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Sammanfattning  Rapid Sequence Induction (RSI) är en 

induktionsstrategi som används när det 

föreligger risk för aspiration. Metoden 

syftar till att tiden från anestesiinduktion 

till säkrad luftväg blir så kort som möjlig. 

Snabbverkande läkemedel ges i följd, 

patienten har höjd huvudända och 

ventileras inte innan luftvägen är säkrad 

pga. risken för aspiration. Krikoidtryck 

kan ingå i RSI och är en metod som kan 

minimera risken för aspiration. Delar av 

RSI har under senare år ifrågasatts, 

framförallt är det val av läkemedel och 

användandet av krikoidtryck som har 

diskuterats i senaste forskning. Syftet 

med studien var att beskriva 

anestesisjuksköterskans erfarenheter av 



att utföra RSI utifrån aktuell evidens. 

Studien baseras på intervjuer av sex 

verksamma anestesisjuksköterskor och 

analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade att 

anestesisjuksköterskorna erfor att 

utförandet av RSI varierade trots att 

gällande kliniks uppdaterade riktlinjer 

bygger på senaste evidens. Anledningen 

till denna variation berodde bl.a. på att 

anestesiläkarna i sina ordinationer 

frångick riktlinjerna. Även 

anestesisjuksköterskornas vana och 

trygghet med ett specifikt läkemedel 

påverkade deras sätt att utföra RSI.  

Vidare är det svårt att ta till sig ny 

kunskap och implementera nya 

arbetssätt och rutiner. Trots 

uppdaterade riktlinjer enligt senaste 

evidens fanns svårigheter att följa dessa 

hos gällande klinik.  Forskning och 

verksamhet bör inrikta sig på hur man på 

bästa sätt implementerar ny kunskap. 
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Abstract  Rapid Sequence Induction (RSI) is an 

induction strategy utilized when there is 

a risk of aspiration. The purpose of the 

strategy is to make the timespan from 

anaesthesia induction to secured airway 

as short as possible. Rapidly-acting 

medicines are administered in a 

sequence, the patient has the head 

elevated and is not ventilated until the 

airway is secured, considering the risk of 

aspiration. Cricoid pressure may 

constitute a part of RSI, being a method 

that could minimize the risk of 

aspiration. Parts of RSI have been 

questioned during the last few years and 

it is primarily selection of drugs and the 

use of cricoid pressure that have been 

discussed in recent research.  

 



 

 

The purpose of this study is to describe 

the experiences of anaesthetic nurses of 

executing RSI in accordance with actual 

evidence. The study is based on 

interviews with six practising anaesthetic 

nurses, subsequently analyzed using 

qualitative content analysis. The results 

indicate that the anaesthetic nurses 

noted that the execution of RSI varied, in 

spite of the updated guidelines of the 

clinic being based on latest evidence. 

The explanation of these variations was, 

among other things, that the 

anaesthesiologists in their prescriptions 

deviated from the guidelines. Also 

anaesthetic nurses´ familiarity with and 

confidence in a specific drug affected 

their method of performing RSI. 

Further this study indicate the difficulty 

of accepting new knowledge and of 

implementing new methods of work and 

routines. In spite of updated guidelines 

in accordance with latest evidence, 

there were problems adhering to them 

at the clinic in this study. Research and 

medical activities should focus 

identification of how new knowledge is 

best implemented. 
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Inledning  

Rapid Sequence Induction (RSI) är en vanligt förekommande induktionsmetod vid 

generell anestesi när det föreligger risk för aspiration (Jensen, Callesen, Hagemo, 

Hreinsson, Lund & Nordmark, 2010). Vissa delar av RSI har under senare år 

ifrågasatts. De delar som bl.a. blivit ifrågasatta är krikoidtryckets effektivitet och 

utförande, samt valet av muskelrelaxantia (ibid). Enligt Värnamo sjukhus gällande 

riktlinjer vid RSI, ingår inte krikoidtrycket i deras PM. I samma riktlinjer 

rekommenderas i valet av muskelrelaxantia att rocuronium (Esmeron®) skall 

användas i första hand och sugammadex (Bridion®) skall finnas tillgängligt på salen. 

Alternativt kan succinylcholin (Celocurin®) användas beroende på ingrepp (RSI – PM, 

2014). Forskning från svensk sjukvård visar att sjuksköterskor är positivt inställda till 

användning av forskningsresultat, men att det är svårt att använda dem i den kliniska 

verksamheten (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Mot bakgrund av detta är det av 

intresse att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av att utföra RSI utifrån 

gällande evidens.  
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Bakgrund 

Rapid Sequence Induction (RSI) 

Patienter som är i behov av akut operation kan löpa risk för att drabbas av 

komplikationer under generell anestesi. Aspiration av ventrikelinnehåll till lungorna 

är en fruktad komplikation hos icke fastande patienter. Den metod som används för 

att söva patienter med ökad risk för aspiration kallas RSI (Espe & Hovind, 2013). 

RSI är en induktionsmetod som syftar till att perioden från inledning av anestesin till 

dess att luftvägen är säkrad, blir så kort som möjligt (Jensen et al., 2010). Metoden 

innebär att läkemedel som ger snabbt insomnande och snabb muskelrelaxerande 

effekt används. Läkemedlen ges i snabb följd utan att invänta effekt av det 

föregående läkemedlet. För att minska risk för aspiration vid RSI bör patienten ha 

höjd huvudända och inte ventileras, eftersom maskventilation kan medföra att luft 

pressas ner i ventrikeln och maginnehåll aspireras till lungorna (Espe & Hovind, 2013; 

Stolling, Diedrich, Oyen & Brown, 2014). Krikoidtryck kan ingå i RSI och används för 

att hindra att innehåll från ventrikeln tränger upp i matstrupen och aspireras (Jensen 

et al., 2010). Premedicinering för att minska syran i maginnehållet kan användas vid 

RSI, speciellt till högriskpatienter. Rekommendationen i Sverige är att inte använda 

dessa läkemedel rutinmässigt och att inte se det som en säkerhet mot aspiration 

under induktionen. För att undvika hypoxi under RSI bör alla patienter 

preoxygeneras. Ventrikelsond rekommenderas inte rutinmässigt för att tömma 

maginnehåll, eftersom det inte kan garantera att ventrikeln töms helt (Ibid). Enligt 

riktlinjer för Värnamo sjukhus skall ventrikelsond sättas på patienter med ileus, 

subileus samt tarmobstruktion. Det rekommenderas att patienten efter sövning med 

RSI får en ventrikelsond och maginnehållet töms innan väckning (RSI - PM, 2014). 

Läkemedel 

För att minska risken för kardiovaskulära och luftvägsrelaterade problem, bör en 

kombination av hypnotika, opioder och muskelrelaxantia användas vid RSI (Jensen et 

al., 2010). I Värnamo sjukhus riktlinjer för RSI förordas i första hand alfentanil 

(Rapifen®) och i andra hand fentanyl (Fentanyl®) som opiat till induktionen (RSI - PM, 

2014). Hypnotika som exempelvis propofol (Propofol®) används för induktion och 

underhåll av anestesin. Propofol minskar den kardiovaskulära stress som följer vid 

intubation och därför är propofol att föredra hos akuta patienter där risk för 

hypertension och takykardi föreligger. Vid hemodynamiskt instabila patienter är 

ketamin (Ketalar®) ett bättre alternativ, eftersom det har en stimulerande effekt på 

cirkulationen (Näss & Strand, 2013; Jensen et al., 2010). 
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Vid RSI rekommenderas muskelrelaxantia med snabbverkande effekt som ger goda 

intubationsmöjligheter så fort som möjligt (Curley, 2011). Också kort effekt av det 

muskelrelaxerande läkemedlet är önskvärd, eftersom det kan uppstå en situation 

där intubering inte är möjlig och där ventilering inte är önskvärd, och då eftersträvas 

att få tillbaka patientens egen spontanandning så fort som möjligt (Jensen et al., 

2010). 

Det läkemedel som historiskt sett har används vid RSI är succinylcholin (Celocurin®), 

som är ett depolariserande muskelrelaxantia. Det finns dock en del biverkningar och 

negativa effekter av succinylcholin; de vanligast beskrivna är hyperkalemi, arytmier 

vid upprepade doser, allvarliga allergiska reaktioner, muskelvärk och malign 

hypertermi (Näss & Strand, 2013). Ett annat muskelrelaxantia som används vid RSI är 

rocuronium, ett icke depolariserande medel som har snabb effekt (ibid). En fördel 

med detta läkemedel är att det går att totalreversera med sugammadex (Bridion®), 

som binder rocuronium-molekylerna till sig (Lee, Jahr, Condiotti, Warriner, Zornow & 

Haguib, 2009). 

Krikoidtryck 

Krikoidtrycket har varit en etablerad metod vid RSI sedan den för första gången blev 

beskriven av anestesiläkaren Brian Sellick. Sellick´s metod innebär att patienten 

ligger plant med huvudet och att utövaren använder tumme, pekfinger och 

långfinger och pressar ringbrosket bakåt, så att matstrupen komprimeras mot 

individens halskotpelare (Sellick, 1961). Efter att Sellick beskrev denna manöver, har 

det funnits olika uppfattningar om teknikens effekt (Palmer & Ball, 2000; Turgeon, 

Nicole, Trepanier, Marcoux & Lessard, 2005). Trots att krikoidtrycket ofta är en del 

av RSI, hävdas det att åtgärden saknar evidens för att reducera aspiration. De 

vetenskapliga rön som framkommit efter 1961 har visat på både för- och nackdelar 

vid användandet av krikoidtryck och i praktiken används tekniken utifrån individuellt 

omdöme (Ellis et al., 2007). 

Anestesisjuksköterskans ansvar 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård tillsammans med svensk 

sjuksköterskeförening (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2012) skriver i sin kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

anestesisjukvård att anestesisjuksköterskan har ett självständigt ansvar för den 

anestesiologiska omvårdnaden av patienten. Enligt denna kompetensbeskrivning ska 

anestesisjuksköterskan: 1) på ordination av anestesiolog planera och självständigt 

genomföra generell anestesi av patienter som enligt American Society of 

Anesthesiologists klassificeras som ASA I-II-patienter vid planerade ingrepp. 2) 
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planera och tillsammans med anestesiolog genomföra generell anestesi av ASA III-IV-

patienter vid planerade ingrepp. 3) planera och tillsammans med anestesiolog 

genomföra generell anestesi av ASA I-V-patienter vid akuta ingrepp. 4) på ordination 

av anestesiolog, planera, övervaka och självständigt ge sedering vid undersökningar, 

behandlingar, regionala och lokala anestesier. Anestesisjuksköterskan som utför 

anestesiologisk omvårdnad utgår från patientens resurser och behov. Patienten ska 

få en professionell omvårdnad och det är anestesisjuksköterskan som ska inge 

patienten lugn och trygghet (ibid). 

Evidensbaserad vård 

I patientsäkerhetslagen 2010:659 kap 6 Skyldigheter för hälso- och 

sjukvårdspersonal m.fl. står att: 

1§ Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så lång som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och 

respekt (PAL SFS 2010:659). 

Att utföra evidensbaserad vård innebär att i vården av patienter grundas besluten på 

bästa vetenskapliga bevis och på klinisk erfarenhet. För att vården ska bli optimal, 

utförs den i samråd med patienten utifrån dennes behov. I omvårdnaden innebär 

det att de åtgärder som utförs för att förebygga, lindra, behandla och utvärdera 

problem ska vila på vetenskaplig grund (Edberg et al., 2013). Forskning från svensk 

sjukvård visar att sjuksköterskor är positivt inställda till användning av 

forskningsresultat, men att det är svårt att använda dem i den kliniska verksamheten 

(Willman et al., 2011). Nya rön inom omvårdnadsforskning har ingen relevans, om de 

inte kommer till användning i vården (Edberg et al., 2013). 

Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS– 

modellen) är en teoretisk modell för framgångsrik implementering av vetenskap i 

praktik. Modellen utvecklades av sjuksköterskor i Storbritannien på 1990-talet för att 

skapa förståelse för svårigheten med implementering (Edberg et al., 2013). Nyckeln 

för att lyckas med implementering av ny kunskap kan sammanfattas med tre 

element: evidens, sammanhang och underlättande funktioner (Willman et al., 2011). 

Evidens förklaras som en kombination av forskning, klinisk erfarenhet och patientens 

erfarenhet eller val. Att forskningen är hållbar och av hög kvalitet, samt att den har 

relevans i sammanhanget där den ska användas, ger förutsättning för 

implementering. Sammanhanget är den miljö där förändringen ska genomföras. 

Implementering förutsätter att vårdmiljöns kultur är patientcentrerad och öppen för 

förändring. Ledarskapet ska vara tydligt samt ha rutiner för uppföljning och 
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återkoppling till verksamheten. Underlättande faktorer beskrivs som en person som 

gör något lättare för alla andra, när det krävs ändring av attityder, vanor och sätt att 

arbeta och tänka (Kitson, Harvey & McCormack, 1998). 
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Problemformulering 

RSI är en vanligt förekommande anestesiinduktionsmetod när det föreligger risk för 

aspiration. Delar av denna metod har till viss del under senare år ifrågasatts. Mot 

bakgrund av detta är det av intresse att beskriva anestesisjuksköterskans 

erfarenheter av att utföra RSI, utifrån aktuell evidens. 

 

Syfte 

Att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av att utföra Rapid Sequence 

Induction (RSI) utifrån aktuell evidens. 

 

Metod 

Design 

För att uppnå studiens syfte användes en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

forskningens mål är att fördjupa förståelsen kring fenomenet som skall studeras 

(Polit & Tatano Beck, 2013). Målet är att tolka erfarenheter, upplevelser och 

betydelser med en induktiv ansats (Granheim & Lundman, 2004). 

Urval 

Sex verksamma anestesisjuksköterskor inkluderades från ett sjukhus i södra Sverige.  

Efter godkännande av verksamhetschefen informerades avdelningschefen om 

studien skriftligt och muntligt. Informanterna tillfrågades om deltagande av 

avdelningschefen på kliniken. Skriftlig information om studien delades ut och 

avdelningschefen valde ut informanterna utifrån arbetslivserfarenhet som 

anestesisjuksköterska. Inklusionskriterierna var verksam anestesisjuksköterska med 

minst tre års arbetslivserfarenhet inom yrket. Både män och kvinnor inkluderades då 

avsikten var att göra denna grupp så heterogen som möjligt, för att fånga 

uppfattningar och variationer från ett bredare perspektiv och med en större 

spridning (Polit & Tatano Beck, 2013). 
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Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes under september 2014 på en operationsavdelning i södra 

Sverige. Intervjuerna utfördes med stöd av en intervjuguide som bestod av en 

inledningsfråga och flera följdfrågor. Följdfrågorna användes för att fördjupa och 

fånga upplevelserna hos informanterna och för att svara till syftet (Bilaga1). 

Intervjuerna genomfördes gemensamt, där en och samma person ställde frågor och 

de andra observerade. Informanterna tillfrågades före intervjun om de kände sig 

bekväma med att alla tre författarna deltog under intervjun.  

En surfplatta med extern mikrofon användes för att spela in intervjuerna, som 

uppskattades att ta 15-30 minuter. Ljudfilerna överfördes till ett USB-minne och 

förvarades sedan -inlåst. Materialet på surfplattan raderades. 

 

Databearbetning 

En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att beskriva variationer genom att 

upptäcka olikheter och likheter i textens innehåll. 

Intervjuerna som spelades in avidentifierades och numrerades från 1 – 6. Ljudfilerna 

transkriberades ordagrant av författarna. 

Texten lästes av alla tre författarna både enskilt och tillsammans flera gånger, för att 

få en överblick och en förståelse för texten. Innehållet analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys för att kunna beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av att 

utföra RSI utifrån aktuell evidens. Analysen bestod i att ta fram meningsbärande 

enheter som svarade till syftet ur den transkriberade texten. De meningsbärande 

enheterna kondenserades och kodades. Dessa koder är textnära benämningar av 

kondenseringarna som svarar till syftet. Koderna analyserades och samlades utifrån 

betydelse och gemensam nämnare till kategorier och subkategorier, vilket 

överensstämmer med hur Granheim & Lundman,(2004) beskriver stegen i kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Subkategori Kategori 

Man kan tänka 

sig Celo på 

kanske ett kort 

ingrepp skulle 

man kunna göra. 

Annars är det 

Esmeron i högdos 

som är det 

vanligaste men 

Celo kan 

förekomma 

också. 

Celo vid 

kortare 

ingrepp, 

esmeron i 

högdos 

vanligast 

Ingreppets 

längd påverkar 

valet av 

muskel-

relaxantia. 

Muskelrelaxantia Val av 

läke-

medel 

 

Etik 

Studien bygger på de etiska riktlinjerna enligt Helsingforsdeklarationen (2013), 

informationskrav, samtycke och konfidentialitet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska ge tydlig information till deltagarna, båda skriftligt och muntligt. 

Samtycke innebär att studien bara får utföras efter att informerat samtycke har 

hämtats från deltagarna. Konfidentialitet innebär krav på deltagarnas integritet. 

En forskningsetisk ansökan skickades till den lokala etikprövningsgruppen vid 

Högskolan i Halmstad, sektionen för hälsa och samhälle. Den godkändes och har 

diarienummer UL 2014/848. Verksamhetschefen för kliniken fick ett 

informationsbrev om studien (bilaga B) och gav sitt tillstånd till genomförandet 

(bilaga C). Informationsbrev delades ut till anestesisjuksköterskorna (bilaga D). 

Skriftligt informerat samtycke inhämtades från deltagarna (bilaga E).  

Materialet från intervjuerna avidentifierades och behandlades enbart av författarna, 

samt förvarades inlåst. 
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Resultat 

Efter bearbetning och analys av data framkom 3 kategorier med subkategorier 

Kategori Subkategori 

Val av induktionsstrategi Krikoidtryck 

Förebygga aspiration 

Ventilation 

Val av läkemedel Analgetika 

Muskelrelaxantia 

Stöd Läkare 

PM 

 

Val av induktionsstrategi 

Krikoidtryck 

Enligt informanterna användes inte krikoidtryck vid RSI på kliniken sedan flera år 

tillbaka. Detta pga att det kunde försvåra intubationen, genom att minska insynen till 

larynx. Eftersom det var en speciell teknik, ansåg de att det var svårt att applicera 

rätt tyngd i trycket och även svårt att veta exakt var trycket skulle appliceras.  

Det har vi nog slutat med för 2 år sedan säkert. Förr gjorde vi det, men det handlar 

om att trycka rätt också. Och det är ju ganska stor kraft du ska ha för att trycka för 

att det ska vara verksamt. Och sen är det ju det att du nästan tryckte för mycket så 

då när de tittade ner så såg de inte. Så vi har tagit bort det. 

Det fanns en rädsla hos anestesisjuksköterskorna för att skada underliggande vävnad 

vid användande av krikoidtryck. Samtliga informanter var medvetna om risker och 

svårigheter med metoden och alla var nöjda över att krikoidtryck inte längre 

användes.  

Det är ju en speciell teknik och jag har ju själv intuberat när någon gjort krikoidtryck 

och det kan ju vara att det sluter sig helt, alltså du ser inte och då får de ju ändå 

släppa efter lite för att du ska se ingången. 

Ja det tycker jag för enligt vetenskapen så visste de flesta ändå inte hur man skulle 

trycka rätt för att få bra optimalt förhållande och ibland trycker folk så att det 

försvårar intubationens insyn då så jag tycker att… nä och jag har läst de artiklar som 
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finns så tycker jag att det är svårare att trycka bra än vad många tror så det är bra 

att det är borta. 

Förebygga aspiration och regurgitation 

För att förebygga regurgitation och aspiration av maginnehåll till patientens lungor 

använde informanterna sig av olika strategier, såsom höjd huvudända, ventrikelsond 

och natriumcitrat.  

Då brukar vi ha lite höjd huvudända. 25 grader eller vad det är man ska ha och vi 

brukar ge Natriumcitrat i vissa fall om det är refluxbekymmer och sånt. 

Ventrikelsond användes beroende på patientens tillstånd, typ av operation och risk 

för aspiration. I stort sett erhöll alla RSI patienter en ventrikelsond. De patienter som 

anestesisjuksköterskorna var extra uppmärksamma på var patienter med ileus, 

patienter som druckit kontrast och icke fastande patienter. Illamående och kräkning 

var också ett observandum. 

Inte alla sondas, men alla ileuspatienter och alla som har varit på röntgen och druckit 

kontrast gör vi det med. Sen beror det på hur ont de har, om de har mått illa, om de 

har kräkts innan... 

Ventilation 

Samtliga informanter ansåg att noggrann preoxygenering var en viktig del av RSI. 

Detta för att mätta patienten med syre inför intubationen eftersom ventilering bör 

undvikas med tanke på aspirationsrisk.  

Alltså preoxigenerar ordentligt med tätt åtsittande mask… Sen ventilerar vi ju inte då 

när vi givit muskelrelaxantia. 

I intervjuerna påpekade samtliga anestesisjuksköterskor att det var viktigt att vara 

väl förberedd innan en induktion med RSI. Det skulle finnas utrustning och 

hjälpmedel så som videolaryngoskop, eschmann-ledare och kopplad sug på salen för 

att minimera risken för komplikationer såsom hypoxi och aspiration. 

Vi har ju, vi har ju GlideScope som vi kan använda. Då har vi det inne om man tycker 

att det här ser svårt ut så har vi en intubationskorg för svårintuberade patienter så 

har vi alla hjälpmedel inne förberett. 
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Val av läkemedel 

Analgetika 

Vid RSI induktion framkom det att fentanyl var det analgetika som användes mest. I 

PM:et för RSI vid aktuell klinik står det att alfentanil är förstahandsval av analgetika. 

Fentanyl valdes pga att anestesisjuksköterskorna var vana vid att använda detta 

sedan tidigare och kände en trygghet med att använda ett inarbetat läkemedel. Det 

framkom även att det var smidigare att använda fentanyl pga att det inte behövde 

signeras ut till varje patient.   

Alfentanil står det egentligen i PM:et, men vi använder fentanyl för det mesta… För 

att vi det är smidigare, vi skriver inte upp, vi behöver inte skriva upp fentanylet som 

narkotikaklassat, vi har fått ett undantag så det är smidigare, faktiskt att använda 

fentanyl. 

Muskelrelaxantia 

På kliniken fanns det ett nytt PM där förstahandsval av muskelrelaxantia var 

rocuronium. Informanterna var medvetna om detta, men eftersom muskelrelaxantia 

ordinerades av läkaren, var det slutligen dennes ansvar och beslut, vilket ibland 

resulterade i att succinylcholin valdes. Informanterna upplevde att det var de äldre 

anestesiläkarna som valde succinylcholin.  

Alltså det kan man nästan säga att det vart de 2 sista åren men ibland kan det ändå 

hända att vi har narkosläkare som i lite utav den äldre stammen, som är van vid 

Celocurin och då säger de ta Celocurin i stället. Ja det är ju de som får bestämma. 

Den generella uppfattningen hos informanterna var att de mer och mer frångick 

succinylcholin och använde rocoronium istället.  

Det är beroende på vad narkosläkaren väljer lite läkemedel och så. Esmeron är det 

som är förstahandsval och det som är vanligast. 

Andra faktorer som också påverkade valet av muskelrelaxantia var ingreppets längd. 

Vid kortare ingrepp förekom det att succionylcholin ordinerades, eftersom det bröts 

ner snabbare och patienten kunde väckas direkt efter avslutat operation, utan 

reversering. 

Man kan tänka sig Celo på kanske på ett kort ingrepp, skulle man kunna göra. 

Annars är det Esmeron i högdos som är det vanligaste men Celo kan förekomma 

också. 
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Den fördel som framkom med rocuronium var, att vid en situation med 

intubationssvårigheter var det en trygghet att kunna reversera muskelrelaxantians 

effekt med sugammadex. En annan fördel som informanterna belyste med 

rocuronium var, att det ansågs vara skonsammare än succinylcholin, eftersom det 

inte ger muskelfacikulationer. De nackdelar som informanterna såg med rocuronium 

var att reverseringen med sugammadex var dyr och att det vid kortare ingrepp 

kunde bli så, att den muskelrelaxerande effekten var kvar vid operationens slut och 

då var de tvungna att reversera med sugammadex, vilket ibland upplevdes som 

onödigt. 

jag har varit med om sådana situationer när man haft intubationssvårigheter, vart 

tvungen att häva effekten och då är det ju rätt så häftigt att bara kunna spruta ett 

läkemedel och sen bara är den borta direkt så det är ju häftigt Celo fick man ju vänta 

ut liksom och det, ja, var ju, men går ju över rätt fort men ändå, ja tar lite längre tid. 

Stöd 

Läkare 

Vid utförandet av RSI ansåg anestesisjuksköterskorna att läkaren var ett stort stöd 

och skulle vara med på salen. Det fanns dock tillfällen när läkaren inte kunde vara 

med och vid sådana tillfällen var detta överenskommet. Läkaren hade huvudansvaret 

och ordinerade läkemedel, anestesisjuksköterskorna förlitade sig på att läkaren var 

uppdaterad och hade kunskap om senaste rön.  

Ja. För det mesta, i princip alltid. Sen finns det förstås undantag men då har man 

alltid haft en dialog innan och de(läkaren) är i närheten. Nä, det skulle jag aldrig 

ställa mig och söva en RSI utan att ha nån väldigt nära. 

Informanterna erfor att induktionen vid RSI kunde variera. Denna variation berodde 

på vilken anestesiläkare som deltog och vad denne ordinerade. 

Anestesisjuksköterskorna upplevde inte detta som ett problem, utan förlitade sig på 

att anestesiläkaren visste bäst.  

Det är ju beroende på vilken narkosläkare man jobbar med, vad den vill ha vid RSI… 

Läkaren fungerar ju som bollplank o liksom, de har ju ändå det senaste och de ska ju 

vara som en stöttepelare för oss. 

Och vi står ju sällan själv med de här utan då är ju narkosläkaren med och då får ju 

han bestämma. 
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PM (Promemoria) 

På kliniken där anestesisjuksköterskorna arbetade, fanns det en ny PM från 2014 

angående RSI-induktion. Denna PM ansågs vara uppdaterat och uppfattades bygga 

på senaste evidens. Anestesisjuksköterskorna fann trygghet i att ha ett dokument att 

förlita sig på, även om det inte alltid följdes. Om PM:en inte följdes, berodde detta 

oftast på att läkaren ordinerade något annat läkemedel.  

Det står i PM:et vilket som gäller där också. Men man har ju kommunikation med 

narkosläkarna givetvis. 

Ja det tror jag nog att PM är uppdaterat… NN är ju chef inne hos oss att hon är ju 

mycket för nyheter och så, så det tycker jag nog. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskans erfarenheter av att 

utföra RSI utifrån aktuell evidens. Informanterna i denna studie var två män och fyra 

kvinnor, med ett erfarenhetsspann inom yrket från 7-38 år. Intervjuerna varade 

mellan 8-11 minuter. För att få fram variationer, olikheter och uppfattningar i data 

valdes en kvalitativ metod (Polit &Tatano Beck, 2010). Materialet analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004).  

Kvalitativ forskning innefattar en balansgång mellan vad texten egentligen säger och 

författarnas föregående förståelse och tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Det 

är viktigt att inte lägga till innebörd som inte finns i insamlade data, men samtidigt är 

det omöjligt för författarna att inte visa sina egna tolkningar och perspektiv i 

processen (ibid). De kategorier som framkom, svarade väl mot syftet, vilket styrker 

valet av analysmetod. För att svara till syftet, gick författarna fram och tillbaka i den 

transkriberade texten och de meningsbärande enheterna valdes omsorgsfullt ut, 

utan att förlora innebörden.  

Författarna av denna studie är sjuksköterskor under vidareutbildning, vilket medför 

en viss föregående förståelse som kan ha påverkad analysprocessen. Dock har 

författarna varit medvetna om detta och vid analysen av data gått tillbaka till den 

transkriberade texten, för att inte förlora mening eller lägga till innebörd.  

Enligt Graneheim och Lundman, (2004) ska resultatet diskuteras utifrån begreppen 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Trovärdighet handlar om att välja rätt 

metod för att kunna få svar relevanta för syftet. Att välja deltagare med olika 

erfarenheter, ålder och kön ökar möjligheten att belysa forskningen ur olika 
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synvinklar. Ett kritiskt moment för trovärdigheten är att hitta passande 

meningsbärande enheter. De bör inte vara för snäva, då riskeras att innebörden går 

förlorad. De bör heller inte vara för vida, då det finns risk för att flera innebörder 

hamnar inom samma meningsbärande enhet. Ett sätt att styrka trovärdigheten när 

det gäller likheter inom en kategori och olikheter mellan olika kategorier, är att visa 

lämpliga citat från den transkriberade texten (ibid), varför resultatet innehåller rikligt 

med citat från intervjuerna. 

Det andra begreppet som enlig Graneheim och Lundman (2004) ska diskuteras, är 

tillförlitlighet. Det handlar om hur forskarnas beslut under analysprocessen 

förändras över tid. När data är omfattande och insamlandet av data drar ut på tiden, 

finns risk för inkonsekvens under insamlingen. Det är viktigt att alla informanter får 

samma typ av frågor, samtidigt som arbetet att intervjua och inhämta data är en 

pågående process, under vilken forskarna kan få nya insikter om studien (ibid). 

Data till denna studie samlades in under en dag, vilket kan ses som en styrka, 

eftersom det var lättare att vara konsekvent med intervjufrågor och följdfrågor. 

Anledning till detta var, att studien inte omfattade mer än sex informanter. 

Svagheten med detta kan dock vara att intervjuarna inte har låtit materialet 

bearbetas över tid. Ytterligare en styrka med studien var, att en och samma 

intervjuguide användes och en författare intervjuade informanterna, medan de två 

andra författarna var med och observerade. På detta sätt kunde frågorna ställas på 

ett liknande sätt till alla informanter.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innefattar trovärdighet också möjligheten till 

överförbarhet, alltså i vilken grad fynden kan överföras till andra grupper och 

sammanhang. För att underlätta överförbarhet är det viktigt att ge en klar och tydlig 

beskrivning av urvalet, deltagarna och analysen. En detaljrik presentation av fynden, 

tillsammans med passande citat, styrker också överförbarheten (ibid).   

Överförbarheten i denna studie är begränsad pga. att informanterna var få till antal. 

Dock är urvalet och analysmetoden tydligt beskriven och svarar väl till syftet vilket är 

en styrka.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visar på en variation i utförandet av RSI, främst gällande val av läkemedel. 

Detta berodde i stor utsträckning på anestesiläkarens ordination och val. 

Anestesisjuksköterskorna hade en uppdaterad PM (RSI-PM, 2014) som de kunde 

stödja sig på, men en del anestesiläkare följde inte denna och hindrade på så sätt 

anestesisjuksköterskans möjlighet att utföra RSI utifrån gällande evidens. 

Anestesisjuksköterskorna förlitade sig på att anestesiläkaren visste bäst och de följde 
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läkarens ordination. Variationen kunde också bero på att anestesisjuksköterskorna 

var vana vid ett specifikt läkemedel och fortsatte att använda detta.  

I klinikens PM (RSI-PM, 2014) stod det att i valet av analgetika skulle alfentanil 

användas som förstahandspreparat vid RSI. Detta följdes inte, utan 

anestesisjuksköterskorna använde fentanyl istället. Detta visar på svårigheter för 

implementering av nya rutiner. Enligt PARIHS-modellen är en nyckelfaktor för att 

lyckas med implementering underlättande funktioner (Edberg et al.,2013). Eftersom 

anestesisjuksköterskorna inte behövde signera ut fentanyl till varje enskild patient, 

var det smidigare att använda detta. Denna rutin förhindrade möjligheten att 

underlätta införandet av alfentanil. Enligt Kitson et al., (1998) bygger evidensbaserad 

vård också på klinisk erfarenhet och anestesisjuksköterskorna vid aktuell klinik var 

vana att använda fentanyl och kände sig trygga med det. Fördelen med användandet 

av fentanyl var, att det fanns en lång klinisk erfarenhet av att använda detta 

preparat, vilket samtidigt gjorde det svårt att införa nya rutiner. Enligt Jensen et al., 

(2010) rekommenderas alfentanil i kombination med rocuronium, pga att alfentanil 

anses ge bättre intubationsförutsättningar, jämfört med fentanyl (Jensen et al., 

2010). Med denna kunskap i åtanke borde det vara av intresse att använda 

alfentanil, trots praktisk erfarenhet av fentanyl. 

Valet av muskelrelaxantia varierade mellan rocuronium och succinylcholin. De 

avgörande faktorerna som påverkade valet, var ingreppets längd och läkarens 

ordination. Enligt klinikens PM förordades rocuronium och anestesisjuksköterskorna 

upplevde att det var det som övervägande användes vid RSI.  

Under senare år har det förts en diskussion om vilket muskelrelaxatia som är den 

mest lämpade för RSI. Senare studier visar i högre grad att rocuronium förefaller 

vara en möjlig och tillräckligt bra ersättare för succinylcholin (March, 2011). 

I Svensk förening för anestesi och intensivvård:s (SFAI) kliniska praktiska riktlinjer för 

generell anestesi i samband med akuta situationer där RSI-tekniken används, 

rekommenderas i första hand succinylcholin, på grund av att den anses medföra bäst 

intubationsmöjligheter. När det finns kontraindikationer mot att använda 

succinylcholin, rekommenderas rocuronium (Jensen et al., 2010). 

Nackdelen med rocuronium var, enligt informanterna, att vid kortare ingrepp ansågs 

rocuronium vara för långtidsverkande och reverseringen var kostsam. 

Enligt Värnamo sjukhus riktlinjer vid RSI rekommenderas inte att krikoidtryck 

används, eftersom det saknas vetenskapligt stöd för att krikoidtryck förhindrar 

regurgitation och aspiration. Vidare står det att om krikoidtryck används, är det 

anestesiologen som är ansvarig för att det appliceras och brukas på ett korrekt sätt 

(RSI-PM, 2014).  
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Alla informanter var överens om att krikoidtryck inte användes på kliniken pga dess 

risker, försvårande av intubation och svårigheter att utföra. 

Anestesisjuksköterskorna var även medvetna om att vetenskapen inte stöder 

användandet av krikoidtryck. Detta visar på att anestesisjuksköterskorna arbetade 

enligt senaste evidens. 

Krikoidtryck som del av RSI används på vissa kliniker; dock är metoden inte 

standardiserad. Olika sätt att applicera trycket och varaktigheten i trycket varierar 

(Ellis et al., 2007). Tekniken och den optimala tyngden i trycket har sedan 

introduktionen 1961 varit diskuterad. Studier visar att metoden har flera risker så 

som esofagusreflux, skador på luftstrupen och att manövern försvårar intubation 

(Gerrard et al., 2004; Smith & Boyler, 2002; Haslam et al., 2005; Ellis et al., 2007).  

Luftvägsobstruktion beskrivs som en risk och detta redan vid rekommenderad kraft 

på 3 kg (Palmer & Bell et al., 2003; Smith et al., 2002). Krikoidtryck kan försämra 

möjligheten att intubera på grund av försämrad insyn via laryngoskopet (Smith & 

Boyer, 2002). Forskning påpekar vikten av att omedelbart avsluta krikoidtryck vid 

intubation och ventilationsproblem (Hartsilver & Vanner, 2000; Ellis et al., 2007). 

Vid RSI skulle anestesiläkarna vara med vid induktionen och informanterna ansåg att 

de var ett stort stöd. Läkarna ordinerade läkemedel och hade huvudansvaret för 

patienten och anestesin. Dock var anestesiläkarens ordinationer ibland ett hinder för 

att anestesisjuksköterskorna skulle kunna arbeta evidensbaserat. Informanterna såg 

inte detta som något problem, utan förlitade sig på att anestesiläkaren gjorde rätt 

val. Diskussion med läkarna kunde förekomma och de ansågs vara ett bra bollplank i 

arbetet. Enligt riksföreningen för anestesi och intensivvård tillsammans med svensk 

sjuksköterskeförening (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012) ska anestesisjuksköterskan planera och tillsammans 

med anestesiolog genomföra generell anestesi av ASA I-V-patienter vid akuta 

ingrepp(ibid). 

PM för RSI vid gällande klinik baserades på senaste evidens inom området. 

Anestesisjuksköterskorna ansåg att denna var ett bra stöd i deras arbete och de 

kände en trygghet med denna. När PM inte följdes, var det pga att anestesiläkaren 

ordinerade andra läkemedel eller att anestesisjuksköterskan valde att använda 

fentanyl istället för alfentanil. Trots att det är anestesiläkaren som har 

huvudansvaret för patienten, är det viktigt att anestesisjuksköterskan vågar lyfta och 

diskutera alternativa läkemedel och metoder. När nya rutiner och PM introduceras 

på en klinik, anser vi att det är viktigt att informera all berörd personal om 

förändringen. Enligt Willman et al., (2011) är nyckeln till framgångsrik 

implementering av nya rutiner: evidens, sammanhang och underlättande funktioner. 

Forskningen skall vara relevant för sammanhanget där den skall användas och 
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ledarskapet skall vara tydligt. En annan viktig faktor är enligt Kitson et al., (1998) att 

det finns medarbetare som uppmuntrar och stödjer insatser för att kunna omsätta 

evidens till praktisk handling och för att få förståelse för anledningen till 

förändringen.  

Konklusion 

Resultatet i studien visar att induktionsmetoden vid RSI varierar, trots uppdaterade 

riktlinjer som följde senaste evidens. Anledningarna till denna variation berodde 

framförallt på att anestesiläkarna ordinerar, bestämmer och i huvudsak ansvarar för 

patienten. Anestesisjuksköterskorna accepterade anestesiläkarnas ordinationer, 

trots att det medförde att de inte arbetade utifrån senaste evidens. Andra faktorer 

som påverkade för att inte arbeta enligt senaste evidens, var vanan vid ett specifikt 

läkemedel eller smidigheten med att inte behöva signera ut narkotikaklassat 

läkemedel. 
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Bilaga A :  

Frågeguide  RSI 

 

Inledande fråga 

# Hur länge har du varit verksam som anestesisjuksköterska? 

 

Forskningsfråga 

# Berätta hur du genomför anestesi till en patient där du ska söva med RSI? 

 

Följdfrågor 

# Hur förbereder du dej för att förebygga aspiration? 

# Hur genomför du induktionen av anestesin (muskelrelaxantia och krikoidtryck)? 

# Det finns olika sätt att utföra RSI, har du någon uppfattning om de olika sätten? 

# Vilka faktorer påverkar hur du utför RSI? 

# Upplever du att utförandet av RSI varierar? 

# Finns det PM för sövning enligt RSI, används den i så fall? 

# Är din upplevelse att du genomför RSI baserad på aktuell forskning? 

# Berätta mer.. 

  



 

 

Bilaga B :  
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