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Sammanfattning    

 

Bakgrund 

Inom hälso- och sjukvården är kraven på ständig utveckling stora. Politiker och skattebetalare 

vill få ut mer sjukvård för pengarna. Kraven att arbeta effektivare finns hela tiden samtidigt 

som bemanningsbrist och stress är ett problem. Ständigt återkommande omorganisationer, 

besparingar och byten av lokaler förekommer också. Denna jakt på effektivitet ger ofta som 

resultat att tid för återhämtning och reflektion försvinner från sjuksköterskan. Får man inte tid 

för att utvärdera sina vårdhandlingar så skapas en osäkerhet hos den enskilde vårdaren och 

denna stress kan leda till en dålig arbetsmiljö. Då det utan tvekan är så att sjuksköterskans 

arbetsmiljö är patientens vårdmiljö finns det skäl att tro att en dålig arbetsmiljö påverkar den 

vård som patienten får.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka omfattningen av långtidssjukskrivning och tidig pensionering hos 

anestesisjuksköterskor och göra en jämförelse med ambulanssjuksköterskor. 

 

Metod 

Som metod användes en empirisk kartläggning samt en jämförelse med andra liknande 

grupper. 

 

Resultat 

Bakgrunden till denna studie gav skäl att tro att anestesisjuksköterskor i högre grad än andra 

drabbades av ohälsa som resulterade i långtidssjukskrivningar eller förtidspension, men 

jämfört med ambulanspersonalen, så visar denna studie att fler anestesisjuksköterskor arbetar 

fram till pensionen än ambulanspersonal. 

 

Diskussion 

På frågan om vad verksamhetscheferna har för åsikt om hur de skulle kunna förhindra 

långtidssjukskrivningar, förtidspension eller sjukpension på sin avdelning så tar många i 

likhet med ambulanscheferna upp fysisk träning och ergonomi som områden där de lägger 

stor vikt. Ingen nämner handledning eller stödjande samtal som metoder man arbetar med.  



  

Ser man till resultatet på vad den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningarna är, 

nämligen muskel – skelettskador, så kan fysisk träning och ergonomi vara riktiga metoder. 

Stämmer dessutom arbetsgivarnas bedömning att skadorna uppkommit till stor del på fritiden 

så är arbetsplatsen och dess belastning inte skyldiga till långtidssjukskrivningarna. Men det 

finns skäl att tro att denna bild inte riktigt är sann.  

 

 

Nyckelord: Anestesisjuksköterskor, Arbetsmiljö. Vårdmiljö. Långtidssjukskrivningar, 

Pensionering, Stress. 
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INLEDNING 
 

Då man kan sätta ett likhetstecken mellan anestesisjuksköterskans arbetsmiljö och patientens 

vårdmiljö finns det skäl att anta att en dålig arbetsmiljö för vårdpersonal kan påverka vården 

av patienterna. Det ökade kravet på effektivitet inom hälso- och sjukvården är idag en 

verklighet och på en anestesiklinik ligger det på anestesisjuksköterskan ansvar att arbeta på ett 

sådant sätt att resurserna utnyttjas på bästa sätt. Men forskning har visat att stora krav och hög 

belastning är sjukdomsframkallande om kraven dessutom är kombinerade med låg 

egenkontroll. Hur ser det ut på svenska anestesikliniker idag? Finns det höga ohälsotal bland 

anestesisjuksköterskor och visar sig det ökade kravet på effektivitet i långtidssjukskrivningar 

och tidiga pensionsavgångar. I denna studie jämför man frekvensen av 

långtidssjukskrivningar och tidig pensionering mellan anestesisjuksköterskor och 

ambulanspersonal. 

 

BAKGRUND  
 

Inom hälso- och sjukvården är kraven på ständig utveckling stora. Politiker och skattebetalare 

vill få ut mer sjukvård för pengarna. Kraven att arbeta effektivare finns hela tiden samtidigt 

som bemanningsbrist och stress är ett problem. Ständigt återkommande omorganisationer, 

besparingar och byten av lokaler förekommer också. Denna jakt på effektivitet ger ofta som 

resultat att tid för återhämtning och reflektion försvinner från sjuksköterskan. Får man inte tid 

för att utvärdera sina vårdhandlingar så skapas en osäkerhet hos den enskilde vårdaren och 

denna stress kan leda till en dålig arbetsmiljö. Då det utan tvekan är så att sjuksköterskans 

arbetsmiljö är patientens vårdmiljö finns det skäl att tro att en dålig arbetsmiljö påverkar den 

vård som patienten får.  

 

Anestesisjuksköterskan 
 

I anestesins barndom var det länge oklart vem som skulle ge anestesi till patienter på svenska 

sjukhus. Till en början kunde det vara operationssköterskan men lika ofta så var det 

vaktmästaren som administrerade narkosmedlen. Den första kursen för vidareutbildning till 

anestesisjuksköterska startades 1954 i Göteborg. År 1997 blev sjuksköterskeutbildningen en 

akademisk utbildning och sedan 2001 är specialistutbildningarna en skyddad yrkestitel. För 

narkossköterskorna är yrkestiteln, legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska med 

inriktning mot anestesisjukvård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening – SSF 2008). Det finns vissa skillnader hur man som narkossköterska 

arbetar utomlands och i Sverige. Man talar om Anaesthetic Nurse – en sjuksköterska med eller 

utan specialistutbildning, som enbart assisterar anestesiologen som startar underhåller och 

avslutar anestesin. Denna form är vanlig i länder som Tyskland och England. Den andra 

formen som används i länder som Sverige, USA och Kanada är Nurse Anesthetist – En 

specialistutbildad sjuksköterska som självständigt startar, underhåller och avslutar anestesin, 

med visst stöd av anestesiolog. Socialstyrelsen skriver att; ”Anestesisjuksköterskan skall 

förutom de omfattande kunskaper som beskrivs i socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor (socialstyrelsen 1995:5) också ansvara för övervakning och/eller 

utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering till patienter i alla åldrar - barn, 

ungdomar, vuxna och äldre - med såväl vanligt förekommande som komplicerade akuta 

sjukdomar och skador, som skall genomgå, genomgår eller genomgått operativa ingrepp, 

undersökningar och behandlingar på pre-, intra- och postoperativ avdelning, anestesiavdelning 
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eller andra enheter inom specialiserad och högspecialiserad öppen och sluten vård”. 

(Socialstyrelsen 1995:5). 

Människan har i alla tider försökt bekämpa smärta. Olika avkok av växter och alkoholhaltiga 

drycker var tidiga medel mot smärta. Ett annat exempel är akupunktur som användes av 

kineserna långt innan vår tideräkning. Medicinmän har alltid haft en viktig roll i 

urbefolkningens liv. Cocabladens analgetiska effekt upptäcktes och användes av indianer i 

Sydamerika långt innan europeiska upptäckares ankomst. Både i Peru och Bolivia tuggade 

indianerna cocabuskens blad och smorde in sår med saliven. Tysken Albert Niemann 

upptäckte den aktiva substansen först år 1860 och gav den namnet cocaine. Första gången 

ordet anestesi används är i Greken Dioskorides Pedanius samlingsverk, Peri hyles iatriken. 

Här får smärtbehandling namnet anesthesia, av grekiskans an = noll eller icke och aisthesis = 

känsel. Botaniken kom att spela en viktig roll där inhemska läkeörter odlades och andra 

hämtades in från utlandet. Det var framför allt klostren som odlade dessa örter och deras 

kunskap fördes sedan ut till folket. Att växter inte på något sätt spelat ut sin roll i dagens 

anestesi kan visas genom de stora läkemedelsföretagens omfattande ekonomiska satsningar i 

de tropiska regnskogarna (Halldin M, 2005 s 14-16). Inhalationsanestesi har använts i mer än 

hundra år i syfte att åstadkomma bedövning, anestesi eller smärtlindring, analgesi. 

Anestesigaser hanteras inom sjukvården på anestesi/operationsavdelningar, på 

akutmottagningar, på röntgenavdelningar med datortomografi och magnetkamera samt inom 

intensivvården. Narkosmedlet tas upp i blodet från alveolerna genom diffusion och når sitt 

effektorgan, hjärnan, lösta i blodplasman. Narkosdjupet styrs sedan genom tillblandning av 

gas i inandningsluften till patienten.  Styrningen av narkosdjup är mycket noggrann och 

parametrar som puls, blodtryck samt syrgaskoncentration och koldioxidhalt i blodet följs 

noga. År 1657 gav Sir Christopher Wren med en gåspenna och en svinblåsa som behållare en 

intravenös injektion på försöksdjur och långt senare, 1852 konstruerades den första 

injektionssprutan. 1872 gav fransmannen  Pierre Cyprien Oré med kloralhydrat den första 

intravenösa narkosen till en människa. Först med de ultrakortverkande barbituraterna fick den 

intravenösa narkosen sitt egentliga genombrott. År 1932 kom Evipan och Tiopental vilka 

används än idag. Först under 1970-talet kom Propofol vilket introducerades kliniskt i Sverige 

1987 (Halldin M, 2005 s 18).  Idag ges intravenös anestesi med hjälp av avancerade 

sprutpumpar som styr infusionen av hypnotika och analgetika. Intravenös anestesi ger snabb 

och bra återhämtning och dessutom påverkar den inte miljön på operationssalen som 

narkosgaser gör. 

 

 

Tidiga pensionsavgångar 
 

Ordet pensionering betyder 1: tillbakadragenhet 2: avgång, pensionsålder, pension, 

ålderspension  (Nationalencyklopedin, 2005). 

 

Pensionssystemet infördes 1913. Då var pensionsåldern 67 år. Syftet var att försäkra 

ålderdomen för dem som har blivit orkeslösa efter ett långt arbetsliv. Flera studier visar att 

hälsan har en viktig betydelse för de äldre medarbetarnas möjlighet att arbeta till 65 år eller 

längre. Åldern tycks inte påverka människors förmåga att utföra sitt arbete utan en 

kombination av långtidssjukskrivning, psykiska besvär, höga krav i arbetet, dålig hälsa, dålig 

fysik, dåligt socialt stöd samt dålig anknytning till arbetsplatsen är viktigare faktorer (Nylén 

& Torgén, 2002). 
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Tidigare forskning om tidiga pensionsavgångar 
 

År 2006 gjordes en c-uppsats; Orkar ambulanspersonal arbeta fram till pensionsåldern, (Staf 

och Ädel) på högskolan i Borås. Denna uppsats används i denna studie som en 

jämförelsestudie för att se om anestesisjuksköterskor skiljer sig från ambulanspersonal när det 

gäller långtidssjukskrivningar och hur många som arbetar fram till pensionsåldern. Syftet med 

nyss nämnda uppsats var att försöka se om ambulanspersonal arbetade fram till 65 års ålder 

eller om de i högre grad än annan sjukvårdspersonal slutade tidigare. Man valde att göra en 

kartläggningsstudie genom en evidensbaserad empirisk kvantitativ studie. Via e-post gjordes 

utskick av ett frågeformulär till 20 enhetschefer inom ambulansverksamheten i olika delar av 

Sverige. De verksamhetschefer som svarade på formuläret hade ansvar för tillsammans 993 

anställda på de olika ambulansstationerna som var 49 sammanlagt. Personalen arbetade i olika 

delar av landet från Norrbotten till Skåne. Materialet omfattade glesbyggd samt 

storstadsområde. Arbetsgivarna var både landsting och privata entreprenörer. I Sverige finns 

det cirka 4500 anställda inom ambulanssjukvården. Mot bakgrund av forskning som visar att 

ambulansyrket är psykiskt påfrestande, (Bennett, Williams, Page, Hood, Woollard, 2004), låg 

det nära till hands att misstänka att många inte orkar arbeta inom ambulansyrket fram till 

pension. Men studiens siffror visade på delvis motsatt förhållande. Resultatet av materialet i 

undersökningen visade att 18 personer av 993 undersökta hade arbetat fram till 65 års ålder 

åren 1996 till 2006. Detta gav en procentsats på 1,8 % på en tioårsperiod. Antalet 

långtidssjukskrivna på samtliga undersökta ambulansstationer var 24 stycken. Arbetsplatser 

med inga långtidssjukskrivna var Kalix, Jönköping och Borås. Flest långtidssjukskrivna i 

antal fanns i Skåne och Gävleborg. Dock gör det stora antalet anställda i dessa två områden att 

de procentuellt sett ligger på 3,24 respektive 2 %. Högst siffra i procent uppvisade Norrbotten 

med 5,95 %. Orsakerna till sjukskrivningarna delades upp i fem kategorier, 

muskel/skelettskador, hjärtproblem, psykiska problem, alkoholrelaterade problem samt annat. 

Klart största orsaken till långtidssjukskrivningarna var muskel/skelettskador följt av gruppen 

annat och psykiska besvär. Antalet år i yrket för de långtidssjukskrivna varierade från 3 till 30 

år. Medelvärdet låg på 15,8 år. 8 personer av de sjukskrivna hade arbetat 10 år eller längre. 

Vad som kunde ses är att de med många år i yrket utgjorde en stor grupp. När man tittade på 

var orsakerna till sjukskrivningarna uppkommit, visade det sig att de flesta skadorna orsakats 

på fritiden eller i en kombination av yrkesutövning och fritid. Endast 3 personer uppgavs ha 

ådragit sig skadan i yrket. Största gruppen var de som skadat sig delvis i arbetet. 

Verksamhetscheferna lämnade olika förslag på hur man förebygger ohälsa inom 

ambulanssjukvården. De allra flesta nämnde fysisk träning, friskvård och ergonomi som 

metoder man arbetar med för att förebygga ohälsa. Ingen nämnde att man arbetar med 

briefing eller debriefing efter jobbiga upplevelser. 

 

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
 

När man talar om psykosocial arbetsmiljö innefattar detta att ha en trygghet i sin anställning. 

Att få möjlighet till personlig utveckling och ha en rätt till att få känna sig delaktig och 

respekterad. Man skall ha insyn och kunna påverka beslut som rör en själv. Chefer får inte 

betrakta de anställda i former av ekonomiska termer, t.ex. humankapital, utan de skall ses som 

individer med olika förutsättningar. Arbetarskyddsstyrelsen skriver i sin författningssamling 

(AFS 1980:14) att det för arbetstillfredsställelsen är viktigt att arbetstagaren kan: 

 

- överblicka den egna insatsens bidrag till slutprodukten och den egna arbetsuppgiftens 

betydelse för den samlade organisationens verksamhet 

- variera arbetsmetoder och arbetstakt 
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- påverka ordningsföljden mellan olika arbetsmoment 

- påverka mängden av arbete och när det skall utföras 

- påverka kvaliteten av sitt arbete 

- kontrollera resultatet av sitt arbete 

 

Samma rapport beskriver vidare att ”Inom vissa arbetsområden, främst vård- och 

servicesektorn, kan relationerna till andra människor, med krav från vårdtagare eller kunder, 

upplevas särskilt påfrestande. Det är viktigt att dessa förhållanden diskuteras på arbetsplatsen 

och att den enskilde ges ett sådant stöd att situationen så långt möjligt underlättas”. (AFS 

1980:14) 
 

Sjuksköterskans arbetsmiljö – patientens vårdmiljö 
 

Många anser idag att Det finns ett högt samband mellan bra arbetsmiljö och hög vårdkvalitet. 

Vårdförbundet säger att ”Vårdmiljö omfattar mer än vad vi vanligtvis menar med arbetsmiljö. 

I huvudsak kan sägas att vårdmiljö handlar om att sätta människan främst och se varje individ 

som kompetent och kunnig. Ett vårdmöte innebär att ta hänsyn till alla – vårdtagarens behov 

ska tillgodoses liksom medarbetarens rättigheter att behålla, uppnå och utveckla 

hälsa.”(Vårdförbundet 2008) Socialstyrelsen menar på att ”Personalens arbetsmiljö är tillika 

patienternas vårdmiljö” (Socialstyrelsen 2006) och i deras kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor skriver de att sjuksköterskan skall ha förmåga att reflektera över, 

motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö värna om estetiska aspekter i 

vårdmiljön medverka i arbetsmiljöarbetet uppmärksamma arbetsrelaterade risker och aktivt 

förebygga dessa. Vårdförbundet betonar att ”För oss är det självklart att patientens vårdmiljö 

är vår arbetsmiljö, men ibland måste vi tala om arbetsmiljö för att bli tydliga.” (Vårdförbundet  

2004).  
 

PROBLEMFORMULERING 

 

Om det finns ett samband mellan dålig arbetsmiljö och ohälsa för anestesisjuksköterskor 

borde detta visa sig i långtidssjukskrivningar och tidig pensionering. Då vårdaren är en del av 

patientens livsvärld kan det antas att om vårdaren inte mår bra och orkar möta patienten så 

innebär detta ett ökat lidande för patienten. Det kan också vara ett problem för vården då 

erfarna anestesisjuksköterskor tvingas att sjukskriva sig eller byta arbete. Intresse uppkom av 

att se om det förekom många långtidssjukskrivningar bland narkossköterskor och om de 

orkade arbeta fram till pensionsåldern eller inte. 

 

SYFTE 
 

Syftet är att undersöka omfattningen av långtidssjukskrivning och tidig pensionering hos 

anestesisjuksköterskor och göra en jämförelse med ambulanssjuksköterskor. 
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METOD 
 

Som metod användes en empirisk kartläggning samt en jämförelse med andra liknande 

grupper. Söker man kunskap som syftar till att mäta och ange frekvenser i verkligheten kan 

man med fördel använda en kvantitativ metod (Trost, J. 2001). Ett frågeformulär tillverkades 

för att samla in data som skulle ge svar på om anestesisjuksköterskor arbetade fram till 

pensionsåldern eller i högre grad än jämförande grupp slutade innan pensionsålder. Dessutom 

ställde frågeformuläret frågor om frekvens av långtidssjukskrivningar och orsaker till detta. 

Frågeformuläret skickades, under perioden augusti 2008 – september 2008, ut till 

verksamhetschefer inom anestesikliniker i Sverige. Verksamhetscheferna valdes som 

respondenter eftersom de har överblick över ett stort antal anställda och på detta sätt behövdes 

ett litet antal frågeformulär skickas för att få data från ett stort antal sjuksköterskor. Av 60 

identifierbara verksamhetschefer i Sverige, sändes enkäter med e-post ut till 49 av dessa. Att 

dessa 49 valdes var för att de på sitt respektive landstings hemsida klart och tydligt 

presenterades som verksamhetschef på en anestesiklinik. Dessutom var respondentens e-post 

adress tydligt angiven. Av dessa 49 svarade 21 på första utskicket. Efter ett andra utskick 

svarade ytterligare 6 verksamhetschefer, vilket gör att populationen består av 27 

verksamhetschefer. Alla svar från dessa 27 respondenter användes i resultatet. Denna 

population utgör 45 % av samtliga verksamhetschefer vid anestesikliniker i Sverige. 

Formuläret var i digitalt format så att respondenterna kunde besvara frågorna i sin dator, utan 

att skriva ut den på papper, och sedan skicka tillbaka den via e-post. En statistiker hade 

tidigare konsulterats för att säkerhetsställa att frågorna var av sådan art att statistisk analys 

kunde genomföras.  

 

 

Population 

 

Verksamhetschefer för anestesisjuksköterskor på olika kliniker i Sverige valdes som 

mottagare av frågeformuläret. 

 

 

Datainsamling 

 

För datainsamling valdes enkät (Bilaga 1). Att en enkät valdes som mätinstrument berodde på 

att resultatet i denna undersökning, efter analys, skulle jämföras med en tidigare studie, 

nämnd som ambulansstudien. Vad frågorna avsågs mäta var om respondenterna sett en ökad 

frekvens av långtidssjukskrivningar, orsaker till dessa sjukskrivningar, tidiga 

pensionsavgångar och om personal slutat av andra orsaker än pension. Formuläret, som 

skickades med e-post, bestod av 10 frågor varav 5 kunde besvaras med inmatning av siffror. 

Inledande frågor syftade på att mäta antalet anställda, hur stor del av dessa var kvinnor samt 

hur många långtidssjukskrivna som fanns på respondentens enhet. Tre av frågorna var av 

krysstyp och avsåg att mäta frekvensen av olika orsaker till sjukskrivning samt om dess 

uppkommit under eller av arbete. En avslutande fråga krävde att respondenterna svarade med 

egna ord. Med denna fråga var avsikten att undersöka på vilket sätt man arbetade med att 

förhindra långtidssjukskrivningar.  
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Dataanalys 

 

Data sammanställdes med hjälp av Excel program. I Excel gjordes tabeller och diagram av 

resultaten från anestesistudien på samma sätt som resultaten från den jämförande 

ambulansstudien. Data från båda undersökningarna sammanställdes i kolumner och delades in 

i två grupper. Dessa data kördes i dataprogrammet SPSS för signifikansanalys. För att jämföra 

värden mellan de två grupperna användes Mann-Whitneys test. (Körner och Wahlgren. 2000) 

Resultatet presenteras med stöd av tabeller och figurer. För den kvalitativa analysen användes 

Evans (2003) analysgång. Svaren lästes upprepade gånger för att kunna identifiera nyckelord. 

Dessa nyckelord skapade teman och citat från svaren användes för att levandegöra de olika 

temana. 

 

Etiska överväganden 

 

Denna undersökning innefattar inga patientfall som kan kräva etiska överväganden. Det fanns 

en frivillighet för populationen att svara och resultaten redovisades på sådant sätt att data som 

skulle kunna tolkas som personliga åsikter inte är spårbara till respektive klinik. 

 

 

RESULTAT 
 

Resultatet visar att det är fler antal anestesisjuksköterskor som arbetar fram till pensionen än 

ambulanspersonal men vid statistisk analys kan man inte se någon signifikant skillnad i de 

båda materialen. Inte heller i antalet pensioneringar kan man se skillnader som är signifikanta. 

Resultaten redovisas under kategorier och förtydligas med hjälp av tabeller och figurer. Ett 

mer kvalitativt resultat finns i slutet av resultatet där verksamhetscheferna har fått lämna 

förslag på vad de tycker är viktiga åtgärder för att förhindra långtidssjukskrivningar, 

förtidspension eller sjukpension på deras avdelningar. De verksamhetschefer som valde att 

svara på enkäten hade tillsammans ansvar för 745 anställda på de olika sjukhusen som var 27 

sammanlagt. Av de 745 anställda var 70 % kvinnor. Personalen arbetar i olika delar av landet 

från Norrbotten till Skåne som ses i tabell 1. Arbetsgivarna är både landsting och privata 

entreprenörer  

 
Tabell 1. Antal anställda i olika områden samt antal sjukhus som medverkade i studien. 

Område Antal anställda Antal sjukhus 

Skåne 87 3 

Jönköping 59 2 

Västra Götaland 42 2 

Östergötland 26 1 

Örebro 20 2 

Södermanland 33 2 

Uppsala 57 1 

Västmanland 40 1 

Stockholm 115 3 

Dalarna 40 1 

Gävleborg 10 1 
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Västernorrland 58 3 

Västerbotten 86 2 

Norrbotten 72 3 

Summa 745 27 

 

 

Schema 

 

Arbetsschemat var av olika karaktär som dagtjänstgöring, dag - kväll tjänstgöring samt annat 

vilket kunde innebära jourtjänstgöring, beredskap, rotationsschema eller poängmodell. På ett 

sjukhus arbetade personalen efter olika scheman vilka innefattade dagtid, dag – kväll samt 

treskift som redovisas som annat schema i figur 1.  Ytterligare ett sjukhus hade personal som 

både arbetade dagschema och dag – kväll schema. 
 

Figur 1. Antal enheter som arbetar efter visst schema. 
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Långtidssjukskrivningar 
 

Antalet långtidssjukskrivna på samtliga undersökta anestesienheter var 20 stycken.  Län med 

inga långtidssjukskrivna var Östergötland, Örebro, Södermanland, Västmanland samt 

Gävleborg. Flest långtidssjukskrivna fanns i Skåne och Jönköping följt av Västerbotten. detta 

ses i tabell 2. Det går inte att dra några slutsatser till varför vissa områden har fler sjukskrivna 

än andra i detta material. 

 
Tabell 2. Fördelning av långtidssjukskrivna på anställda i olika län. 

Område Antal anställda Antal långtidssjukskrivna Procent 

Skåne  87 6 6,89 % 

Jönköping  59 4 6,77 % 

Västra Götaland  42 1 2,38 % 

Östergötland 26 0 0,00 % 

Örebro  20 0 0,00 % 

Södermanland  33 0 0,00 % 

Uppsala 57 1 1,75 % 

Västmanland 40 0 0,00 % 

Stockholm 115 2 1,73 % 

Dalarna 40 1 2,5 % 
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Gävleborg 10 0 0,00 % 

Västernorrland 58 1 1,72 % 

Västerbotten 86 3 3,48 % 

Norrbotten 72 1 1,38 % 

Total 745 20 Medel 2,68 % 

 

 

Orsaker till långtidssjukskrivningar 

 

Orsakerna till sjukskrivningarna är uppdelade i kategorier. Muskel/skelettskador, 

hjärtproblem, psykiska problem, alkoholrelaterade problem och annat. Under kategorin annat 

redovisades mestadels invärtes medicinska och kirurgiska sjukdomar och skador. Klart största 

orsaken till långtidssjukskrivningarna i anestesigruppen var muskel/skelettskador följt av 

gruppen psykiska besvär och annat som ses i figur 2. Verksamhetscheferna har inte tydliggjort 

vilken form av psykisk sjukdom t.ex. depression, utmattningssyndrom etc. som ligger till 

grund för sjukskrivningen. 
 

Figur 2. Fördelning av orsaker till sjukskrivning för de långtidssjukskrivna. 
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Antalet år i yrket för de långtidssjukskrivna 

 

Antalet år i yrket för de långtidssjukskrivna i anestesigruppen varierade från 5 till 36 år. 

Medelvärdet låg på 19 år. 10 personer av de sjukskrivna hade arbetat 15 år eller längre. En 

verksamhetschef som hade fem långtidssjukskrivna kunde inte ange hur många år dessa 

arbetat innan sjukskrivningen, bara att de arbetat länge, så materialet kan inte räknas som 

komplett i detta fall. Vad som ändå kan ses är att de med många år i yrket utgör en stor grupp 

av de långtidssjukskrivna.  
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Figur 3. Hur länge har den sjukskrivne arbetet i yrket innan sjukskrivningen. 
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Har skadorna uppkommit under eller av arbete? 

 

När verksamhetscheferna svarade på frågan om orsakerna till sjukskrivningarna uppkommit 

under eller av arbete kan man se att de flesta sjukskrivna ådragit sig skadorna på fritiden eller 

i en kombination av fritid och arbete. Endast ett fåtal har skador som uppkommit under 

yrkesutövning som ses i figur 4. 
 

Figur 4. Fördelning av när skadorna uppkommit för de långtidssjukskrivna. 
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Hur många anställda har arbetat fram till pensionsåldern i tjänsten de senaste 10 åren? 

 

Antalet anställda anestesisjuksköterskor som arbetat fram till pensionsålder de senaste tio åren 

och inte slutat av andra orsaker var 39 stycken, detta ses i tabell 5. Detta ger i materialet en 

procentsats på 5,23 % eller 0,53 % per år. Det största antalet, 8 personer, hade arbetat i 

Stockholms län. 4 områden, Västra Götaland, Uppsala, Gävleborg och Norrbotten uppgav att 

de inte haft några som arbetat fram till pension de senaste tio åren. Ser man till antalet 

anställda så är procenttalet högt i Skåne, Östergötland och Dalarna. Det högsta procenttalet av 

anställda som gått i pension de senaste tio åren stod Västernorrland för med 12,06 %. I detta 

material har ej hänsyn tagits till medelåldern på personalen i respektive område. 
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Tabell 3. Antal pensionerade de senaste tio åren fördelat på områden. 
Område Antal anställda Antal pensionerade Procent 

Skåne  87 7 8,04 % 

Jönköping  59 2 3,38 % 

Västra Götaland  42 0 0,00 % 

Östergötland 26 2 7,69 % 

Örebro  20 3 15 % 

Södermanland  33 2 6,06 % 

Uppsala 57 0 0,00 % 

Västmanland 40 3 7,5 % 

Stockholm 115 8 6,95 % 

Dalarna 40 3 7,5 % 

Gävleborg 10 0 0,00 % 

Västernorrland 58 7 12,06 % 

Västerbotten 86 2 2,35 % 

Norrbotten 72 0 0,00 % 

Total 745 39 Medel 5,23 % 

 

 

Om de anställda har slutat av andra orsaker än pension eller blivit förtidspensionerade, 

vilka har då orsakerna varit? 

 

På ovanstående fråga uppgav verksamhetscheferna inom anestesi orsaker som inte kan ses 

som annat än normalt. En viss personalomsättning finns och de skäl som angivits är inte 

anmärkningsvärda. Klart vanligast är att man byter till annat arbete inom vården eller byter till 

annat yrke som ej är vårdyrke. 

 
Figur 5. Anställda som slutat av andra orsaker än pension. 
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Jämförelsetabeller 

 

Här nedan görs en jämförelse mellan ambulanspersonal och anestesisjuksköterskor i olika 

områden i Sverige. Materialet som resultatet jämförs med är en studie kallad; Orkar 

ambulanspersonal arbeta fram till pensionsåldern (Staf och Ädel 2006). 

 

 

Långtidssjukskrivningar 
 

När det gäller antalet långtidssjukskrivna så visar båda områdena, dvs. anestesi och ambulans 

upp likartad omfattning med en något högre procentsats inom anestesi. Skåne har i båda 

områdena många långtidssjukskrivna i jämförelse med de andra. Dock visar Norrbotten upp 

stora skillnader områdena emellan med ett högre antal sjukskrivna inom ambulansen. Motsatt 

förhållande finns i Jönköping där ambulansen inte har några sjukskrivna jämfört med 

anestesiavdelningarna som visar upp ett högt antal sjukskrivna i materialet. När man kör data i 

dessa tabeller i statistikprogram SPSS och jämför värden mellan de två grupperna med Mann-

Whitneys test kan man inte se några signifikanta skillnader mellan område anestesi och 

område ambulans. 

 
 

Tabell 4. Långtidssjukskrivna i olika områden. Antal och procent av anställda. 
Område 

Anestesi 

Antal 
anställda 

Anestesi 

Antal långtids-
sjukskrivna 

Procent Område 

Ambulans 

Antal 

Anställda 

Ambulans 

Antal 
långtids- 

sjukskrivna 

Procent 

Skåne  87 6 6,89 % Skåne 185 6 3,24 % 
ns 

Jönköping  59 4 6,77 % Jönköping 48 0 0,00 % 
ns 

Västra Götaland  42 1 2,38 % Ålvsborg 93 2 2,15 % 
ns 

Östergötland 26 0 0,00 %     

Örebro  20 0 0,00 %     

Södermanland  33 0 0,00 % Söderman-
land 

111 1 0,90 % 
ns 

Uppsala 57 1 1,75 %     

Västmanland 40 0 0,00 %     

Stockholm 115 2 1,73 % Stockholm 122 3 2,46 % 
ns 

Dalarna 40 1 2,5 %     

Gävleborg 10 0 0,00 % Gävleborg 350 7 2,00 % 
ns 

Västernorrland 58 1                 
1,72 % 

    

Västerbotten 86 3                 
3,48 % 

    

Norrbotten 72 1                 
1,38 % 

Norrbotten 84 5 5,95 % 
ns 

Total 745 20 Medel 
2,68 % 

 993 24 Medel 

2,38 % 
ns 

 

 

 

 

 



 

 12 

 

 

 

 

 

Orsaker till långtidssjukskrivningar 

 

När man ser på orsakerna till sjukskrivningarna så är muskel/skelett skador överlägset högst i 

båda områdena. Följt av gruppen annat och psykiska besvär. Här avviker inte besvären från 

befolkningen i övrigt enligt siffror från statistiska centralbyrån. 

 
Figur 6. Orsaker till långtidssjukskrivningar på respektive klinik. 
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Har skadorna uppkommit under eller av arbete 

Områdena visar upp liknande tendenser när man på tolkade var orsakerna till 

sjukskrivningarna uppkommit. Båda visar att besvären uppkommit under fritid eller en 

kombination av arbete och fritid. Endast ett fåtal har skadat sig enbart under arbete. 
Figur 7. Har man skadat sig i arbetet eller fritiden. 
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Hur många anställda har arbetat fram till pensionsåldern i tjänsten de senaste 10 åren 
 

När man ser hur många som arbetat fram till pensionsåldern de senaste tio åren visar område 

anestesi upp mycket högre nivå än ambulansen. Västernorrland visar upp högst nivå med 

12,06 % följt av Skåne, Östergötland, Dalarna och Västmanland, alla med nivåer över och 

runt 7,5 %. Dessa skillnader är dock inte signifikanta.  

 
Tabell 5. Antal pensionerade i olika områden. 

Område 

Anestesi 

Antal 
anställda 

Anestesi 

Antal 
pensionera

de 

Procent Område 

Ambulans 
Antal 

Anställda 

Ambulans 

Antal 
pensioner

ade 

Procent 

Skåne  87 7 8,04 % Skåne 185 3 1,62 % 
ns 

Jönköping  59 2 3,38 % Jönköping 48 0 0,00 % 
ns 

Västra 
Götaland  

42 0 0,00 % Älvsborg 93 1 1,08 % 
ns 

Östergötland 26 2 7,69 %     

Örebro  20 3 15 %     

Söderman-
land  

33 2 6,06 % Söderman 

land 

111 2 1,80 % 
ns 

Uppsala 57 0 0,00 %     

Västmanland 40 3 7,5 %     

Stockholm 115 8 6,95 % Stockholm 122 0 0,00 % 
ns 

Dalarna 40 3 7,5 %     

Gävleborg 10 0 0,00 % Gävleborg 350 10 2,86 % 
ns 

Västernorrland 58 7 12,06%     

Västerbotten 86 2 2,35 %     

Norrbotten 72 0 0,00 % Norrbotten 84 2 2,38 % 
ns 

Total 745 39 Medel 
5,23% 

 993 18 Medel 

1,81 % 
ns 
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Vad har ni för åsikt om hur ni skulle kunna förhindra långtidssjukskrivningar, 

förtidspension eller sjukpension på Er avdelning? 

 

Verksamhetscheferna inom anestesi lämnade olika förslag på hur man förebygger ohälsa inom 

sin avdelning. Några teman återkom ofta, och nedan visas svar uppdelat i fem teman.  

 

 

Ergonomi 
 

Att lyfta rätt med rätt sorts hjälpmedel ansågs vara viktigt . Tre av verksamhetscheferna angav 

tunga lyft som en orsak till ohälsa. 

 

”Undvikande av manuella lyft – Nu efter flera års kamp får vi utrangerade patientlyftar i 

slussarna utbytta”. 

 

”Bra lyfthjälpmedel, patienterna blir tyngre”. 
 

”Ergonomiutbildningar”. 

 
Arbetstid/Arbetsrotation 
 

Möjligheten att kunna växla arbetsuppgifter var ett vanligt förslag för att förhindra att 

anestesisjuksköterskor drabbades av sjukdom. Att med åldern få möjlighet att arbeta på en 

mindre tung anestesiavdelning eller rotera mot andra avdelningar på sjukhuset var också idéer 

man hade. 

 

”Möjlighet till omplacering för äldre anestesisjuksköterskor till en mindre fysisk tung 

anestesiavdelning.” 

 

”Ge möjligheter till att utföra arbetsuppgifter utifrån de arbetsbelastningar man klarar av, ex 

uppdatera och skriva nya kvalitets dokument,  handleda elever, delat vid lättare 

sederingar/narkoser. Allt beror givetvis på vilka besvär man har. Idag vet alla att det krävs 

ett högt arbetstempo och att ekonomi är styrande”. 

 

”Mer varierat arbete, pre- pro- postoperativt arbete kombinerat med ambulansverksamhet”. 

 

 
Fysisk aktivitet/Friskvård 
 

Fysisk träning och förebyggande friskvård var återkommande områden som man arbetade 

med. Genom att träna sin kropp och leva hälsosamt ansåg man att ohälsa kunde förebyggas. 

 

”Fysisk aktivitet på arbetstid”. 

 

”Friskvård på arbetstid”. 
 

”Schemalagd regelbunden friskvård”. 
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Rehabilitering 
 

Två verksamhetschefer nämnde rehabilitering som en metod de arbetade med. Att vara aktiv 

sågs som en viktig del. 

 

”Vara lyhörd och aktiv i rehabiliteringskedjan”. 
 

”Vi arbetar mycket aktivt med arbetsmiljön och med en väl utvecklad 

rehabiliteringsprocess”. 
 
Arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljön var en viktig del i förebyggandet av ohälsa. En god arbetsmiljö tolkades som en 

arbetsplats med väl anpassad bemanning.  

 

”Uppföljning av arbetsmiljömöten samt god kontakt med företagshälsovården som tittar på 

förebyggande åtgärder och tidigt tar tag i ergonomiska problem. Snabbt omhändertagande av 

problem, organisatoriska eller ergonomiska”. 

 

”God arbetsmiljö vilket innebär trevlig arbetsplats men också att man är tillräckligt många 

så man kan hjälpas åt både före- under och efter operationen. Fika och lunch är också 

viktiga”. 

 
”Optimal bemanning anpassad till verksamhetens behov och krav. Att alla känner att det 

finns tillräckligt med utrymme för studier, lätt att få semester beviljade, att få möjlighet till 

partiell tjänstledighet om så önskas mm Delaktighet i verksamhetens utveckling, kliniska 

studier, schema mm. En god arbetsmiljö”. 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Fördelar med metoden var, att frågeformuläret skickades via e-post vilket innebar snabba 

svar. Enkätens digitala utformning gjorde också att respondenterna lätt kunde fylla i den via 

dator och detta ökade troligen svarsfrekvensen. Svaren kunde enkelt sammanställas i och med 

att de var i dataformat när de returnerades. Det är också mycket kostnadsbesparande att skicka 

enkäter via e-post eftersom tryckkostnader samt kostnader för kuvert och porto inte finns. 

Nackdelar med metoden kan ha varit att enkäten förväxlas med den mängd skräppost som 

kommer med e-post och därför kan tolkas som oviktig. En formell avsändaradress från 

högskola eller universitet samt ett välskrivet följebrev hjälper sannolikt till att öka 

svarsfrekvensen. Metoden gör det också svårt att följa upp frågor.  

 

Att verksamhetschefer valdes som lämpliga uppgiftslämnare berodde på att de har överblick 

över ett stort antal anställda och man kunde då med ett mindre antal respondenter nå ett stort 

antal anställda anestesisjuksköterskor. Då dessa verksamhetschefer tillsammans arbetade i en 

stor del av Sveriges län kunde man utgå från att resultaten skulle vara representativa för stora 

delar av landet. Dessutom ansågs de ha tillgång till de arkiv som behövdes för att svara på 

frågorna i frågeformuläret. Om mätningen skulle göras om skulle svaren med största 

sannolikhet bli desamma. En risk finns dock att respondenterna på vissa frågor svarade utifrån 

sitt eget minne eller tyckande, snarare än från faktiska siffror. Detta framför allt vid fråga 7 i 

frågeformuläret som frågar om skadorna eller problemen uppkommit under eller av 

yrkesutövning. Frågor av detta slag, som rör möjligheten till arbetsskada, kan vara svåra för 

respondenten att uttala sig om och kunde ha skrivits om så att man med högre säkerhet fick 

fram faktiska data. 

 

I stort sett alla respondenter valde att svara på frågan om vad de hade för åsikter om vad som 

skall göras för att förhindra långtidssjukskrivningar, förtidspension eller sjukpension. Detta 

tolkades som om de hade förståelse för forskningsproblemet och var villiga att diskutera 

problemet. Detta väcker tanken att intervjuer hade kunnat vara ett alternativ till enkät för att få 

fram en mer nyanserad bild, vilket hade varit intressant, men i denna studie hade jämförelsen 

med ambulanspersonal försvårats eller blivit otydlig. 

 

Alla svar från returnerade frågeformulär redovisades i resultatet.  

 

Resultatdiskussion 
 

På frågan om vad verksamhetscheferna har för åsikt om hur de skulle kunna förhindra 

långtidssjukskrivningar, förtidspension eller sjukpension på sin avdelning så tar många i 

likhet med ambulanscheferna upp fysisk träning och ergonomi som områden där de lägger 

stor vikt. Ser man till resultatet på vad den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningarna 

är, nämligen muskel – skelettskador, så kan sådana insatser vara riktiga. Stämmer dessutom 

arbetsgivarnas bedömning att skadorna uppkommit till stor del på fritiden, vilket kan ses i 

figur 7, så är arbetsplatsen och dess belastning inte skyldiga till långtidssjukskrivningarna. 

Men det finns skäl att tro att denna bild inte riktigt är sann. Ofta visar sig psykisk stress som 

rygg eller nacksmärtor och är då lätt att förväxlas med belastningsorsaker. Arbetsmiljöverket 

skriver i en rapport; Negativ stress och ohälsa. Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och 

bristande socialt stöd i arbetet (2001:2), att andelen kvinnor som uppger kroppsliga besvär till 



 

 17 

 

följd av arbetet ökat signifikant mellan 1995 till 2000. Ofta anger de ont i övre delen av 

ryggen eller nacken, kroppsligt uttröttade eller sömnbesvär som anledningen till sin 

sjukskrivning. Samma rapport (Arbetsmiljöverket 2001:2) listar upp tio yrken där det är 

vanligt att man arbetar under hög anspänning och saknar möjlighet till stöd från chefer och 

arbetskamrater och i denna lista hamnar specialistsjuksköterskor på femte plats. Att vara utsatt 

för höga arbetskrav och samtidigt ha liten egenkontroll över arbetssituationen innebär en 

betydande risk för negativ stress. Arbetsmiljöverket skriver i en fördjupad tillsynsinsats 

(Arbetsmiljöverket 2001) som de genomfört och som diskuterats vid överläggningar med bl.a. 

Läkarförbundet att det inte är anestesigaser som är de stora hälsoriskerna för narkosläkare 

utan faktorer som brist på egenkontroll, korta återhämtningsperioder samt avsaknad av stöd 

och handledning som är de riktigt stora riskerna. Ofta arbetar narkossköterskor under samma 

förhållanden som narkosläkare, så slutsatserna i denna undersökning kan med stor sannolikhet 

även överföras till narkossköterskorna.  

 

I arbetsmiljöverkets rapport, Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg 

egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet (2001:2), visas det att olika former av höga 

krav i arbetet kan utgöra stora påfrestningar och bidra till negativ stress. Arbetsmiljöverket 

har använt sig av fyra frågor för att mäta om arbetet har höga krav. Dessa frågor var, 

 

• Tvungen att varje vecka dra in på luncher, arbeta över 

eller ta med jobb hem 

 

• Så stressigt att man minst halva tiden inte hinner prata om 

eller ens tänka på något annat än arbetet 

 

• Arbetet kräver nästan hela tiden uppmärksamhet och koncentration 

 

• Alldeles för mycket att göra, instämmer helt/delvis 

 

De som besvarade minst två av dessa fyra frågor med dessa svarsalternativ betecknas här som 

totalt sett utsatta för höga arbetskrav. I samma rapport listar arbetsmiljöverket upp yrken med 

liten egenkontroll, och där finns barnmorskor och sjuksköterskor med särskild kompetens 

med på en femteplats. Dessutom svarar 42 % av tillfrågade sjuksköterskor med särskild 

kompetens att de har bristande socialt stöd från chefer och arbetskamrater  

 

Forskning har visat att stora krav och hög belastning är sjukdomsframkallande om kraven 

dessutom är kombinerade med låg egenkontroll. Får man dessutom lite eller ingen positiv 

återkoppling på sina insatser, ligger man i riskzonen för att drabbas av utmattningsdepression 

(Jonsson 2004). Inom modern sjukhusdrift är kraven på ständig ökning av effektiviteten stora. 

Politiker och skattebetalare vill få ut mer sjukvård för pengarna. Kraven att arbeta effektivare 

finns hela tiden samtidigt som bemanningsbrist och stress är ett ökande problem. Ständigt 

återkommande omorganisationer, besparingar och byten av lokaler gör att ovanstående fyra 

punkter från arbetsmiljöverket är verklighet för många anställda inom hälso- och sjukvård 

idag. När man ser på vad verksamhetscheferna har för åsikt om hur de skulle kunna förhindra 

långtidssjukskrivningar, förtidspension eller sjukpension på sin avdelning, så finns det ingen 

som nämner återkoppling eller stödjande funktioner som något de arbetar med. Fokus ligger 

på ergonomi och att förhindra belastningsskador. Någon nämnde att delaktighet i vårdens 

utveckling var viktig, men handledning och möjlighet till samtal fanns inte med. Jonsson 

skriver i sin forskning att ”Möjligheten att prata med andra kan buffra stressfulla händelser 

och ökar den enskildes möjlighet att hantera traumatiska situationer” (Jonsson 2004). Vidare 
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beskriver han att ett socialt stöd ger ett ökat självförtroende som i sin tur ger en upplevelse av 

att kunna hantera stressfulla situationer. Det finns goda skäl att tro att stödjande samtal och 

tillfällen till att reflektera över sitt sätt att arbeta vore till godo för vårdaren, men också för 

patienten. Det ökade kravet på effektivitet är idag en verklighet och det ligger på 

anestesisjuksköterskan ansvar att arbeta på ett sådant sätt att resurserna utnyttjas på bästa sätt, 

men risken finns att omtanken om den enskilde patienten försvinner i jakten på effektivitet 

och mår inte vårdaren bra blir det ingen kvalité på vården.  
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