisjuksköterskor reflekterar

                    över sin egen hantering av muskelrelaxantia. Reflektionerna

                    kan på sikt leda till förbättringsarbete på avdelningen kring

                    läkemedelshanteringen.  

 



 

Title                                  Strategies employed by nurse anesthetists’ when

administrating NMBAs 

                                           

Author                             Anna Gustafsson, Agneta Sjöholm Olsson  

 

Department                     School of Social and Health Science 

 

Supervisor                       Kerstin Wickström Ene, Clinical lecture, PhD 

 

Assistant supervisor       Marie Sandh, Lecture, MSc 

 

Examiner                         Annette W Dahl, Senior lecture, Associate professor 

 

Period                              Autumn 2013 

 

Pages                                15 

 

Key words                       anaesthesia, neuromuscular blockade, nurse anesthetist,  

                                          reversal, surgery 

 

Abstract                           Intubations and as well as certain surgical procedures, require

                                          that the patient’s muscles are relaxed. Examples where  

                                          surgical procedures require musclerelaxation include cases

where engagement is near large muscle groups or in 

operations where even very slight movement from the patient 

could represent a high risk. To achieve immobility nurse 

anesthetists use neuromuscular blocking agents (NMBA). 

These drugs inhibit neuromuscular transmission from nerves 

to muscles. The use of NMBA is however, associated with a 

number of risks, limitations in the ability to monitor the effect 

of the drug, delays in postoperative recovery and the risk of 

residual curarization. The nurse anesthetist is responsible for 

the administration of the drugs and the monitoring of the 

patient. The purpose of this pilot study was to describe the 

strategies employed by nurse anesthetists when administrating 

NMBAs. The study is based on four interviews with 

practicing nurse anesthetists’.

Qualitative content analysis was used to analyze the data. The 

result of processing the data revealed two main categories, 

nurse anesthetists’ specific nursing interventions and nurse 

anesthetists’ basis for action. Results concerning nurse 

anesthetists’ specific nursing interventions revealed four sub-

categories: documentation and reporting, monitoring, reversal, 

planning and administration. Results concerning nurse 

anesthetists’ basis for action revealed two subcategories, 

competence and risk awareness. The results of this study may 

lead to nurse anesthetists reflecting on their own handling of 

NMBA. The reflections could ultimately lead to improvement 

in the administration of the drug. 
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Inledning 

I Sverige idag utförs ca 600 000 operativa ingrepp årligen (Svenskt perioperativt register, 

2012), många av dem utförs under generell anestesi. Intubation och viss form av kirurgi 

kräver helt avslappnade muskler. Exempel på typ av kirurgi som kräver muskelslapphet är 

ingrepp nära stora muskelgrupper eller ingrepp där även en mycket liten rörelse från patienten 

skulle kunna utgöra stor risk (Valeberg, 2013).  

Paralysen i musklerna erhålls genom administrering av muskelrelaxantia till patienten. För ett 

säkert postoperativt förlopp är det mycket viktigt att patienten återfår full muskelkraft igen 

efter muskelrelaxationen, innan anestesin avslutas (Grosse-Sundrup et al., 2012).   

Kvardröjande effekt av muskelrelaxantia kan orsaka partiell förlamning, ett tillstånd vars 

symtom är muskelsvaghet postoperativt. Tillståndet kan leda till försämrad andning, 

svårigheter med att hålla fri luftväg samt nedsatta skyddande reflexer i luftvägarna. Detta 

sätter patienten i riskzonen för att drabbas av svåra postoperativa komplikationer (Grosse-

Sundrup et al., 2012; Esteves et al., 2013).   

Ansvaret för att iordningställa och administrera läkemedel till patienten ligger på 

sjuksköterskan. Hon har ett personligt yrkesansvar för att korrekt läkemedel och dos ges till 

patienten. Läkaren har ansvar för ordinationen av läkemedel, men läkemedel som ordineras 

inom anestesiverksamhet får lov att ordineras i sammanhållen form utifrån önskad 

anestesimetod i enlighet med lokala instruktioner för läkemedelshantering (SOSFS 2000:1). I 

denna sammanhållna ordination kan muskelrelaxantia vara en del. Anestesisjuksköterskan 

ansvarar då för korrekt iordningsställande och administrering av läkemedlet. Hon ska även 

observera och dokumentera effekter av dessa (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2012). 

 

Bakgrund  

Muskelrelaxantia 

Muskelrelaxantia verkar på skelettmuskulatur och har liten effekt på centrala nervsystemet 

men ingen analgetisk eller anestetisk effekt. Därför måste patienten sova djupt och ha god 

analgesi innan detta läkemedel kan ges. Muskelrelaxantia förlamar andningsmuskulaturen och 

fri luftväg måste därför säkerställas. Läkemedlet administreras vid induktion samt vid behov 

under operation. Neuromuskulär blockad kan monitoreras med en nervstimulator, train of four 

(TOF mätare). och därmed minska risken för restkurarisering (Naess & Strand, 2013). 

Paralysen i musklerna erhålls genom att impulsöverföringen från nervändslut till muskeln 

hämmas av muskelrelaxantia. Muskelrelaxantian hindrar impulsöverföringen från nervändslut 

till muskeln genom att binda sig till samma receptor som acetylkolin på muskeländplattan. 

Acetylkolinet blockeras då från att utlösa en aktionspotential och därmed blir muskeln 

paralyserad (Grosse-Sundrup et al., 2012). Beroende på hur denna hämning sker är läkemedlet 

indelat i två grupper, depolariserande och icke depolariserande (Naess & Strand, 2013). 

Det depolariserande muskelrelaxantia som används idag inom anestesi är suxameton, vilket 

introducerades år 1943. Suxameton verkar på samma sätt som acetylkolin, det vill säga det 
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förmår att öppna jonkanalerna så att en depolarisering sker i muskelcellen vilket resulterar i 

en muskelkontraktion. Suxameton verkar avslappande inom en minut. Suxameton används 

när snabb intubation är nödvändig, när snabb neuromuskulär återhämtning är önskvärd och 

vid icke fastande patienter. Effekten varar i cirka två till sex minuter, därefter har suxametonet 

brutits ner. Suxameton bryts ned av enzymet plasmakolinestras. Vid brist på 

plasmakolinesteras kan det ta timmar för suxametonet att brytas ned och effekten kvarstår då 

lika länge. Detta kan medföra en mycket obehaglig upplevelse för patienten om det inte 

upptäcks i tid, då patienten är vaken och inte kan andas men klarar inte av att förmedla 

obehaget på grund av muskelrelaxationen (Naess & Strand, 2013). Läkemedlet används vid 

korta förfaranden, dock anses suxameton långt ifrån idealiskt. Detta grundar sig i risker för 

biverkningar som myalgi, muskelkramper, bradykardi och malign hypertermi. Fördelar med 

läkemedlet är det snabba anslaget, den snabba återhämtningen efter administreringen och den 

låga kostnaden (Lee & Katz, 2009). 

Icke depolariserande muskelrelaxantia hindrar acetylkolin att utlösa en aktionspotential 

genom att binda sig till samma receptor på muskeländplattan (Naess & Strand, 2013). Dock 

stimulerar inte icke depolariserande muskelrelaxantia receptorn, jonkanalerna hålls stängda 

och ingen muskelkontraktion utlöses. Den muskelrelaxerande effekten kvarstår så länge det 

finns mer läkemedel än acetylkolin bundet till receptorerna (ibid). Icke depolariserande 

muskelrelaxantia hindrar impulsöverföringen genom att binda både till de post- och 

presynaptiska receptorerna (Jonsson Fagerlund, Dabrowski & Eriksson, 2009).  

 

Övervakning  

Bedömningen av den neuromuskulära blockaden sker traditionellt med vägledning av kliniska 

tecken så som ökning av inspiratoriskt luftvägstryck, iakttagelser av spontana rörelser eller 

observation av en tonusökning i sårområdet (Bodelsson, Lundberg, Roth & Werner, 2011 ). 

Dessa tecken kan indikera en otillräcklig blockad. Tecken på komplett återhämtning är att 

patienten kan visa på full muskelkraft. Tecken på otillräcklig reverserad blockad är 

diafragmaandning samt ryckiga och grova rörelser av extremiteterna (ibid). Förutom 

noggrann klinisk bedömning monitoreras effekten av muskelrelaxantia genom att titta på 

responsen från en elektrisk stimuleringsstöt från en TOF-mätare (Grosse-Sundrup et al., 

2012). Otillräckligt reverserad blockad kan minskas och undvikas genom att rutinmässigt 

utvärdera blockaden med en TOF-mätare. Genom att mäta de neuromuskulära effekterna med 

TOF-mätaren leder detta till en kvalitetssäkring och på så sätt minimeras risken för 

kvarvarande muskelrelaxation vid tidpunkten för extubation och risken för restkurarisering 

minimeras (Bodelsson et al., 2011; Esteves et al., 2013; Motamed & Bourgain, 2008). Även 

Svensk förening för anestesi och intensivvård rekommenderar att graden av muskelrelaxation 

bör tekniskt övervakas vid upprepad dosering av muskelrelaxantia eller om patienten har störd 

metabolism eller ändrad känslighet för muskelrelaxantia. Särskilt viktigt är att bedöma graden 

av muskelaktivitet under väckningsskedet. All relaxation med långverkande muskelrelaxantia 

skall övervakas. Övervakningen skall om möjligt påbörjas före induktionen och pågå tills 

anestesin är avslutad (SFAI, 2013). 
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Reversering 

Icke depolariserande muskelrelaxantia kan reverseras med kolinesterashämmare. Kroppen 

måste dock själv ha brutit ner muskelrelaxantian till en viss nivå (Naess & Strand, 2013; 

Srivastava & Hunter, 2009). Den kliniska blockaden kan reverseras om muskelrelaxantians 

blockering motsvarar ca 75-90% av muskelkraften (Eriksson, 2005). Detta innebär att 

kolinesterashämmare inte ska administreras förrän två till tre utslag eller allra helst fyra utslag 

på TOF-mätaren (Grosse-Sundrup et al., 2012). Durationen för kolinesterashämmare är enbart 

20-30 min. Muskelrelaxantian kan ha längre nerbrytningsprofil, vilket kan leda till 

restkurarisering (Bodelsson et al., 2011). Kolinesterashämmare påverkar även det muskarina 

systemet där acetylkolin är transmittorsubstans. De muskarina biverkningarna är illamående, 

kräkningar, bradykardi, förlängd QT-tid på EKG, bronkkonstriktion, ökad saliv- produktion 

och ökad gastrointestinal aktivitet (Grosse-Sundrup et al., 2012; Srivastava, & Hunter, 2009). 

Därför kombineras kolinesterashämmare med ett antikolinergikum (Eriksson, 2005; Naess & 

Strand, 2013). På grund av kolinesterashämmarnas begränsningar och problemen med 

restkurarisering har alternativ för reversering tagits fram. Sugammadex är ett selektivt 

reverseringsmedel mot icke depolariserande muskelrelaxantia rokuron och vekuron som 

bryter muskelblockaden fullständigt. Suggamadex har hög bindning till rokuron och vekuron 

och inaktiverar dess möjlighet att binda sig till receptorerna. På så sätt bryts den 

neuromuskulära blockaden snabbt. Sugammadex har mycket lång halveringstid och har ingen 

påverkan på acetylkolin (Bodelsson et al., 2011). Vid behov av ny snar muskelrelaxering 

måste annan typ av muskelrelaxantia användas (Srivastava, & Hunter, 2009). Ett hinder för 

frekvent användning av sugammadex är kostnaden för läkemedlet (Ledowski et al. 2012).  

 

Risker 

Användning av muskelrelaxantia är förknippad med ett flertal risker som till exempel 

begränsningar i möjligheten av övervaka effekten av läkemedlet, förseningar i den 

postoperativa återhämtningen och risk för restkurarisering (Gilhuly, Macleod, Dumont, 

Bouzane & Schwartz, 2008). 

Restkurarisering innebär att patienten är vaken men muskelblockaden är otillräckligt 

reverserad. Patienten kan vara oförmögen att röra sig och oförmögen till att ha adekvat 

andning för att upprätthålla god syresättning. Tillståndet kan leda till postoperativa 

respirationsproblem och kan i värsta fall vara potentiellt livshotande (Eriksson, 2005). 

Postoperativ restkurarisering med förekomst av respiratoriska komplikationer som 

desaturation, hypoxi och obstruktiv luftväg är fortfarande vanligt förekommande på 

uppvakningsavdelningar (Esteves et al., 2013; Kumar et al., 2012; Ledowski et al., 2012; 

Motamed & Bourgain, 2008; Norton et al., 2012). 

 

Anestesisjuksköterkans roll och ansvar 

För att en sjuksköterska ska kunna kallas anestesisjuksköterska, krävs att hon avlagt en 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård (SFS 2010:659). Det 

vardagliga arbetet för en anestesisjuksköterska består av att självständigt styra 

anestesiförloppet. Anestesisjuksköterskan är ofta den enda anestesiologiskt utbildade 
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personen som är närvarande hos patienten under operationen och anestesin. Det är hennes 

uppgift att dosera och administrera läkemedel efter vad patientens vitala funktioner indikerar. 

Anestesin har tagit ifrån patienten förmågan att själv reglera de vitala funktionerna. 

Anestesisjuksköterskan måste därför övervaka patienten mycket noga och vara beredd på att 

vid behov vidta adekvata åtgärder. Det handlar om att ge omvårdnad på avancerad nivå och 

att upprätthålla patientens fysiologiska processer. Att arbeta komplikationsförebyggande är en 

del i anestesisjuksköterskans yrke, där målet är att förhindra ogynnsamma händelser för 

patienten i samband med anestesi (Gran Bruun, 2013). 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2012) beskriver att vara anestesisjuksköterska innebär att ha ett 

självständigt ansvar för den anestesiologiska omvårdnaden. För att kunna utföra 

anestesiologisk omvårdnad ska anestesisjuksköterskan kunna genomföra anestesin utifrån 

patientens och behandlingens specifika förutsättningar. Anestesisjuksköterskan ska på 

ordination av anestesiolog, planera och självständigt genomföra generell anestesi av ASA I-II 

patienter vid planerade ingrepp. Hon ska också kunna: övervaka, observera, dokumentera och 

följa upp ventilation, cirkulation, anestesidjup och temperatur samt administrera ordinerade 

anestesiologiska läkemedel såväl som övriga intraoperativa läkemedel samt observera och 

dokumentera effekter av dessa. Hon ska kunna hantera, prioritera och fatta snabba beslut vid 

akuta situationer. Hon ska kunna förebygga komplikationer, identifiera och bedöma 

avvikelser från normala perioperativa förlopp (ibid).  

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård 

(SOSFS 2000:1) framgår att läkemedel inom anestesiverksamhet ordineras i sammanhållen 

form. I anestesisjuksköterskans roll ligger det att ansvara för administreringen av 

muskelrelaxantia. Hon ska beräkna tiden för durationen och effekten av muskelrelaxantia för 

att kirurgen ska kunna utföra planerad operation, samtidigt som läkemedlet ska vara 

eliminerat ur kroppen då det är tid att väcka patienten (ibid). Enligt kapitel sex i 

patientsäkerhetslagen är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt att bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls (SFS 2010:659). 

Yrkesprofesionell kompetens utvecklas och fördjupas under yrkeslivet. Enligt Benner (1993) 

utvecklas sjuksköterskans yrkeskompetens i fem nivåer: novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och expert. Kombinationen och förhållandet mellan teoretisk kunskap och 

praktisk erfarenhet är de komponenter som tillsammans utvecklar sjuksköterskans kunnande. 

Under novisstadiet saknar sjuksköterskan erfarenhet av de situationer som hon ställs inför. 

Det är därför nödvändigt med riktlinjer och regler som vägleder sjuksköterskans handlande. 

Den avancerade nybörjaren kan precis uppvisa godtagbara prestationer. Hon har fortfarande 

ingen möjlighet att uppfatta helheten i en situation och hon måste därför koncentrera sig på 

regler för att kunna hantera situationen. Den kompetenta sjuksköterskan har skaffat sig två till 

tre års klinisk erfarenhet. Hon ser sina egna handlingar och kan planera sitt handlande efter 

långsiktiga mål. Hon behärskar situationen, men saknar den skickliges snabbhet. Den fjärde 

nivån är skicklig. Situationerna uppfattas nu som helheter. Denna helhetssyn bidrar till att 

förbättra den skickliga sjuksköterskans beslutsfattande. Sjuksköterskan har egen erfarenhet 

och kunskap från flera situationer och vet hur hon måste handla som en följd av detta. Sista 

nivån är expert. Sjuksköterskan har med sin gedigna erfarenhet erövrat speciella färdigheter. 

Hon fokuserar snabbt på det mest väsentliga i situationen och hon behöver inte förlita sig på 

regler och riktlinjer för att få en förståelse (ibid). Experten grundar sina beslut på intuition. 
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Den långa yrkeserfarenheten har gjort att sjuksköterskan känner igen mönster och likheter 

från tidigare patientsituationer och fattar beslut om åtgärder därefter (Benner & Tanner, 

1987). Sjuksköterskans beslut och handlande påverkar patienten. Sjuksköterskans 

beslutsprocess är tämligen komplex. För att fatta beslut använder sig sjuksköterskan av både 

analytiska processer och intuition. Analytiska processer och intuition samspelar och 

sjuksköterskan pendlar mellan att förlita sig på dessa instrument i sina beslut (Benner &  

Tanner, 1987; Bjørk & Hamilton, 2011). 

 

Problemformulering 

Anestesisjuksköterskan står inför en komplex situation vid administrering av 

muskelrelaxantia. Hon måste väga in flera aspekter vid administreringen: patienten ska vara 

tillräckligt muskelrelaxerad för kirurgin, det egna ansvaret kring övervakning och 

administrering av läkemedel, risken för restkurarisering, tidsaspekten, effektiv användning av 

operationssalen, det vill säga givna läkemedel ska inte förlänga tiden tills det är möjligt att 

säkert väcka patienten. Det finns ringa forskning kring anestesisjukköterskans reflektioner och 

handlande kring denna läkemedelsgrupp varför det finns anledning att studera 

anestesisjuksköterskans strategier vid användandet av muskelrelaxantia. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskans strategier vid användandet av 

muskelrelaxantia.  

 

Metod 

Design 

Metoden för studien är kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys fokuserar på kännetecken 

och innebörden av en text (Graneheim & Lundman, 2004). Denna metod valdes för att fånga 

anestesisjuksköterskans strategier vid användandet av muskelrelaxantia. Den kvalitativa 

forskningens mål är att erhålla en djupare förståelse kring själva fenomenet som ska studeras 

(Polit & Tatano Beck, 2010). Avsikten är att tolka meningar, upplevelser och erfarenheter 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Urval  

Studien baseras på fyra intervjuer med verksamma anestesisjuksköterskor. Inklusionskriterier 

för studien var sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom anestesi samt att 

vara klinisk verksam som anestesisjuksköterska. Då studien var en pilotstudie begränsades 
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antalet informanter till fyra. Anestesisjuksköterskorna fick först muntlig information och 

därefter skriftlig information om studien samt en förfrågan om deltagande. De fyra som först 

erbjöd sig att vara med och som uppfyllde tidigare nämnda kriterier inkluderades. Efter att 

informanterna tackat ja, bestämdes tid för intervjuerna.  

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på en operationsavdelning i västra Sverige, där informanterna 

arbetade. Intervjuerna ägde rum under september och oktober 2013. Intervjuerna utfördes med 

stöd av en intervjuguide som bestod av semistrukturerade frågor.  Följdfrågor ställdes vid 

behov för att ytterligare stärka intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. 

Båda författarna medverkade under intervjuerna. En höll i samtalet och den andra observerade 

samt skötte inspelningen. Författarna turades om med att vara intervjuare och observatör. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 18-22 minuter. 

 

Bearbetning av data 

De inspelade intervjuerna skrevs ut i sin helhet. För att få en bra förståelse och kunna tolka 

texten lästes textmassan upprepade gånger. Detta för att få en helhetsyn på texten samt en 

djupare förståelse. Därefter analyserades data med innehållsanalys, då meningsbärande 

enheter togs fram. De meningsbärande enheterna kondenserades. Därefter abstraherades och 

kodades de kondenserade enheterna. Sedan jämfördes koderna med likheter och skillnader. 

Koderna sorterades i kategorier och subkategorier (Polit & Tatano Beck, 2010).  

Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Kategori Subkategori 

Det är ju att ha 

sådana här tofar 

då va, och 

ibland så funkar 

inte det 

TOF fungerar 

inte ibland 

Osäkra 

mätinstrument 

Anestesisjuksköterskans 

specifika 

omvårdnadsåtgärder 

Övervakning 

 

Etik  

Studien har utförts i enlighet med de etiska riktlinjerna för forskning enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013). Enligt dessa riktlinjer ska forskaren uppfylla bland annat 

följande krav. Det första är informationskravet, som innebär att forskaren ska ge saklig och 

tydlig information till deltagarna om forskningen. Informationen ska lämnas både skriftligt 

och muntligt. Det andra kravet är samtycke. Forskningen får bara utföras efter att informerat 

samtycke har inhämtats. Därefter följer krav på konfidentialitet, för skydd av deltagarnas 

integritet och krav på deltagarnas säkerhet. Den lokala etikprövningsgruppen vid sektionen 
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för Hälsa och Samhälle på Högskolan i Halmstad har godkänt studien (diarienummer UI 

2013/518). 

Tillåtelse om att få utföra intervjuerna inhämtades från verksamhetschefen på den aktuella 

operationsavdelningen genom en skriftlig information och förfrågan. 

Deltagarna i studien informerades om innehållet och syftet med själva studien genom muntlig 

information som lämnades på operationsavdelningen. Därefter delades även en skriftlig 

information och förfrågan om deltagande ut. De medverkande informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde välja att avbryta sin medverkan när helst de 

önskade. Ett skriftligt medgivande till medverkan i studien lämnades före intervjuerna. 

Intervjuerna bandades för att därefter skrivas ut. Utskrifterna avidentifierades så att ingen 

enskild deltagare skulle kunna identifieras. Endast författarna och handledarna hade tillgång 

till materialet. Efter studiens genomförande kommer intervjumaterialet förvaras inlåst på 

Högskolan i Halmstad. 

 

Resultat  

Efter databearbetningen framkom två huvudkategorier: anestesisjuksköterskans specifika 

omvårdnadsåtgärder och anestesisjuksköterskans underlag för åtgärd. Ur kategorin 

anestesisjuksköterskans specifika omvårdnadsåtgärder framkom fyra underkategorier: 

dokumentation och rapportering, övervakning, reversering samt planering och administrering. 

Ur kategorin anestesisjuksköterskans underlag för åtgärd framkom två underkategorier: 

kompetens och riskmedvetenhet. 

Tabell 1. Sammanställning av kategorier och subkategorier 

 

KATEGORI SUBKATEGORI 

Anestesisjuksköterskans 

specifika 

omvårdnadsåtgärder 

Dokumentation och 

rapportering 

Övervakning 

Reversering 

Planering och 

administrering 

Anestesisjuksköterskans 

underlag för åtgärd  

Kompetens  

Riskmedvetenhet 

 



8 

 

Anestesisjuksköterskans specifika omvårdnadsåtgärder 

Dokumentation och rapportering 

Anestesisjuksköterskorna framhöll vikten av att dokumentera att patienten fått 

muskelrelaxerande och att det i dokumentationen framgår tidpunkt för administrering och 

given dos. 

”Att man dokumenterar dos och tidpunkt när det är givet, så att man följer upp det sen, för 

det är ju väldigt viktigt att man följer upp muskelrelaxantia så att det inte finns kvar när man 

väcker patienten”  

Lika viktigt som dokumentationen, är det att rapportera vidare vid överlämnandet till en 

annan anestesisjuksköterska, att patient fått muskelrelaxerande. De framhöll att då kan 

riskerna för restkurarisering och andra eventuella komplikationer minskas.  

”Patienten blir för ytlig och börjar bli medveten, men inte kan röra sig eller prata, medan en 

patient som inte är muskelrelaxerad som blir för ytlig kan ju röra sig och meddela. Så det är 

ju väldigt viktigt att alla som arbetar med patienten vet om patienten är relaxerad eller inte, 

så att man verkligen dokumenterar det”  

 

Övervakning 

För att övervaka patienten och muskelrelaxantians effekt kombinerade 

anestesisjuksköterskorna kliniska observationer tillsammans med övervakningsutrustning. 

Informanterna uppgav att de använde sig av TOF som mätinstrument för att övervaka graden 

av patientens muskelrelaxering under operationen. De nämnde samtidigt att TOF inte är ett 

helt tillförlitligt mätinstrument 

”Om man nu har en TOF som fungerar, ibland fungerar TOFen och ibland inte. Det beror 

lite på.” 

Felaktig hantering av TOF:en nämndes som tänkbara orsaker till dess otillförlitlighet, 

exempelvis missade informanterna att kalibrera apparaten. 

”Om man ska vara riktigt noga, men man glömmer ju av det där, så kopplar man upp den och 

sen när patienten har somnat, då kalibrerar man apparaten, då va.” 

Den upplevda osäkerheten med tillförlitligheten på TOF gjorde att anestesisjuksköterskorna 

vill se och känna på patienten samtidigt som de läste av själva mätinstrumentet. 

”Sedan kan jag kolla TOF:en och då känner jag alltid på fingret. Jag trycker inte bara igång 

apparaten, utan jag vill gärna känna, för den ger mig inte så mycket själva apparaten, genom 

att bara titta på den.”  

Behovet av att titta och känna på patienten och inte bara på apparaturen påpekades. 

”Du har ju också en patient att titta på, inte bara på narkosapparat och övervakning.”  
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Reversering 

Informanternas uppfattning var att det på avdelningen var bestämt att muskelrelaxantia ska 

reverseras om det gått mindre än en timma sedan administrering. Det framfördes ändå tankar 

kring om patienten är i behov av reversering om operationen drar ut på tiden och TOF:en 

visar 100 %. 

Anestesisjuksköterskorna såg fördelar med att reversera. Att reversera visade sig vara mer 

vanligt än att inte reversera patienter som erhållit muskelrelaxantia. Orsaken till att de inte 

ville väcka en patient utan att reversera och som har mindre än 90 % på TOF:en, var på grund 

av att de ansåg att patienterna då inte har en fullgod andning.  

”Ja det är ju en bedömning, men principen är ju att inte väcka någon som har mindre än 90 

% på TOF:en, för då har dom inte möjlighet att andas fullständigt så bra som de kan, så har 

de under 90 % så ska man ju reversera tycker jag” 

Även nackdelar med reversering framfördes. Anestesisjuksköterskorna talade om 

biverkningarna som kom i samband med reversering. Det framkom att läkemedel inte ska ges 

i onödan. Informanterna menade ändå att det var bättre att reversera än att låta bli. 

”TOF:en ligger på 70 % - 80 % och då är det väl bättre man reversera så är man säker, 

tycker jag då..” 

Det alternativa reverseringsmedlet suggamadex användes vid enstaka tillfällen. Ett läkemedel 

som enligt informanterna är mycket dyrt. Det betonades att detta läkemedel är något som inte 

ges utan samråd med anestesiläkare. 

”Man har stått väldigt länge ibland och väntat på att reversera patienten och nu har vi ju det 

här nya mot just Esmeron då. Bridion heter det väl då som är dyrt.” 

Att vissa människor får en längre inverkan av muskelrelaxantia, ansågs som ett bekymmer. 

Den upplevda rädslan av att bli stående inne på operationssalen och på detta sätt hindra 

operationsprogrammet betonades. Därför ansåg anestesisjuksköterskorna att det finns fördelar 

med att ha alternativet att reversera med suggamadex. 

”Det har väl varit när man har fått upprepa Esmeronet ett par gånger och sedan så plötsligt 

står man där… och det är ofta på jourtid då, så man kan inte stå där så jädra länge och det 

har gått något larm eller så och man har redan lite för mycket att göra, med tanke på 

resurserna vi har på jourtid så att det har väl varit vi de tillfällena, då ger man Bridion.”  

 

Planering och administrering 

Anestesisjuksköterskan vägde in flera aspekter före administrering av muskelrelaxantia. De 

aspekter som nämndes var ansvaret över att patienten är väl sövd och är tillräckligt 

muskelrelaxerad för att operatören ska kunna utföra sitt arbete på ett optimalt sätt, ingreppets 

art, durationen på ingreppet och även hur kompletterande bedövningar som till exempel spinal 

analgesi påverkade muskelrelaxionen. 

”Då funderar jag lite på: Hur lång tid ingreppet kommer att ta? Hur väl sövd jag har 

patienten? Har patienten epidural exempelvis, ibland kan patienten ha spinalbedövningar och 
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så av olika anledningar har man behövt söva patienten ändå. Behöver patienten vara slapp? 

Det är väl det som jag tittar på…” 

I samtliga intervjuer framgick det att kontrollen över luftvägen måste finnas innan 

administrering av muskelrelaxantia kan ske. 

 ”En annan sak är att man ska veta att man har full kontroll på luftvägen, för när vi har gett 

muskerelaxantia så har ju patienten ingen möjlighet själv att sköta sin andning, utan vi måste 

sköta den så länge som muskelrelaxantia sitter i. Så måste vi hjälpa patienten med 

ventilationen, försäkra sig om att man har en tub, vanligtvis då.” 

Behovet av att ge upprepade injektioner av muskelrelaxantia styrdes främst av operatörens 

behov och önskemål, samt om patienten visade tecken på att vara besvärad av trakealtuben.  

”Säger operatören att patienten spänner då får jag ge mer oavsett vad jag tycker och så. 

Likadant, äh, är patienten ansluten, vilket de är, till en ventilator, då ser man ju ibland att de 

börjar andas emot. Det är ju också ett tecken på att man ska ge mer muskelrelaxantia.”  

För att kunna planera administreringen av muskelrelaxantia till patienten framhölls vikten av 

att ha god kommunikation med operatören. 

”För jag kanske vet att det snart är dags att väcka och då vill ju inte jag ge muskelrelaxantia 

och behöva stå där i en halvtimme innan jag kan väcka, det är ju det. Ja, man få ha en bra 

kommunikation med operatören.” 

Merparten av anestesisjuksköterskorna kände sig inte positiva till att administrera 

muskelrelaxantia i slutet av operationen. Trots denna upplevda känsla så administrerades ändå 

läkemedlet om behov fanns i slutet av ingreppet.  

”Och kan kirurgen göra sitt bästa när patienten är slapp, ja då slappar jag patienten och 

sedan får jag stå lite längre och väcka i sådana fall” 

En viss oro för att inte kunna väcka en patient som fått muskelrelaxantia under en operation 

som gått mycket snabbare än beräknat, lyftes fram bland informanterna. 

”Det kan vara en bukoperation, så är det bara fullt med cancer. Så ska de sy igen efter en 

fulldos, så står man där, med då får man göra det, så är det.” 

 

Anestesisjuksköterskans underlag för åtgärd 

Kompetens 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att de självständigt planerar anestesiförloppet med 

muskelrelaxantia. De upplevde att det var deras eget ansvar att dosera och administrera 

muskelrelaxantia och att ta kontakt med anestesiläkaren om behov skulle uppstå. 

Informanterna hade skilda uppfattningar angående om det fanns aktuella PM eller inte kring 

hanteringen av muskelrelaxantia. 
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Det finns nog inga sånna PM direkt tror jag, nä så det är upp till varje anestesisjuksköterska 

egentligen och bedöma det, men är man osäker på det eller nåt annat så kan man ju alltid 

ringa narkosläkaren va” 

 

Riskmedvetenhet 

Egen klinisk erfarenhet av komplikationer saknades. Merparten av anestesisjuksköterskorna 

angav att de inte hade sett eller hört talas om några komplikationer i samband med att deras 

patienter fått muskelrelaxantia. De upplevde inte att de hört talas om någon som varit med om 

någon awareness eller att patienter sjunkit i saturation postoperativt. 

”Jag har i alla fall inte haft någon patient som har mått dåligt av att vara muskelrelaxerad. 

Ingen som fått någon awareness eller så.”  

I intervjuerna framkom att anestesisjuksköterskorna är riskmedvetna och ofta tänker på 

komplikationer som kan uppstå i samband med administrering av muskelrelaxantia. 

”Jag tänker ju på att patienten inte ska vakna under tiden och inte kunna röra sig…, visa 

några tecken på att vara vaken.” 

En informant nämnde sig ha sett onormala rörelser i samband med väckning och misstänkte 

då att detta kan ha varit symtom på otillräcklig reverserad muskelblockad på grund av sen 

reversering 

”Lite speciellt rörelsemönster, lite oroliga och lite så här ormlikt rörelsemönster va, de 

liksom rullar lite åt sidorna och så, och då kan man misstänka att de kanske inte är helt 

tillbaka. Att de fortfarande har lite rester kvar av muskelrelaxantia faktiskt…eeh så det har 

jag väl sett några gånger faktiskt. Det kan ju va då att man har gett lite sen reversering då.”  

Att administrera muskelrelaxantia till en patient upplevdes som något tveeggat. 

Anestesisjuksköterskorna hade en önskan om att ge operatören de bästa förutsättningar för 

ingreppet. Samtidigt framkom en önskan om att administrera så lite muskelrelaxantia som 

möjligt, med tanke på eventuella postoperativa komplikationer. 

”För våran del rent anestesiologiskt så behöver vi ju bara tub…eller ha muskelslapphet för 

att tuba patienten, sen är vi ju inte intresserade av det egentligen, vi vill ju ge så lite som 

möjligt.” 

Det upplevdes särkskilt viktigt att försöka undvika att ge ytterligare muskelrelaxerande i slutet 

av operationen. I slutet av en operation försökte anestesisjuksköterskan i de flesta fallen att få 

patienten relaxerad med andra metoder än muskelrelaxerande, bland annat med fördjupad 

inhalationsanestesi. 

”Så man fördjupar narkosen en del, då får man ju också en ökad slapphet, istället för att ge 

muskelrelaxantia.” 

Anestesisjuksköterskorna menade att om det till exempel gått tre timmar sedan sista dos, ska 

musklelrelaxantian vara ute ur kroppen. Trots denna kännedom förekom ändå en rädsla för 

restkurarisering. 
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”För har det gått tre timmar och du inte gett någonting på tre timmar, så ska det ju vara 

lugnt, men visst man har ju sett restkurarisering, eller vad det nu heter, så det får man ju ha 

med sig” 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Till studien valdes kvalitativ metod, vilken ansågs väl lämpad för studiens syfte. Kvalitativ 

forskning handlar om och ska granskas utifrån trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Trovärdighet handlar om fokus på forskningsproblemet och för hur uppgifter och processer 

för analys behandlas (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide med semistrukturerade frågor (bilaga 1). Intervjuguiden gav stommen i 

intervjun. Båda författarna medverkade under intervjuerna, vilket ansågs som en styrka. Det 

var informanternas svar som styrde den fortsatta intervjun. Intervjuerna bandades och 

transkriberades. Båda författarna var ovana vid att intervjua och ett sätt att optimera 

intervjuerna hade varit att göra en testintervju före. Den transkriberade texten lästes 

upprepade gånger för att få en djupare förståelse för texten. Analysen gjordes med hjälp av en 

tematisk innehållsanalys. Överrensstämmanden i texten hittades och kategorier och 

subkategorier bildades. Trovärdigheten är en fråga om hur likheter och skillnader bedöms 

mellan kategorier (Graneheim & Lundman, 2004).   

Det är våra tolkningar som har format resultatet. Studiens trovärdighet styrks av att vi båda 

har läst den transkriberade texten ur intervjuerna upprepade gånger, detta för att få fram 

detaljer ur texten. Vi försökte att sätta vår förförståelse åt sidan och de uppfattningar vi hade 

fått om muskelrelaxantia. Det är ändå möjligt att våra uppfattningar påverkade analysen. All 

kvalitativ forskning har en viss påverkan av författarna till studien (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Tatano Beck, 2010 ). En annan avgörande fråga för att uppnå trovärdighet var 

att välja de lämpligaste meningsbärande enheterna ur textmassan. Trovärdigheten av 

forskningsresultatet behandlar också hur väl kategorier och teman täcker data. Ett sätt att visa 

trovärdighet är att välja citat från den transkriberande texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

Pålitligheten kan ha påverkats av att intervjuguiden som användes hade tämligen många 

frågor, vilket kan ha begränsat informanternas möjlighet att svara fritt. Om informanterna har 

upplevt sig ifrågasatta kan detta också påverka ärligheten i deras svar. 

Kvalitativa studier är kontextbundna, det vill säga att den är endast giltig under den specifika 

studiens förhållande (Polit & Tatano Beck, 2010). Studien som gjordes var en pilotstudie med 

endast fyra informanter, vilket är ett mycket litet underlag. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är det läsaren själv som får avgöra om studien är överförbar till andra sammanhang. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva anestesisjuksköterskans strategier vid användandet av 

muskelrelaxantia. Resultatet visar på att anestesisjuksköterskan använder sig av strategier i 

form av specifika omvårdnadsåtgärder. Resultatet visar också på en kompetens och en 

riskmedvetenhet och det är anestesisjuksköterskans specifika kompetens som styr handlandet 

i administrerandet av muskelrelaxantia. Tydlig rapportering och dokumentation ansågs vara 

grundläggande för att förhindra komplikationer som till exempel restkurarisering.  

I anestesisjuksköterskans arbete ingår att övervaka, observera, dokumentera och följa upp 

ventilation, cirkulation, anestesidjup och temperatur samt att administrera ordinerade 

anestesiologiska läkemedel och dokumentera effekter av dessa (SFAI, 2013). 

Anestesisjuksköteskorna ansåg att god kommunikation, dokumentation och rapportering var 

en förutsättning för att nå ett effektivt anestesiförlopp. Ett exempel på detta är att om det 

framkom i dialogen med operatören att operationen snart var klar fanns andra alternativ för 

muskelrelaxation än att fylla på med muskelrelaxantia, som till exempel att fördjupa 

inhalationsanestesin. Anestesisjuksköterskan kunde känna viss stress för att bli stående inne 

på en operationssal om muskelrelaxantia hade administrerats i slutet av en operation och på så 

sätt vara en bidragande faktor till förhindrande av fortsatt operationsprogram. En bidragande 

orsak kan vara att operationsprogrammen ofta idag är slimmade och operationsförloppen 

registreras kontinuerligt i dataprogram. Detta synliggör väldigt tydligt vad som fördröjer 

verksamheten. 

Genom att använda TOF som rutin och regelbundet utvärdera muskelblockaden med 

nervstimulatorn minskas risken för postoperativa komplikationer (Bodelsson et al., 2011; 

Motamed, & Bourgain, 2008) Även SFAI (2013) tar i de perioperativa riktlinjerna upp vikten 

av att övervaka effekten av muskelrelaxantia. Detta stämmer väl överens med hur 

anestesisjuksköterskorna arbetade. I resultatet framgår att TOF användes frekvent som en del i 

observationen kring muskelrelaxantia och dess effekt. Där framkom också att 

anestesisjuksköterskorna inte upplever TOF som ett helt tillförlitligt instrument. I stället för 

att bara förlita sig på instrumenten måste anestesisjuksköterskan observera patienten och 

använda sig av sin kliniska blick. Forskningen är inte helt eniga om övervakning med TOF 

peroperativt verkligen förhindrar risken för inadekvat återhämtning av muskelkraft. Studier 

visar att postoperativ restkurarisering förekommer trots användandet av TOF (Srivastava & 

Hunter, 2009; Grosse-Sundrup et al., 2012). TOF är dock ett hjälpmedel som finns att 

använda.  För den enskilda anestesisjuksköterskan som bär ansvaret för att observera effekten 

av det givna läkemedlet kan det vara en trygghet och en styrka att ha ett mätvärde att kunna 

dokumentera i anestesisjournalen. Dokumentationen kan sedan styrka sjuksköterskans 

handlande och åtgärder.  

Att reversera med kolinesterashämmare kombinerat med ett antikolinergikum visade sig vara 

vanligt förekommande och kunde upplevas ske nästan slentrianmässig. ”Så gör vi här” var 

budskapet som kom fram. Att reversera kan vara ett sätt för anestesisjuksköterskan att 

försäkra sig om att patienten verkligen fått sin fulla muskelkraft åter. Detta visar på ett 

risktänk hos anestesisjuksköterskan och att hon arbetar för att förebygga eventuella 

komplikationer. Tanken med att reversera är god. Samtidigt kan det vara ett sätt för 

sjuksköterskan att skydda sig själv och sina handlingar. Dessutom kan reverseringen i sig 

innebära vissa nackdelar för patienten. Kolinesterashämmare har ett flertal biverkningar som 

exempelvis illamående och bradykardi (Grosse-Sundrup et al., 2012.; Srivastava & Hunter, 

2009). Kolinesterashämmarens effekt beror bl.a. på hur djup patientens muskelblockad är när 
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reverseringen sker och ger därför inget fullständigt skydd mot inadekvat 

muskelkraftsåterhämtning. Med tanke på detta och dess biverkningar bör nyttan av 

rutinmässig reversering diskuteras (Esteves et al., 2013; Grosse-Sundrup et al., 2012; Norton 

et al., 2012). Det idealiska reverseringsmedlet skulle kunna administreras när som helst och 

utan biverkningar för patienten. De positiva egenskaperna med suggamadex poängterades 

under intervjuerna. Trots kostnaden för läkemedlet har det visat sig vara användbart i de fall 

då en patient tar lång tid på sig att komma tillbaka från muskelrelaxantian. 

Anestesisjuksköterskorna framförde aspekter som möjligheten att bryta muskelblockaden 

omedelbart och då minimera tiden inne på operationssalen. På grund av kostnaden för 

läkemedlet avstod anestesisjuksköterskorna vanligtvis från att använda suggamadex, trots 

övertygelsen om att detta var ett bra och användbart läkemedel. Att kostnaden är ett hinder för 

användningen av suggamadex kommer även Ledowski et al. (2012) fram till i sin studie. Att 

ha en helhetsbild och ett långsiktigt tänk med patientsäkerhet och maximalt utnyttjande av 

operationssalen borde kunna vara ekonomiskt fördelaktigt. Någon studie som undersöker 

förhållandet mellan suggamadex och effektivt utnyttjande av operationssalen har vi inte 

funnit. Zhang et al. (2009) menar dock att reversering med kolinesterashämmare leder till 

minskad operationstid och effektivare användning av operationssalen.  

För att administrera muskelrelaxantia utarbetade anestesisjuksköterskan en plan för 

exempelvis när patienten skulle få läkemedlet. Planeringen upplevdes vara ett självständigt 

arbete till stor del. För sin planering använde hon sig av kunskap om ingreppets art, 

durationen på ingreppet och eventuella kompletterande bedövningar som kunde integrera med 

muskelrelaxantian. Samarbete och god kommunikation med operatören var också viktigt för 

planeringen. Enligt Benner & Tanner (1987) är det bl.a. sjuksköterskans tidigare erfarenheter 

som ligger till grund för hur beslut fattas. Beslutfattandet är komplext och bygger på både 

analytiska processer och intuition (Benner & Tanner 1987; Bjørk & Hamilton, 2011). Hur 

sjuksköterskan planerar sitt arbete är viktigt. Beslut som sjuksköterskan fattar i 

omvårdnadsarbetet påverkar patientens välbefinnande och effektiviteten i den kliniska 

verksamheten (Bjørk & Hamilton, 2011).  

En grundläggande del i anestesisjuksköterskans ansvarsområden är att upprätthålla fri luftväg 

och assistera andningen när patienten sover. Muskelrelaxantia förlamar andningsmuskulaturen 

och fri luftväg måste därför ha säkerställts innan administreringen av muskelrelaxantia. 

Muskelrelaxantia verkar endast på skelettmuskulatur och har liten effekt på centrala 

nervsystemet och har ingen analgetisk eller anestetisk effekt, därför måste patienten vara väl 

sövd och ha god analgesi innan denna dos kan ges. (Naess & Strand, 2013). Därför är 

skapandet av den fria luftvägen innan administrering av muskelrelaxantia en självklarhet och 

centralt i anestesiarbetet, vilket anestesisjuksköterskorna lyfte fram. 

Att arbeta komplikationsförebyggande är en del i anestesisjuksköterskans yrke (Gran Bruun, 

2013). Merparten av anestesisjuksköterskorna angav att de inte hade sett eller hört talas om 

några komplikationer i samband med att deras patienter fått muskelrelaxantia. 

Anestesisjuksköterskan är ofta den enda anestesiologiskt utbildade personen som är 

närvarande hos patienten under operationen och anestesin och den specifika kompetensen är 

central. Det är anestesisjuksköterskans uppgift att dosera och administrera läkemedel efter vad 

patientens vitala funktioner indikerar. Anestesisjuksköterskan måste vid behov vidta adekvata 

åtgärder och på detta sätt förhindra eventuella komplikationer. Risktänket och att vara beredd 

på oförutsägbara händelser lyftes fram. Hela anestesiförloppet där muskelrelaxantia användes 

genomsyrades av respekten för läkemedlet och dess eventuella komplikationer som till 

exempel awareness och risken för reskurarisering. Respekten för läkemedlet i samband med 
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administrerandet av muskelrelaxantia visar på ett risktänk. Rädslan för bland annat 

restkurarisering kan grunda sig i att det är ett vanligt förekommande fenomen (Gilhuly et al., 

2008; Grosse-Sundrup et al., 2012; Ledowski et al., 2012 ). Traditionell användning av 

muskelrelaxantia är förknippad med ett flertal risker såsom begränsningar i möjligheten av att 

övervaka effekten av läkemedlet, förseningar i den postoperativa återhämtningen och risk för 

restkurarisering (Gilhuly, Macleod, Dumont, Bouzane & Schwartz, 2008). 

Anestesisjuksköterskornas handlande visade att de var väl medvetna om detta. 

Anestesisjuksköterskans arbete handlar om att ge omvårdnad på avancerad nivå och att 

upprätthålla patientens fysiologiska processer. Det är anestesisjuksköterskan som självständigt 

planerar anestesiförloppet med muskelrelaxantia. Det egna ansvaret i administreringen sågs 

som en självklar del i yrket. Anestesisjuksköterskorna utryckte dock en önskan om aktuella 

PM. Resultatet visar att det fanns diffus kunskap om det fanns aktuella PM på avdelningen. 

Det skulle vara viktigt att arbeta vidare med detta för att förbättra patientsäkerheten och för att 

anestesisjuksköterskan ska känna sig trygg på sitt arbete. Som ny och oerfaren 

anestesisjuksköterska kan det vara extra viktigt att det finns aktuella PM. Enligt Benner 

(1993) utvecklas kompetensen under yrkeslivet och utvecklas i olika nivåer, från novis till 

expert. Kombinationen och förhållandet mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet är 

de komponenter som tillsammans utvecklar sjuksköterskans kunnande. Benner (1993) menar 

att det är nödvändigt med riktlinjer och regler som vägleder framför allt den oerfarna 

sjuksköterskans handlande.  

 

Konklusion 

Anestesisjuksköterskorna arbetade komplikationsföreförebyggande och var väl medvetna om 

riskerna kring muskelrelaxantia och dess administrering. Det finns idag ingen möjlighet för 

anestesisjuksköterskan att helt minimera risken för att patienten ska drabbas av postoperativa 

komplikationer efter administrering av muskelrelaxantia. Fram till dess bör hon fortsätta att 

använda sig av sin yrkeskompetens och de strategier som finns tillhands som till exempel 

TOF, minimal användning av muskelrelaxantia och adekvat reversering. Väl utformade 

kliniska riktlinjer skulle kunna vara ett stöd för anestesisjuksköterskan. 

 

Implikation/betydelse 

Resultatet kan bidra till att anestesisjuksköterskor reflekterar över sin egen hantering av 

muskelrelaxantia. Det finns mer att lära kring hantering av muskelrelaxantia, när reversering 

ska ske samt när och hur det är bäst att använda TOF mätaren. Det behövs mer forskning om 

anestesisjuksköterskans strategier kring användandet av muskelrelaxantia på grund av det 

potenta läkemedlet och dess risker. Att klargöra direktiv skapar ett tryggare sätt att hantera 

läkemedlet på. Detta ökar patientsäkerheten och kan bidra till mindre stress för 

anestesisjuksköterskor, det vill säga minskad oro för konsekvenserna av administreringen. 

Detta ämne är mycket relevant och aktuellt på grund av att tidigare studier inom området har 

visat hur fel hantering kan skapa förödande situationer samt onödigt lidande för patienten.  
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