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Sammanfattning    

 

Anestesisjuksköterskans arbete är genom sin karaktär och mångsidighet psykiskt 

krävande och anestesiologi är en specialitet där noggrannhet och en ständig mental och 

fysisk närvaro är av största vikt. Arbetet karaktäriseras idag av ett högt tempo och 

ställer krav på hög produktivitet samt innebär ofta vård av kritiskt sjuka patienter och 

krav på förmågan att fatta snabba beslut. Dessa faktorer kan ge upphov till negativ 

stress, vilket i förlängningen kan leda till fysiskt och psykiskt lidande för sjuksköterskan 

själv men även ett vårdlidande för patienten eftersom fel och misstag lättare begås under 

stressade förhållanden. Forskning visar också att det finns ett klart samband mellan 

arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor och brister i patientsäkerheten. Mot bakgrund 

av detta är det därför viktigt att tydliggöra vad anestesisjuksköterskan upplever som 

stressande i sitt yrke. Syftet med studien var att beskriva vad som upplevs som 

arbetsrelaterad stress bland anestesisjuksköterskor. Datainsamling skedde genom 

enskilda, öppna intervjuer med åtta anestesisjuksköterskor från två sjukhus i Västra 

Götaland. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visar att stress på arbetet upplevs vid avsaknad av kontroll, men även vid 

brister i vårdandet samt i organisationen. Det handlar framför allt om att stress 

uppkommer när anestesisjuksköterskan på olika sätt känner sig ensam och utlämnad, 

när fokus inte ligger på patienten och när tidsbrist och kollegor hindrar 

anestesisjuksköterskan från att göra, vad hon känner, är ett bra arbete. Tidspress och 

produktionstryck ses som två stora bovar till stressen med risk för en ”löpande-band-

verksamhet”, där patienten inte ses som en människa. Tidspressen hindrar bland annat 

anestesisjuksköterskan från att lindra patientens lidande men kan även orsaka 

vårdlidande. Bättre stöd från kollegor och framför allt anestesiläkare är önskvärt då 

detta stöd är viktigt för att motverka stress. Anestesisjuksköterskorna beskriver att de 

ofta känner en inre stress som inte syns utåt. Detta måste tas på största allvar då stress i 

förlängningen kan leda till stressrelaterade sjukdomar. 
 

Nyckelord: Stress, anestesisjuksköterska, upplevelse, vårdlidande, vårdande, 

organisation 
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INLEDNING 

Stress är ett välkänt begrepp även om det till vardags används på ett rätt så oprecisist 

sätt. Vanligen anses stress vara något negativt men kan också ha en positiv inverkan i 

form av ökad motivation och psykisk tillväxt. Negativ stress kännetecknas å andra sidan 

av vanmakt och olust samt en känsla av att inte kunna hantera en situation med alltför 

höga krav. Vi har i denna uppsats medvetet valt att lägga större fokus på den sistnämnda 

typen av stress. Stress har blivit ett allt vanligare arbetsmiljöproblem och statistik från 

arbetsmiljöverket (2010) visar att arbetsskador orsakade av stress ökar. Sedan 1997 har 

arbetssjukdomar ökat med nästan fyra gånger, främst på grund av organisatoriska och 

sociala faktorer. Sextio procent av dessa arbetssjukdomar var orsakade av stress och stor 

arbetsbelastning. En undersökning som arbetsmiljöverket har gjort tillsammans med 

Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att stressrelaterade och psykiska besvär har 

fördubblats sedan 1997. Även studier på europeisk och nationell nivå styrker att stress 

och ohälsa, främst i arbetslivet, utgör ett stort och växande problem för alla berörda 

parter; samhälle, företagen och de anställda själva (Ekman & Arnetz, 2002). 

 

Arbetsrelaterad stress har visat sig vara ett av de större hälsoproblemen bland anställda 

inom vården och bland sjuksköterskor är stress vanligt förekommande. Forskning visar 

att det finns ett flertal faktorer som utlöser stress bland sjuksköterskor. Däremot finns 

det begränsat med studier som rör stress specifikt hos anestesisjuksköterskor, framför 

allt kvalitativ forskning. Stress orsakar lidande på många sätt. Dels drabbas 

sjukvårdpersonal av bland annat utbrändhet och utmattningsdepression till följd av 

stress, dels orsakar sjukvården vårdlidande för patienten eftersom misstag och fel lättare 

begås. Kunskap om vad som är ett stressande i anestesisjuksköterskans arbete är därför 

av stor betydelse, inte minst ur patientsäkerhetssynpunkt. En anestesisjuksköterska som 

känner till under vilka omständigheter som stress uppstår kan också bidra till att 

förhindra ändamålslös stress.  

 

BAKGRUND 

Anestesisjuksköterskans arbetsområde 

Kompetensbeskrivning 

Anestesisjuksköterskans arbete styrs av Hälso- och sjukvårdslagen och åliggandelagen.  

Lagen säger att anestesisjuksköterskans arbete ”omfattar ansvar för övervakning 

och/eller utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering till patienter i 

alla åldrar, 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 eller andra enheter inom specialiserad och högspecialiserad öppen 

och sluten vård” (Allmänna råd från Socialstyrelsen, 1995:5). 

 

Anestesisjuksköterskans övergripande arbetsområde är anestesiologisk vård och 

förutsätter att anestesisjuksköterskan har goda kunskaper inom såväl det 

omvårdnadsvetenskapliga som det medicinska området. Dessutom krävs kunskaper 

inom arbetsmiljö, etik, medicinsk teknik, pedagogik, vetenskapsteori, kunskap om lagar 

och förordningar samt kunskap om arbete vid stora olyckor och katastrofer i fred och 
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krig (Allmänna råd från socialstyrelsen, 1995:5; Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård och svensk sjuksköterskeförening-SSF, 2008).  

 

Anestesiologisk vård och perioperativ omvårdnad 

Omvårdnad är kärnan i sjuksköterskeyrket. Enligt Socialstyrelsens författningssamling 

(SOSFS 1993:17) finns det ingen allmän vedertagen definition av begreppet omvårdnad 

men  omvårdnadens syfte är att stärka hälsa, förebygga ohälsa, återställa och bevara 

hälsa, minska lidande och ge möjlighet till en värdig död. Brilowski och Wendler 

(2005) menar att god omvårdnad kännetecknas av att sjuksköterskan skapar en 

vårdrelation till patienten som bygger på respekt, total närvaro, att se personen bakom 

patienten, ärlig attityd, klinisk kompetens, flexibilitet och beröring. God omvårdnad 

ökar sjuksköterskans professionella och personliga tillfredsställelse och patientens 

möjlighet att läka (ibid.).  

 

Den anestesiologiska omvårdnaden innebär vårdhandlingar som utförs av  

anestesisjuksköterskan perioperativt, det vill säga under de pre-, intra- och 

postoperativa faserna i samband med patientens operation som grundar sig på godhet, 

omtanke, välbefinnande och kärlek. Det mest optimala vårdandet är när  

anestesisjuksköterskan som söver patienten även träffar patienten i ett pre- och 

postoperativt samtal. Detta skapar kontinuitet i vårdandet. Perioperativ vård bygger på 

professionell naturlig vård, grundvård och specialvård och ska utgå från den enskilda 

patientens resurser och behov (Lindwall & von Post, 2000). Under det korta mötet före 

operationen ska anestesisjuksköterskan förmedla lugn, trygghet och förvissa sig om att 

patienten får en säker och professionell vård. (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård och svensk sjuksköterskeförening-SSF, 2008) .  

 

Från novis till expert 

Bröderna Hubert och Stuart Dreyfus, båda professorer inom filosofi, utvecklade på 

1980-talet den så kallade Dreyfusmodellen som utifrån fem olika stadier; novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert, vilka beskriver en människas 

färdighetsutveckling genom erfarenhet. Omvårdnadsforskaren Patricia Benner (Benner, 

Tanner & Chesla, 1999) har vidareutvecklat denna modell med fokus på förvärvandet 

av färdigheter hos sjuksköterskor. Hon menar att varje steg i utvecklingen från novis till 

expert karaktäriseras av en ökad skicklighet i att fatta beslut och handla utifrån en 

situationsbaserad helhetssyn. Novisen saknar erfarenhet av de situationer hon förväntas 

prestera i och utför sitt arbete utifrån regler. Detta regelstyrda och oflexibla beteende är 

typiskt för novisen. För att ge nybörjaren möjlighet att utföra sina uppgifter i sådana 

situationer och låta denne få erfarenheter för att kunna vidareutvecklas, undervisas hon 

om situationerna med hjälp av objektiva data som blodtryck, puls, temperatur och andra 

mätbara värden på patientens tillstånd. En sjuksköterska som är en avancerad nybörjare 

har genom ökad erfarenhet börjat kunna bemästra verkliga situationer. Genom att ha 

varit med om ett tillräckligt antal situationer i verkligheten, kan hon urskilja de 

viktigaste beståndsdelarna i en situation. Det tredje stadiet, kompetent, är exempel på en 

sjuksköterska som arbetat i två till tre år. Den kompetenta sjuksköterskan behärskar 

situationen och kan ta itu med oförutsedda händelser trots att hon saknar den 

skickligastes snabbhet och anpassningsförmåga. Den skickliga sjuksköterskan, i sin tur, 
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har genom erfarenhet lärt sig vilka händelser som är att vänta i olika typer av situationer 

och hur vården skall anpassas i samband med sådana händelser. Med hjälp av denna 

förmåga märker hon när en förväntad och normal bild uteblir. Denna helhetssyn 

förbättrar den skickliga sjuksköterskans möjlighet att fatta rätt beslut. Den mest erfarna 

sjuksköterskan, expertsjuksköterskan, uppfattar oftast omedelbart varje situation korrekt 

och kan då agera riktigt direkt utan att slösa tid på att välja mellan alternativa diagnoser 

och lösningar. Hon förlitar sig inte längre på regler och riktlinjer. På grund av att 

experten har stor erfarenhet med tillhörande helhetssyn är det svårt att ta till sig dennes 

beskrivningar av expertmässig yrkesutövning. Hon har en tyst kunskap, med det menas 

att hon inte alltid kan berätta varför hon utfört en handling i en viss situation (ibid.). 

 

Arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön 

Den fysiska arbetsmiljön spelar en betydande roll för anestesisjuksköterskan och 

definieras, enligt Agervold (2001), som den omgivning eller miljö som en människa 

arbetar i och kan begränsas till byggnader, maskiner, apparatur, verktyg och liknande, 

men även ljusförhållanden, inomhusklimat, luftfuktighet, temperatur, drag och buller 

hör hit. På sjukhus, där antalet apparater stadigt ökar, stiger även bullernivån. Enligt 

Tsiou, Efthymiatos, och Katostaras (2008) är sjukhusbyggnaden, apparater, instrument 

och människor de huvudsakliga källorna till buller i operationssalen. Höga ljudnivåer 

kan äventyra patientsäkerheten på grund av att kommunikationen mellan personalen 

försvåras. I en studie publicerad av Stringer, Haines och Oudyk (2008) mättes 

bakgrundsljud och genomsnittlig bullernivå under operationer i olika specialiteter och  

resultaten visade att ljudnivån var högre än vad Världshälsoorganisationen (WHO) 

rekommenderar för sjukhusområden där patientvård bedrivs. Studien visade även att 

sjuksköterskorna var tvungna att höja sina röster avsevärt för att bli förstådda. 

Ytterligare riskfaktorer som personal på operationsavdelningar utsätts för är tunga lyft, 

röntgenstrålning samt kemisk och biologisk påverkan av exempelvis narkosgaser, 

läkemedel, kroppsvätskor och starka rengöringsmedel (Halldin & Lindahl, 2008). 

 

Den psykosociala arbetsmiljön 

Enligt Agervold (2001) och Arbetsmiljöverket (2010) innefattar den psykosociala miljön på 

en arbetsplats relationer samt organisatoriska och sociala förhållanden. Konflikter, 

mobbning, arbetslust, gemenskap, möjligheter att påverka, upplevelse av mening, 

återkoppling och att få utnyttja sina kunskaper samt att utvecklas är faktorer som på 

olika sätt påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Högt arbetstempo, oklara roller, 

ständiga förändringar och skiftarbete är ytterligare exempel på psykosociala faktorer i 

arbetsmiljön som kan påverka den enskilde individen negativt (ibid.).  

 

Begreppet stress har en stor roll i den psykosociala arbetsmiljön. Enligt Assadi & 

Skansén (2000) är arbetsrelaterad stress vårt kanske vanligaste psykosociala problem 

idag i Sverige. Denna stress är framför allt kopplad till själva organisationen människor 

arbetar i och inte primärt till människorna själva. I en studie gjord 2007 av Arnetz och 

Blomkvist, framkom det att stress på arbetsplatser orsakade mer ohälsa än de anställdas 

levnadsvanor och att det i grunden var just dåliga organisationer som skapade denna 
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stress som ledde fram till ohälsan. Dåligt ledarskap, otydliga mål, orealistiska 

förväntningar och brist på feedback är exempel på stressframkallande faktorer.  

 

Relationen mellan stress och ohälsa 

Hälsa och ohälsa 

Tidigare var förekomsten av sjukdomar, och då framför allt infektionssjukdomar, ett 

viktigt mått på hälsotillståndet i befolkningen (Währborg, 2009). I takt med 

samhällsutvecklingen och den ökande industrialiseringen har dock sjukdomspanoramat 

förändrats. Påfrestningarna i våra liv idag ser annorlunda ut än de gjorde förr och är 

snarare av psykologisk karaktär än fysisk. Andra sjukdomstillstånd såsom hjärt-kärl 

sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar, cancer, psykisk ohälsa och psykosomatiska 

sjukdomar har fått större betydelse. Sjukdomar som till viss del kan relateras till stress 

och utbrändhet. Som mått på en befolknings hälsotillstånd, använder man sig ofta av 

hälsoindikatorer såsom sjuklighet, dödlighet och livslängd. Dessa indikatorer säger 

dock lite om den psykiska hälsan varför det blir angeläget att även ta hänsyn till 

samspelet mellan individ, miljö och samhälle. En annan mycket väsentlig komponent i 

hälsobegreppet är individens subjektiva upplevelse. Hur en individ upplever sin 

situation är avgörande för hur han eller hon bedömer sin hälsa (ibid.). Aksel Ström 

(1980) som är professor i socialmedicin menar att det är av största vikt hur vi klarar av 

att fungera i vardagen, hur vi mår och hur vi trivs som är viktiga kännetecken på hälsa, 

snarare än frånvaro av objektiva sjukdomstecken. Ström hör till en av dem som ser på 

hälsa som människans förmåga att hantera stress och anser att: ”hälsa är en egenskap 

hos individen som karaktäriseras av stor adaptionsförmåga inför yttre och inre stimuli 

och som gör det möjligt att bemästra påfrestningar utan att förlora förmågan att utföra 

de funktioner som individen själv och andra ser som normalt för henne eller honom”. 

Detta tankesätt överensstämmer med WHO:s hälsodefinition från 1946 som lyder så 

här: ”Med hälsa avses att en människa inte bara är fri från sjukdom och svaghet, utan 

också åtnjuter fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.  

 

Stressmodeller 

Hans Selye (f.1907- d.1982) var en kanadensisk endokrinolog, som ses som 

stressbegreppets fader. Han har utvecklat en responsbaserad modell som fäster 

uppmärksamhet på människors reaktioner snarare än orsakerna till dem. Han menar att 

oavsett vad som orsakar en stressreaktion, blir den fysiologiska responsen densamma. 

Vid stress sätts en neurofysiologisk reaktion igång som via utsöndring av olika 

hormoner ger upphov till flera kroppsliga förändringar. Blodtryck och puls stiger, 

andningen blir snabbare, pupillerna vidgas, tarmperistaltiken minskar eller stannar helt, 

blodgenomströmning till olika organ ökar och det sker en ökad blodsockerproduktion 

(Selye, 1956). Dessa kroppsliga reaktioner var ändamålsenliga för stenåldersmänniskan 

men dagens människa kan inte hantera en stressad situation genom att slåss eller fly. 

Sker dessa starka reaktioner under alltför lång tid kan de drabbade organen förslitas 

onormalt hastigt och fysiska och psykosomatiska sjukdomar kan uppstå (Währborg, 

2009, Ekman & Arnetz, 2002). 
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Ett annat sätt att se på stress är att betrakta den som ett resultat av samspelet mellan 

omgivningen och den individ som upplever och tolkar situationen. Detta synsätt kallas 

för en transaktionsmodell för stress och bygger på att det är en människas värdering av 

de egna resurserna i förhållande till krav som är avgörande för huruvida en 

stressreaktion uppkommer eller inte (Agervold, 2001, Bailey & Clarke, 1992). En 

modell som stöds av dessa tankegångar är krav-kontroll-stödmodellen som är utarbetad 

av Karasek och Theorell (1990) och som anses vara den mest kända modellen för 

relationen mellan hälsa och påfrestningar i arbetslivet. Detta är en modell som mer 

specifikt visar på vilka förhållanden i arbetsmiljön som orsakar stress. Dessa är 

relationen mellan arbetets krav, personalens möjlighet till kontroll över 

arbetssituationen samt det sociala stödet. Enligt Karasek och Theorell är det inte alltid 

arbetsbördan som orsakar skadlig stress och risk för sjukdom, utan oftast är det en 

samtidig upplevelse av att inte kunna påverka sin situation och lågt socialt stöd från till 

exempel chefer. En person som upplever höga krav i sitt arbete men som samtidigt 

upplever hög egenkontroll och starkt socialt stöd löper minimal risk att drabbas av 

ohälsa relaterat till stress. När en människa ställs inför utmaningar som hon känner att 

hon har förutsättningar att klara av och upplever att hon kan få stöd om det uppstår 

problem kan höga krav till och med vara något positivt, så kallad positiv stress. Höga 

krav kombinerat med svagt upplevt stöd och lågt beslutsutrymme har däremot visat sig 

vara potentiella riskfaktorer för fysiska och psykiska besvär (ibid.). Modellen 

förtydligas i figur 1. Med hjälp av denna krav-kontroll-stödmodellen har Theorell 

(2006) bland annat undersökt psykosociala faktorers betydelse för utveckling av hjärt-

kärlsjukdom och sett att kombinationen av höga krav och litet beslutsutrymme i arbetet 

innebär en psykisk påfrestning och en ökad risk för kranskärlssjukdom. 

 

Figur 1: Krav-kontroll-stödmodellen. Höga krav är sjukdomsalstrande, men endast om det samtidigt 

föreligger låg känsla av kontroll/små möjligheter att påverka sin situation. Arbetstagaren befinner sig då i 

en passiv eller spänd situation. Situationen förvärras ytterligare om han/hon dessutom upplever ett svagt 

stöd, framför allt från chefer (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Positiv och negativ stress 

Enligt Assadi och Skansén (2000) och Währborg (2009) är lagom mängd stress viktig 

för människans utveckling och kan ibland även förbättra prestationsförmågan. Vi 

behöver ställas inför uppgifter och utmaningar för att växa som människor.  De 
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reaktioner som sker i kroppen för att möta olika krav som ställs på oss är naturliga 

reaktioner och behöver i sig inte innebära något negativt för vår hälsa och vårt 

välbefinnande. Alla människor utsätts någon gång för påfrestningar i sitt arbete och i 

livet i allmänhet. Är påfrestningarna förhållandevis kortvariga och tillfällen till 

återhämtning finns och vi finner glädje i det vi gör, är stressen positiv. När kraven blir 

övermäktiga, det vill säga när kontroll, stöd och återhämtning saknas och vi saknar 

erfarenhet av eller kunskap om att hantera situationen får det däremot negativa 

konsekvenser för hälsan och kallas för negativ stress.  

  

Stressens konsekvenser - lidande 

Negativ stress kan i förlängningen leda till ohälsa och sjukdom och dess konsekvenser 

kan vara av fysisk, psykisk, beteendemässig och tankemässig art. Flera 

sjukdomstillstånd är beskrivna som direkt förorsakade av stress. Exempel på sådana 

tillstånd är posttraumatiskt stressyndrom, utbrändhet och utmattningsdepression. Stress 

spelar dessutom en betydelsefull roll för uppkomsten av sjukdomar som hypertoni, 

hjärt-kärlsjukdom, sjukdomar i mag-tarmkanalen, psykogen smärta, fetma, diabetes och 

fibromyalgi (Währborg, 2009).  

 

Katie Eriksson (1994), professor i vårdvetenskap, menar att förlust av hälsa är något 

som ofta knyts till upplevelse av lidande. Hon har i en del av sin forskning, fördjupat 

sig i begreppet lidande och beskriver lidandet som en oundviklig del av livet. Eriksson 

definierar tre typer av lidande. Den första typen av lidande kallar hon för 

sjukdomslidande, som uppkommer vid sjukdom och behandling. Den andra typen av 

lidande benämns som livslidande och innebär lidande i relation till det egna unika livet. 

Slutligen pratar Eriksson om ett vårdlidande som drabbar patienten i en vårdsituation. 

Hon menar att vårdlidande är ett onödigt lidande som skall elimineras och att en av 

vårdvetenskapens största utmaningar är att minska lidandet i vården. Hon tror att alla 

professionella vårdare omedvetet orsakar ett vårdlidande på grund av bristande kunskap 

i ämnet och avsaknad av reflektion. Vården präglas än idag av ett sjukdomscentrerat 

synsätt och är så fokuserat på högteknologin att människan till viss del glöms bort. En 

sjuksköterska kan genom att vara närvarande, uppmuntra, trösta, stöda, uppfylla 

önskningar, förmedla hopp, ge möjlighet till samtal och att stödja patienten i dennes tro 

lindra patientens lidande. Vårdlindande uppstår när patientens värdighet kränks, när 

någon form av maktutövning används och vid utebliven vård. Vårdlidande kan även 

uppstå när det sker misstag och fel i sjukvården (ibid.). Flertalet studier visar att det 

finns ett klart samband mellan brister i patientsäkerheten och arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor (Berland, Natvig & Gundersen, 2008;  Elfering, Semmel & Grebner, 

2006; Virtanen et al, 2009). I en kvalitativ studie publicerad av Elfering et. Al. (2006) 

där man låtit 23 unga sjuksköterskor föra dagbok över stressiga händelser var 62 av 314 

incidenter kopplade till bristande patientsäkerhet. Det framkom att de misstag eller fel 

sjuksköterskor gjorde och som var relaterade till stress var felaktig eller bristfällig 

dokumentation, fel i medicinering och att patienten var tvungen att vänta på vård.  

Virtanen et al. (2009) visar i sin tvärsnittsstudie att långa arbetspass, hög arbetsrelaterad 

stress och dåligt samarbete mellan vårdpersonalen ökar frekvensen av vårdrelaterade 

infektioner. Resultatet i den kvalitativa studien gjord av Berland et al. (2008) visar att 

en krävande arbetsmiljö tillsammans med minimal kontroll och socialt stöd från 

kollegor leder till en ökad stress som ofta kan påverka patientsäkerheten negativt. 



 7 

Studien är genomförd med hjälp av intervjuer i fokusgrupper där sammanlagt 23 

specialistsjuksköterskor i anestesisjukvård, intensivvård och operationssjukvård deltog. 

 

Stress i vården leder även till lidande för personalen. Enligt Arnetz (2007) är stress på 

arbetet den vanligaste orsaken till sjukskrivning. År 2002 var över 5000 av Sveriges då 

77000 sjuksköterskor långtidssjukskrivna och ca 40% (n = 2000) av dessa hade fått 

diagnosen utmattningsdepression/utbrändhet (Hugo, 2002). Hall (2004) har i en 

kvalitativ studie intervjuat tio sjuksköterskor som själva anger att svår arbetsrelaterad 

stress utlöser ilska och sömnsvårigheter, vilket gör att de ifrågasätter sin egen förmåga 

och fasar för att gå tillbaka till jobbet. Läkare och sjuksköterskor som arbetar med 

akutsjukvård och som utsätts för höga psykologiska krav, har dålig kontroll över 

arbetet, svagt socialt stöd och stöd från ledningen löper ökad risk att drabbas av 

känslomässig utmattning och utbrändhet (Escriba-Agüir, Martin-Baena & Pérez-Hoyos, 

2006). Vidare har man funnit samband mellan stress hos sjuksköterskor och fysiska 

besvär såsom ryggvärk och hjärt-kärlsjukdom (Bosma, Marmot, Hemingway, 

Nicholson, Brunner & Stansfeld, 1997).    

 

Stressfaktorer i sjuksköterskeyrket 

Arbetsrelaterad stress har visat sig vara ett av de större hälsoproblemen bland anställda 

inom vården och bland sjuksköterskor är stress vanligt förekommande 

(Arbetsmiljöverket 2010, Bailey & Clarke, 1992). Forskning visar att det finns ett 

flertal faktorer som utlöser stress bland sjuksköterskor såsom förhållanden i 

arbetsmiljön, arbetsrelationer, rollkonflikter och organisationsstrukturer. En annan 

förklaring ligger i vård- och omsorgsyrkenas särart. Att dagligen konfronteras med 

svåra problem och komplicerade livssituationer är påfrestande.  

 

French, Lenton, Walters och Eyles (2000) har identifierat ett antal orsaker till 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. Exempel på dessa är konflikter med läkare, 

problem med kollegor och chefer, diskriminering, patienter och deras anhöriga, högt 

arbetstryck samt hantering av sjuka och döende patienter. Stress visar sig också vara 

starkt relaterad till otydliga roller och otydliga arbetsuppgifter som delvis berodde på att 

sjuksköterskor alltmer får utföra uppgifter som traditionellt sett gjorts av läkare och 

detta bidrar till ökad arbetsbörda (Clegg, 2001 & Mc Vicar, 2003). Mc Vicar (2003) 

menar vidare att källor till stress bland sjuksköterskor varierar då innebörden av stress 

är väldigt individuell, framför allt när arbetsplats och sjuksköteskerollen förändras. 

Även snabba förändringar i patientens hälsotillstånd samt sjuksköterskors höga 

förväntningar på sig själva trots begränsad arbetslivserfarenhet är andra källor till stress 

(Hall, 2004). 

 
Stress har också undersökts bland sjuksköterskor som är verksamma inom 

akutsjukvården. I en enkätstudie där intensivvårdssjuksköterskor tillfrågades om stress 

på arbetet, framkom det att stress framför allt var orsakad av brist på personal, att 

läkaren inte kom tillräckligt snabbt vid kritiska situationer samt frågor från anhöriga 

(Hays, All, Mannahan, Cuaderes & Wallace, 2006). Forskning som rör stress specifikt 

bland anestesisjuksköterskor visar att stress upplevs inom många olika områden. Perry 

(2005) beskriver att denna personalgrupp upplever dels patientrelaterad stress som till 

exempel sövning av barn och svårigheter att intubera och oväntade dödsfall på 
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operationsbordet men även administrativ stress som inkluderar hög arbetsbelastning, 

högt produktionstryck, svårt att få rast och brist på personal.  

 

Den senaste nordiska studien gjord på anestesisjuksköterskor och deras erfarenheter av 

stress är Hustads kvalitativa intervjustudie från 2007. Han beskriver stress i förhållande 

till medarbetare, ledning och administration. Hustad menar att stress i relation till 

medarbetare ofta är knutet till rollkonflikter. Konflikter som uppstår vid osäkerhet om 

inhyrda eller oerfarna anestesiläkares kompetens samt konflikter som är knutna till 

meningsskiljaktigheter mellan anestesisjuksköterskan och operationssjuksköterskan. 

Även i andra studier (Perry, 2005; Kingdon & Halvorsen, 2006) nämns 

samarbetssvårigheter och bristfällig kommunikation mellan olika yrkeskategorier inom 

operationsverksamheten som de tyngsta orsakerna till känsla av stress. Vidare menar 

Hustad att stress också skapas av ökade produktionskrav, mindre tid till omsorg, låg 

bemanning, brist på stöd från chefer, lågt inflytande och små möjligheter att påverka. 

Han tar även upp de situationer som äldre anestesisjuksköterskor upplever som 

stressande såsom arbetet med dator och den ökande elektroniska övervakningen och att 

arbetet har blivit mer fysiskt krävande. 

 

Däremot har det visat sig att sjuksköterskor som arbetar på operationsavdelning har en 

positivare uppfattning om sin arbetsmiljö än sjuksköterskor som arbetar på andra 

avdelningar. Sjuksköterskor som är verksamma på operationsavdelningar på mindre 

sjukhus är mer nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsbelastning och upplever ett större 

stöd från organisationen än de på större sjukhus (Sexton, Teasey, Cox & Carroll, 2007).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Det anestesiologiska arbetet är genom sin karaktär och mångsidighet psykiskt krävande 

och anestesiologi är en specialitet där noggrannhet och en ständig mental och fysisk 

närvaro är av största vikt. Anestesisjuksköterskans arbete karaktäriseras idag av ett högt 

tempo och krav på ökad produktivitet samt innebär ofta vård av kritiskt sjuka patienter 

och krav på förmågan att fatta snabba beslut. Alla dessa faktorer kan ge upphov till 

negativ stress. En stress som kan få ödesdigra konsekvenser, dels för 

anestesisjuksköterskans välbefinnande men även för kvaliteten på vården och patientens 

säkerhet eftersom anestesisjuksköterskans arbetsmiljö är patientens vårdmiljö. I 

förlängningen kan stress orsaka lidande för sjukvårdspersonal i form av ohälsa av olika 

slag men även vårdlidande för patienten då misstag och fel lättare begås. Trots denna 

vetskap finns det begränsat med kunskap om vad anestesisjuksköterskor upplever som 

stressande i sitt arbete, framför allt kvalitativ forskning. Mot bakgrund av detta vill vi 

därför undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av 

arbetsrelaterad stress. 
 

SYFTE  

Syftet med studien är att beskriva vad som upplevs som arbetsrelaterad stress av 

anestesisjuksköterskor.   
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METOD   

Ansats 

Då syftet med studien var att få en djupare förståelse för vad anestesisjuksköterskor  

upplever som stressfyllt på sitt arbete, har en kvalitativ metod valts. Enligt Holme och 

Solvang (1997) strävar kvalitativa metoder mot att resultera i beskrivande data såsom 

människans egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden. Vidare 

kännetecknas kvalitativ metod av att man som forskare önskar fånga egenarten hos den 

enskilda och dennas speciella livssituation och metoden präglas av närhet till 

forskningsobjektet. Mellan forskare och informant råder ett jag-du-förhållande som 

innebär att man som forskare försöker sätta sig in i den undersöktes situation och se 

världen utifrån dennes perspektiv. Relationen präglas av närhet och sensitivitet. Endast 

härigenom kan en djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse man 

studerar skapas (ibid.). Olsson och Sörensen (2007) menar att kvalitativa studier gör det 

möjligt ta del av varandras inre världar och därigenom tolka och eller beskriva den 

information som erhålls.  

 

I humanvetenskapliga studier utgår ofta forskaren ifrån ett livsvärldsperspektiv. 

Livsvärlden, som även benämns som vardagsvärld, är den värld som vi dagligen lever i, 

erfar, talar om och tar förgiven i alla våra aktiviteter (Dahlberg, 1997). Kvale (1997) 

hävdar att den kvalitativa intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersoners livsvärld. En del i våra 

informanters livsvärld utgörs av operationsavdelningen och det arbete de utför där som 

anestesisjuksköterskor. Dahlberg (1997) menar vidare att livsvärldsperspektivet kräver 

en öppenhet och att denna öppenhet kännetecknas av en äkta vilja att höra, se och förstå 

hos intervjuaren. Den vetenskapliga öppenheten begränsas dock av vår förförståelse. 

Förförståelsen är de föreställningar och erfarenheter forskaren har inom det område som 

forskningen ska göras i. Olsson och Sörensen (2007) anser att det framför allt inom 

kvalitativ forskning är viktigt att forskaren redogör för sin förförståelse inom 

forskningsområdet. Eftersom inte någon av oss har tidigare erfarenhet inom kontextet 

anestesisjukvård är vår förförståelse inom området begränsat. Däremot har vi 

erfarenheter som vi samlat på oss i andra sammanhang, till exempel under den tid vi 

haft verksamhetsförlagd utbildning och när vi arbetat som allmänsjuksköterskor. 

Förförståelsen påverkar varje individs sätt att uppfatta verkligheten och tolkningar som 

görs blir därför aldrig helt förutsättningslösa. Därför har vi strävat efter att tygla vår 

förförståelse. Ett medvetet tyglande är en förutsättning för att kunna vara öppna för vad 

som visar sig. 

 

Datainsamling 

Urval 

Informanterna i denna studie bestod av åtta anestesisjuksköterskor från två sjukhus i 

Västra Götalandsregionen. Ett strategiskt urval gjordes för att visa variation i resultatet. 

Lämpliga deltagare valdes ut tillsammans med de kliniska adjunkterna på respektive 

sjukhus. Holme och Solvang (1997) menar att man kan öka informationsinnehållet 

genom att använda sig av intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt 
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med kunskap om den företeelsen man studerar. För att få en fördelning som ur ett 

könsperspektiv representerade hälso- och sjukvårdens verklighet, intervjuades sex 

kvinnor och två män. Vi valde dessutom informanterna med hänsyn till antal 

yrkesverksamma år som anestesisjuksköterskor. Den anestesisjuksköterska som 

intervjuades som hade flest år i yrket hade 30 års erfarenhet medan den med kortast tid 

hade arbetat drygt ett år. Den yngsta personen vi intervjuade var 28 år och den äldsta 66 

år. Genomsnittsåldern var 46 år.  

 

Genomförande 

Inledningsvis kontaktade vi verksamhetscheferna för att få tillstånd att genomföra 

intervjuerna. Detta skedde både muntligt och skriftligt (se bilaga 1 och 2). Därefter 

valdes, tillsammans med klinisk adjunkt på respektive sjukhus, de 

anestesisjuksköterskor ut som skulle komma att delta i studien. Utvalda 

anestesisjuksköterskor tillfrågades muntligt och erhöll ett brev (se bilaga 3). 

Datainsamlingen skedde genom enskilda, öppna intervjuer med narrativ prägel. Enligt 

Lantz (1993) karaktäriseras den öppna intervjun av en vid fråga som sedan följs upp 

med följdfrågor får att få en fördjupad förståelse. Genom den öppna intervjun är det 

möjligt att fånga respondentens uppfattning om och upplevelse av ett fenomen. 

Fenomenet som vi ville undersöka var arbetsrelaterad stress. Den narrativa intervjun 

innebär att intervjupersonen fritt berättar om sin erfarenhet och upplevelse av det 

fenomen som studeras. Genom att entusiasmera berättandet blir forskaren medskapare 

till texten ( Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Båda författarna medverkade under de två första intervjuerna. Därefter genomfördes de 

resterande intervjuerna enskilt då risken med att vara fler intervjuare än 

intervjupersoner, är att den som intervjuas upplever sig vara i underläge och inte vågar 

öppna sig helt (Kvale, 1997). För att slippa störande moment skedde intervjuerna i 

avskilda rum på arbetsplatserna. Utgångsfrågan var att informanterna ombads berätta 

om en händelse de upplevt som stressande på sitt arbete. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är enligt Kvale (1997) ett ämnesinriktat samtal där två personer 

talar om samma ämne som de båda har intresse för. Genom intervjun vänder sig 

forskaren till människors livsvärld. Enligt Dahlberg (1997) är den kvalitativa intervjun 

inte strukturerad, utan undviker i förväg bestämda frågor. Detta för att man inte vill ha 

för stor styrning på samtalet eftersom alltför ”riktade” frågor begränsar öppenheten. 

Istället är det forskarens syfte att utveckla intervjun som en dialog och därigenom förstå 

den intervjuade genom att be denne att alltmer fördjupa sitt resonemang och berätta om 

företeelsen så utförligt som möjligt. Frågorna och forskarens kommentarer eller 

följdfrågor formuleras således under själva intervjun. Däremot kan en intervjumall 

användas för att säkra att samma information efterfrågas i samtliga intervjuer, vilket 

gjordes i vår studie (se bilaga 4). I mallen fanns förslag på stödfrågor. Detta kan 

upplevas som ett psykologiskt stöd för osäkra intervjuare (Dahlberg, 1997). 

Intervjuerna bandades och varade mellan 17-35 minuter. Avslutningsvis genomfördes 

ordagrann transkribering av alla intervjuer. 
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Dataanalys  

Bearbetning av intervjuerna har genomförts genom kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats enligt det tillvägagångssätt som Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2008) beskriver. Elo & Kyngäs (2008) förespråkar induktiv ansats när det finns lite 

forskning eller stora luckor i det valda forskningsområdet. Induktiv ansats innebär en 

förutsättningslös analys av texter, som är baserade på människors berättelser om sina 

upplevelser av något fenomen.  Målet är att upptäcka gemensamma drag och mönster i 

texten och därigenom skapa teori (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Det 

övergripande syftet med denna analysmetod är att få fram kondenserade och 

översiktliga beskrivningar av en företeelse. Resultatet av analysen är begrepp eller 

kategorier som beskriver företeelsen. Alla intervjuer lästes igenom åtskilliga gånger för 

att skapa en helhetskänsla. Efter att vi läst igenom texterna ett antal gånger började vi 

reflektera över deras huvudsakliga innehåll och domäner trädde fram. Ord, meningar 

och fraser som innehöll information som var relevant för syftet plockades sedan ut.  

Dessa ord, meningar och fraser kallas för meningsbärande enheter. Dessa 

meningsbärande enheter kondenserades sedan, det vill säga, kortades ner till några få 

ord. Därefter genomfördes abstraktion, de kondenserade meningsenheterna lyftes till en 

högre logisk nivå och kodades. En kod är en etikett på en meningsenhet som kortfattat 

beskriver dess innehåll. Nittioåtta stycken koder identifierades. Koderna grupperades 

slutligen i kategorier som återspeglade det centrala budskapet i intervjuerna. Koder som 

liknade varandra identifierades, vilket resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier (tabell 1). Kategorier utgör det manifesta innehållet av intervjuerna, det 

vill säga det som direkt uttrycks i texten, det som faktiskt sägs. Vi har valt att stanna vid 

den manifesta, deskriptiva nivån i analysen. Det sista steget, som vi alltså valt att inte 

utföra, är skapandet av teman. Detta steg innebär att forskaren slutligen tolkar texten så 

som hon/han uppfattar den.  

 

Etiska överväganden  

Under vårt uppsatsskrivande har vi förhållit oss till vissa etiska regler och krav (Codex, 

2010). Forskning får inte utsätta människor för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada, 

därför ska bland annat all data avidentifieras för att säkerställa anonymitet och 

konfidentialitet (ibid.). Inga namn på intervjupersonerna kommer därför att röjas i 

denna studie. Försökspersoner ska få tydlig information om studien, både skriftligt och 

muntligt i god tid innan genomförandet för att kunna ta ställning till sitt deltagande. Det 

måste också finnas tillfälle för frågor (ibid.) Innan varje intervju informerades därför 

intervjupersonerna om syftet med studien (se bilaga 3). De informerade även om sina 

rättigheter, det vill säga att intervjun var frivillig och att de när som helst, utan 

förklaring, kunde avbryta sitt deltagande. Det är viktigt att informerat samtycke ges av 

personer som ska delta i studier. Forskning får bara utföras om forskningspersonen har 

samtyckt till den forskning som avser henne eller honom (ibid.). Innan intervjuerna 

påbörjades, undertecknade därför samtliga anestesisjuksköterskor som skulle bli 

intervjuade, sitt samtycke att delta (se bilaga 5).  
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RESULTAT 

Under samtalen med anestesisjuksköterskorna framkom det från flera informanter att 

stress inte upplevs så ofta, i alla fall inte negativ stress. Flera informanter nämner att en 

av anledningarna till att de sökt sig till yrket är just på grund av att det ibland sker 

oförutsedda händelser eller större olyckor där det krävs snabb handlingsberedskap och 

ett ökat tempo. Denna spänning upplevs som en del av tjusningen med arbetet och 

några säger att man måste tycka om den akuta, lite stressigare biten, om man ska trivas 

med sitt jobb som anestesisjuksköterska. En del av informanterna menar också att 

anledningen till att de ofta inte blir så stressade, är att de har lagt upp andra planer, som 

de själva uttrycker det; plan B, plan C, plan D, ut i fall att något oväntat skulle inträffa.  

 

Även om stress, enligt informanterna själva, inte upplevs i så stor utsträckning har det 

ändå under analysarbetet av de utskrivna intervjuerna framkommit ett antal områden 

inom vilka anestesisjuksköterskorna upplever sig stressade. Resultatet visar att stress 

orsakas av bristande kontroll, men även vid brister i vårdandet av patienter och i 

organisationen. Det handlar framför allt om att stress uppkommer när 

anestesisjuksköterskan på olika sätt känner sig ensam, när vårdandet inte blir optimalt 

och när tid och kollegor hindrar anestesisjuksköterskan att göra, vad hon känner, är ett 

bra arbete. Resultatet redovisas i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier 

(tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Presentation av huvud- och underkategorier. 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

 

 Att sakna kontroll 

 

 Att vara lämnad med stort ansvar 

 Att uppleva oförutsedda händelser 

 Att sakna möjligheter att kunna påverka 

 

 

 Brister i vårdandet 

 

 Att vara ovan vid vårdsituationer 

 Att tappa patientfokus 

 Att vårda barn och svårt sjuka patienter 

 

 

 Brister i organisationen 

 

 Att uppleva tidspress 

 Att uppleva samarbetssvårigheter 

 Den fysiska arbetsmiljön 
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Att sakna kontroll 

Kategorin innehåller underkategorierna; att vara lämnad med stort ansvar, att uppleva 

oförutsedda händelser samt att sakna möjlighet att kunna påverka. 

 

Att vara lämnad med stort ansvar 

Att vara anestesisjuksköterska innebär att arbeta självständigt med ett eget medicinskt 

ansvar. Denna självständighet kan ibland bli en stressor och upplevas som ensamhet i 

sin profession, en känsla av att vara utlämnad åt sig själv med stora beslut. Det handlar 

ofta om situationer då det inte finns direkt hjälp att tillgå, som när anestesiläkaren är 

upptagen och inte kan komma till operationssalen eller helt enkelt befinner sig i 

hemmet på jourtid, när det inte finns någon anestesisjuksköterska utöver som kan stötta 

upp vid osäkerhet och vid ambulanstransporter av allvarligt sjuka patienter. Irritation, 

frustration och otillräcklighet är känslor som uppkommer vid dessa situationer. Några 

anestesisjuksköterskor uttrycker det så här: 

 

”...ingen kan hjälpa mig.” 

 

”...och då känner jag att helvete...då vill jag ha dit nån...” 

 

”...dom här lite starkare sakerna som man känner sig så utlämnad 

på och på en transport det är klart...då är man helt ensam...långt 

ifrån sitt hemsjukhus och du har långt till nästa sjukhus. Om man 

säger så så att du måste lita på ditt omdöme då...” 

 

Att uppleva oförutsedda händelser 

De flesta informanter, framför allt de med längre arbetslivserfarenhet, kände sig oftast 

trygga i sin yrkesroll. Att inte alltid veta vad man möter och att ingen dag är den andre 

lik ansågs som en del av charmen med jobbet. Ändå fanns det tillfällen då flera av 

informanterna upplevde att de tappade kontrollen. Känslan av att inte ha kontroll  

infinner sig framför allt när något oförutsett inträffar. Det kan handla om att inte kunna 

skapa fri luftväg efter nedsövning trots att det sett lätt ut, oväntade hjärtstopp och 

plötsliga blödningar.  

 

”...man tror att det här ser ju rätt så lättintuberat ut, eller 

lättventilerat, och så söver man ner. Och så går det inte alls…” 

 

”...den lilla flickan blödde nästan en halvliter utav dom 

här näsblödningarna, och innan vi fick intuberat och ordning på 

alla grejer...då var det stressigt. Hon var ju i övre tonåren så 

man har hade inte förväntat sig att det skulle hända...” 

 

Att inte ha kontroll handlar alltså om att inte känna sig förberedd, att inte ha en plan B 

vid oväntade händelser. En rörig miljö och svårigheter att se helheten upplevs också 

som bristande kontroll, liksom att inte vara påläst i patientens journal eller komma in 

till patienten i ett senare skede när annan personal redan börjat med förberedelserna 

inför en operation. En anestesisjuksköterska uttrycker det så här: 
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”men, till exempel när vi har små barn, och jag inte kan 

förbereda, som är så viktigt för mig då med läkemedelsdoser 

och så, då är det ju, då upplever jag stress, en inre stress. Och 

det handlar ju om att man tappar kontrollen då.” 

 

Att sakna möjlighet att kunna påverka 

Som anestesisjuksköterska är man underställd anestesiläkaren och dennes ordinationer. 

Att inte få följa sin intuition och kunna påverka i önskad utsträckning upplevs som 

begränsningar och leder till stress. Det handlar om att som anestesisjuksköterska få stå 

tillbaka för anestesiläkarens beslut och ibland behöva använda metoder eller följa 

ordinationer som inte känns bra. Informanternas erfarenhet är även att de inte får vara 

med och påverka större beslut som tas i organisationen just på grund av att de är 

sjuksköterskor och inte läkare. Två informanter upplever att ekonomin styr mycket och 

att det görs många förändringar och tas många beslut från ledningen utan att lyssna 

ordentligt på medarbetarna. Upplevelsen av att inte kunna påverka uttrycks så här: 

 

”Och så specialvården då när jag talar om det att jag vill 

söva med TCI. Och då blir det begränsat när narkosläkarna 

inte vill vara med och ordinera det. Du känner att du 

inte kan påverka riktigt som du vill då? Nej. På grund av att jag 

inte är medicinare. För då hade jag gjort det.” 

 

”...hon var nere i runt 70...lite över 70 i Hb...och jag fick 

fortfarande inte sätta blod för narkosläkaren...jag ville det, 

och operatören ville det, men nej...” 

 

”...man drar igång så mycket..istället för att lyssna av lite 

mer.. inte minst vad det gäller schema och allt det här...” 

 

Brister i vårdandet 

Denna kategori innehåller underkategorierna; att vara ovan vid vårdsituationer, att inte 

ha patientfokus samt vård av barn och sjuka patienter. 

 

Att vara ovan vid vårdsituationer 

Att som anestesisjuksköterska hamna i vårdsituationer där ens erfarenheter brister anses 

upplevas som en stress. Vård som utförs sällan och som informanterna inte har rutin i 

skapar en känsla av obehag. Som nyutexaminerad anestesisjuksköterska upplever vissa 

en stress hela tiden eftersom att alla situationer är nya i deras ögon. Rädsla för att inte 

kunna bemästra situationer skapar stress.  

 

”...så till exempel på öronoperation så blir det alltmer att det bara 

är jättevan anestesipersonal som går där...och operationssjuksköterskorna 

är ju där mycket mer dom är ju stationerade klinikvis..så dom kan ju 

sitt område jättebra..och sen kanske man går runt ett år och så kommer 

man till öron och då är det ett år sedan man var där...” 
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”Men det handlar nog mer om det blir en kritisk situation 

med patienterna. För man vill ju att allt ska gå så bra och...och 

det kan ju vara en stress, jag menar, man är ju inte van sköterska, 

jag har ju bara jobbat två år. Man kan känna stress ibland att 

man liksom ska stå där och inte kunna hantera situationen...” 

 

Men även som erfaren anestesisjuksköterska upplevs stress när vårdandet sträcker sig 

utanför de gränser som man är van vid till vardags. En informant säger: 

 

”Mindre barn har vi också väldigt lite erfarenhet av, allting 

är ju bättre om man gör det ofta och mycket va..så att man 

får rutin på saker och ting. Förr sövde vi ju relativt ofta i 

alla fall, såna här små pylorusstenoser och kluttar på 

2,5 kg eller 3 kilo, alldeles nyfödda då. Nu har vi det 

förfärligt sällan alltså...egentligen nästan aldrig småungar 

under ett år. Och när det ändå kommer nån sån där liten, 

då är man ovan och barhänt” 

 

Att tappa patientfokus 

När patienten inte sätts i centrum eller när kollegor eller organisation på ett eller annat 

sätt kränker patienten erfar anestesisjuksköterskan som stressfyllt. Den naturliga 

professionella vården samt grundvården som anestesisjuksköterskan utför innebär bland 

annat att hon har ansvar för att skydda patientens integritet och att skapa en relation till 

patienten som gör att denne känner sig trygg och bekräftad. Flera av informanterna 

berättade om händelser då patienten inte ”blivit sedd” och respekterad. 

 

”...något som kan stressa mig, det kommer jag ihåg en gång faktiskt, 

då var det tre narkosläkare som hade tagit upp patienten...och jag 

kom in i ett senare skede..och jag kommer in och ser en patient helt 

utlämnad, till några som forcerar runt patienten och gör saker…” 

 

”...när jag känner mig stressad nu, då är det att någon 

eller något i organisation kränker patienten. Och det kan man ju se 

varje dag om man vill...man pratar över huvudet på patienten, till exempel 

när man är flera stycken som istället pratar med varandra runt 

såhär så att patienten inte är i fokus som dom ska vara...” 

 

Att vårda barn och svårt sjuka patienter 

Att söva patienter i alla åldrar ingår i anestesisjuksköterskans arbete. Dock har det 

framkommit att vårdandet av vissa patientgrupper är extra krävande. Flera informanter 

uppger att arbete med barn är stressande. Det handlar främst om att läkemedel till barn 

doseras annorlunda än till vuxna, att barn är extra känsliga för stimuli och att förloppen 

är så snabba när det väl händer något. Några informanter uttrycker det så här: 

 

                      

”...det är framför allt barn..barnanestesier...att dom ska spasma... 
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har man sett det en gång så...det går så fruktansvärt fort...jag hade 

i början där ett litet barn som spasma...till slut fick vi ge celo och 

så kom narkosläkaren och intuberade...men jäklar vad fort det gick. 

...knallblåa direkt och snabbt sjunkande saturation...” 

 
”...det är bara för att barn är så små...och det är så små doser 

och det är viktigt att inte ge fel doser...det händer snabbt när 

det händer, så man måste alltid ha en plan B...” 

 
”...jag gick in och löste på en sal, öronsalen, där det var ett barn 

som var sövt..och allt gick jättebra men plötsligt fick barnet en 

spasm och damp och damp jättesnabbt i saturation..och tappa 

färgen och allting. Jag gick och pratade om det hela eftermiddagen sen. 

Så just det här med barn, man är alltid lite mer spänd med barn. 

Dom har så små reserver...” 

 
Några anestesisjuksköterskor nämner också att patienterna som opereras idag är sjukare 

och äldre och detta fordrar mer av dem. Vårdandet blir mer komplicerat. Det uttrycks så 

här: 

 

”...jag tycker vi har sjukare patienter idag...äldre...sjukare...mer 

avancerade ingrepp...” 

 

”och sen är ju en sak också att det är mycket tungt klientel... 

patienterna...om man ser på småsjukhusen...dom har ju friska 

patienter och så här och det är ju jättekul, men vi har ofta lite 

tyngre...multisjuka gamla....” 

 

Brister i organisationen 

Kategorin innehåller underkategorierna; att uppleva tidspress, att uppleva 

samarbetssvårigheter och den fysiska miljön. 

 

Att uppleva tidspress 

Flera av anestesisjuksköterskorna lyfter fram tidspressen som en av huvudorsakerna till 

upplevelsen av stress i sitt arbete och att den framför allt är orsakad av en ökad 

arbetsbelastning till följd av ökad produktionsmängd. Pressade operationsscheman och 

kraven som de har på sig att programtider ska följas enligt vad som är planerat, leder till 

stress. Många uttrycker att det är ett helt annat effektivitetstänkande i dag än vad det var 

förr. Detta uttrycks i följande citat: 

 

”... idag tror jag att jag känner stress över att allt ska gå så snabbt...alla 

bytestider...att man hela tiden ska minimera det....det handlar så 

mycket om starttider och avslut nu...” 

 

”...så tänker jag också på hur mycket som ska produceras på en dag...man 

jobbar, jobbar, jobbar, och det blir bara mer och mer hela tiden...” 
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”...tiden är en stor stressfaktor...att det ska gå fort i bytena..och går 

det inte riktigt som det ska blir det ju förskjutet hela dagen alltså.. 

då blir det ju det här...ja, det blir ju en inre stress...det känner 

jag direkt alltså, när man känner att nu fasen är vi en halvtimme efter 

..och det är ju mycket tid...” 

 

En av informanterna upplever stress när den perioperativa omvårdnaden inte kan 

utföras på grund av att det inte finns avsatt tid för detta i verksamheten. Den 

anestesisjuksköterskan beskriver det så här: 

 

”...just att man inte kan få göra hela den perioperativa vårdprocessen 

fullt ut..att  man inte fullt genomförbart har tid och möjlighet i 

organisationen att utföra naturlig vård, grundvård och specialvård. 

Som man vet är rätt...” 

 

Att uppleva samarbetssvårigheter 

I det stora hela anser anestesisjuksköterskorna att samarbetet mellan dem och övrig 

personal fungerar bra men att det ändå fanns situationer då de kände stress i förhållande 

till medarbetare. Flera anestesisjuksköterskor nämner problem i samarbetet med 

kollegor och då framför allt samarbetet med narkosläkaren som källa till stress. En 

stress som grundar sig på att det inte finns enhetliga direktiv men även på brister i 

kommunikationen eller osäkerhet om kompetens. Stress upplevs också av några 

informanter när övriga arbetskamrater på salen forcerar eller är otrevliga. 

 

”...olika narkosläkare har olika åsikter..det är ju också egentligen ett 

väldigt stressmoment...du kan fråga en och så är det en annan 

som gör precis tvärtom...” 

 

”....så fort narkosläkare blir inblandade, så är det lätt att det blir 

en stressad atmosfär i luften. För dom ska göra allting på en gång. 

Och är...har ofta bråttom, har inte tid att vänta och så vidare...” 

 

Sistnämnde informant beskriver även: 

 

”Har jag en narkosläkare jag är trygg med, som jag vet, att han 

vet precis vad han gör, då är jag väldigt lugn och fin....men om 

jag å andra sidan skulle ha jobbat med en narkosläkare som jag 

visste inte hade full koll på läget, och inte har en plan B...det 

kan vara en osäker och stressande situation” 

 

En av informanterna berättar om en händelse där kirurgen inte lyssnade och där 

anestesiläkaren inte verkade förstå angelägenheten i den aktuella situationen: 

 

 

”...det var på gyn, vi skulle operera en kvinna, en abdominell 

hysterektomi..och man skulle göra det med spinalbedövning och 

tillräckligt djup propofolanestesi...och allt var frid och fröjd och dom 
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började operera..och sen..ja, dom hittade grejer så det var inte bara 

att plocka bort livmodern..det behövdes en kirurg..och dom ringde 

efter en kirurg, och det kom in en...han sa:  gör ett stort hål så tvättar 

jag mig så länge..varpå jag inser att spinalen inte räcker..och 

ringer narkosläkaren som sa att han skulle komma men det lät 

inte som han hade jätte bråttom...sen kommer kirurgen in och tar 

skalpellen och jag försöker säga att...nää..vänta...hon är spinalbedövad 

och det räcker inte så långt upp..nää..men stoppa ner 

en tub då  säger han och börjar skära...” 

 

Den fysiska arbetsmiljön 

Anestesisjuksköterskor som har några års erfarenhet är delaktiga på larm både inom och 

utanför sjukhuset. Vissa av informanterna ansåg att stress är kopplat till situationer och 

platser som de inte är van att arbeta i/på. Likaså berättade några informanter att det 

fanns faktorer i den fysiska arbetsmiljön, på själva operationsavdelningen, som även 

resulterar i upplevelse av stress.  

 

”...det som också kan vara ett stressmoment som man känner 

då...det är när man ska åka ut i sjukvårdsgrupp...när man 

vet att de sitter fastklämda...dåliga..när man..för det är ju en 

okänd miljö för mig då..då man inte har allting runt omkring 

sig...och inte veta vad man ska möta...” 

 

”...det var ett hjärtstopp i en sån miljö där man också såg 

hur stressade barnmorskorna blev för att ingenting fungerade 

riktigt..och det var jobbigt alltså...att man inte ens visste 

var man skulle hämta defibrillatorn där borta och sånna grejer...” 

 

När det gäller faktorer på operationsavdelningen, beskriver några av informanterna det 

så här: 

 

”...datorn är en stressfaktor...det förväntas att man ska gå in 

och läsa mycket på datorn...när man hade sina papper då kunde 

man sitta under tiden och läsa så här...men nu ska man in i 

datorn och kolla provsvar och ska man ta ett prov så ska man ju 

in i datorn och skicka iväg det..och sätter man blod ska 

man ju skriva i det också...” 

 

”...sen är det så långt till saker och ting..när man är liksom i 

ena änden av operationsavdelningen och så ska man ha någonting 

som bara finns i den andra änden...det är liksom inte så att man 

har saker och ting på ett och samma ställe typ...” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att få reda på anestesisjuksköterskors upplevelse av 

arbetsrelaterad stress. Av denna anledning föll det sig naturligt att välja en kvalitativ 

metod då dessa tillvägagångssätt syftar till att ge beskrivande data såsom människans 

egna beskrivande eller talande ord och observerbara beteenden (Olsson & Sörensen, 

2007). Enligt Dahlberg (1997) är intervju en metod som lämpar sig väl då kvalitativt 

präglade företeelser eller fenomen ska undersökas. Vidare anser Dahlberg att ytterligare 

ett skäl till att just intervjua människor inom hälso- och sjukvården är att denna 

verksamhet är så komplex och därför inte så lätt låter sig mätas eller kvantifieras. Inom 

hälso- och sjukvården förekommer det företeelser såsom helhetsyn, lidande, mening, 

hälsa och vårdande som egentligen inte existerar annat än i ett livsvärldsperspektiv. 

Genom att utgå ifrån ett livsvärldsperspektiv kan de intervjuade personerna berätta och 

beskriva hur de erfar världen och en specifik händelse i ett för personernas meningsfullt 

sammanhang med sina egna ord. Av denna anledning valde vi narrativa intervjuer med 

utgångspunkt från informanternas livsvärld.  Det föll sig också naturligt att välja 

intervjuer då det efter litteraturgenomgången visade sig finnas begränsat med tidigare 

kvalitativ forskning som berör stress bland anestesisjuksköterskor (Perry, 2005).  

 

Vi valde att bearbeta intervjuerna utifrån kvalitativ innehållsanalys då denna metod 

syftar till att finna variationer med avseende på skillnader och likheter. Vi upplevde att 

de olika stegen i analysmetoden hjälpte oss att på ett bra sätt strukturera datamaterialet. 

Däremot finns det en risk för att helheten går förlorad genom en alltför detaljerad 

kodning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Vi tror ändå inte att vi tappat 

helheten, då vi under hela analysarbetet gått tillbaka till de fullständiga intervjuerna för 

att försäkra oss om att de kondenserade meningarna inte är tagna ur sitt sammanhang. 

 

Inom naturvetenskapen är validitet ett mått på en vetenskaplig undersöknings giltighet, 

det vill säga, ett mått som talar om ifall det fenomen som undersöks verkligen är 

detsamma som avsikten var att undersöka. Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och 

säkerhet hos metoden och anger att resultatet inte påverkats av systematiska mätfel. I 

kvalitativ forskning måste dock validitet och reliabilitet värderas på ett annorlunda sätt 

eftersom man i studier med kvalitativ inriktning inte kan skatta tillförlitligheten med 

siffror. I kvalitativa studier diskuteras istället ofta trovärdighet, överförbarhet och 

tillförlitlighet (Dahlberg, 1997 & Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Trovärdighet handlar bland annat om hur överförbart ett resultat är. Inom ramen för 

detta arbete anser vi att åtta informanter räckte för att få svar på vår frågeställning. 

Huruvida resultatet kan generaliseras till att gälla alla anestesisjuksköterskor är svårt att 

svara på men genom det strategiska urvalet har vi ändå fått en spridning på deltagarna 

genom att inkludera både män och kvinnor från olika åldersgrupper med varierande 

arbetslivserfarenhet vilket hjälpte till att få en variation i de svar som gavs från 

informanterna. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om vi till exempel 

enbart hade intervjuat män eller bara anestesisjuksköterskor med lång erfarenhet. Det är 

också möjligt att vi hade fått andra resultat om vi intervjuat anestesisjuksköterskor på 

andra sjukhus. Avsikten med kvalitativa metoder är dock inte att generalisera, utan att 
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skapa fördjupad förståelse för en företeelse, till exempel en persons upplevelse. 

Dessutom överensstämmer stora delar av vårt resultat med tidigare forskning inom 

ämnet vilket enligt Kvale (1997) kan styrka trovärdigheten på de fynd som gjorts men 

han poängterar också att det inte betyder att resultaten är absolut sanna. Enligt Elo och 

Kyngäs (2008) kan resultatet också göras mer trovärdigt om informanterna själva kan 

rätta eventuella felaktiga uppfattningar och missförstånd genom att få läsa utskrift av 

intervjuerna men också genom att materialet granskas av andra forskare för att se om de 

kom fram till samma resultat. Ingetdera gjordes i vår studie vilket kan ses som en 

svaghet.  

 

För att öka studiens trovärdighet ytterligare är det viktigt att det tydligt framgår hur 

analysen har gått tillväga. Bilagor och tabeller kan användas för att demonstrera 

förbindelsen emellan datamaterialet och resultatet (Elo & Kyngäs, 2008). Vidare är det 

viktigt att tydligt redogöra för i vilket kontext som studien utförs i, hur urvalet av 

informanter har gått till samt hur insamlingen av datan genomförts. På detta sätt kan 

någon annan följa hela processen (ibid.). Vi anser att vi detaljerat beskrivet varje del i 

studiens metodavsnitt och att det tydligt framgår hur vi gått tillväga för att få fram 

resultatet. I bilaga 6, tabell 2 presenteras en mer ingående beskrivning av hur 

underkategorier och huvudkategorier vuxit fram ur datamaterialet. Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008) menar att det vid analys av människors upplevelse inte är 

helt ovanligt att underkategorier och kategorier inte helt utesluter varandra. Detta 

upplevde vi också till viss del under analysarbetet. Till exempel har vi funderat på om 

inte underkategorin som handlar om samarbetssvårigheter till viss del även kan stämma 

in under kategorin som handlar om att inte kunna påverka. Ett annat sätt att ge läsaren 

möjlighet att bedöma trovärdigheten är enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) 

att presentera citat från intervjuerna. Genom hela resultatpresentationen har vi valt att 

exemplifiera kategorierna med citat men också av den anledning att vi ansåg att 

resultatet skulle bli mer ”levande” och mer intressant att läsa. 

 

Inom kvalitativ forskning är det också av intresse att diskutera objektiviteten under 

studiens genomförande. Med detta menas forskarens förmåga att vara neutral och inte 

färga data med sin egen förförståelse. Dock är det svårt att i kvalitativa studier förhålla 

sig helt objektiv då forskaren, till skillnad från i kvantitativa studier där man kan 

distansera sig på ett annat sätt, är delaktig och medskapare av intervjun (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). Dahlberg (1997) menar att en strävan mot objektivitet ska 

vara ambitionen men total objektivitet är aldrig möjligt. Vår förförståelse av det 

studerade fenomenet är dock begränsat, då vi inte har någon erfarenhet av att arbeta som 

anestesisjuksköterskor. Däremot har vi erfarenhet från att ha arbetat som 

allmänsjuksköterskor med även från en längre klinisk verksamhetsutbildning inom 

anestesiologi och anestesiologisk omvårdnad. Erfarenhet som självklart har präglat oss 

som människor men som vi tror i ringa grad påverkat resultatet. 

 

Vad gäller studiens tillförlitlighet har fokus legat på informanternas livsvärld och deras 

erfarenhet av arbetsrelaterad stress. Alla intervjuer har transkriberats ordagrant. Svar 

som var otydliga eller kunde tolkas på flera sätt följdes genom att vi bad att få exempel 

eller att informanterna förtydligade sina uttalanden. I efterhand kan man se att vi hade 

kunnat ställa fler uppföljningsfrågor för att få bättre forskningsdata men då vi båda 

saknar erfarenhet av att göra forskningsintervjuer har inte detta varit helt enkelt. 
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Intervjun var utformad med en enda öppen ingångsfråga så att informanterna skulle 

kunna berätta fritt om sina upplevelser utan att vara styrda.  Ledande frågor har också 

undvikits för att inte påverka svaren i en viss riktning. Förhållandet mellan oss och 

informanterna har präglats av lyhördhet och öppenhet. Resultatets tillförlitlighet är 

också beroende av informanternas önskan att vilja ge ”riktig” information. Det kan 

finnas skäl till att antingen försköna eller svartmåla sin tillvaro och på så sätt medverka 

till att resultatet blir snedvridet. Vi upplevde ändå att de anestesisjuksköterskor som vi 

intervjuade svarade spontant och naturligt på frågorna.   

  

Resultatdiskussion 

Studien visar att stress upplevs vid avsaknad av kontroll, vid brister i vårdandet av 

patienter och vid brister i organisationen. Resultaten är inte på något sätt 

revolutionerande utan det som vi har kommit fram till i denna studie stöds av tidigare 

forskning inom ämnet (Perry, 2005; Kingdon, 2006 & Hustad, 2007). Flertalet studier 

nämner att det ökade produktionstrycket är en stor anledning till upplevelse av stress. 

Något som även bekräftas av informanterna i vår studie. Fjorton av de 22 deltagare som 

ingick i Perrys kvalitativa intervjustudie (2005) uttryckte till exempel att de knappt 

hinner städa på operationssalen eller förbereda innan det är dags att ta in nästa patient. 

Något som vi tycker verkar som en skrämmande utveckling, med risk för att vården blir 

en ”löpande-band-verksamhet” där patienten betraktas som ett objekt istället för att ses 

som en människa. 

 

Anestesisjuksköterskeyrket är en unik specialitet. Inom övriga delar av hälso- och 

sjukvården finns det avgränsningar som tydligt skiljer läkarens arbetsuppgift från 

sjuksköterskans. Gränserna mellan anestesisjuksköterskans och anestesiläkarens 

ansvarsområden är dock inte alls lika tydliga (Taylor, 2009). Anestesisjuksköterskan 

arbetar väldigt självständigt med ett eget medicinskt ansvar, som vi tror, gör att arbetet 

känns väldigt stimulerade men som samtidigt kan upplevas som en stressfaktor och få 

till följd att anestesisjuksköterskan känner sig ensam i sin profession och upplever en 

känsla av att bli utlämnad till sig själv med stora beslut. Detta tror vi kan motverkas av 

ett bra stöd från anestesisjuksköterskekollegor men framför allt ett bra samarbete med 

anestesiläkaren som bygger på tydlighet och närvaro. Tyvärr framkommer det, dels i vår 

studie men även i tidigare forskning som vi tagit del av, att stress bland 

anestesisjuksköterskor orsakas av samarbetssvårigheter mellan medarbetare. Framför 

allt understryks att samarbetssvårigheterna ofta är knutna till samspelet med 

anestesiläkaren vilket var något som visade sig vara ett problem även för de 

anestesisjuksköterskor vi intervjuade. Problem som grundar sig på att det inte finns 

enhetliga direktiv men även på brister i kommunikation eller osäkerhet om kompetens. 

Bristande kommunikation och dålig informationsöverföring kan leda till 

missuppfattningar som i sin tur kan leda till felaktiga behandlingar. Taylor (2009) 

menar att samarbetet mellan anestesiläkaren och anestesisjuksköterskan har potential att 

förbättra patientvården förutsatt att relationen bygger på en önskan att vilja samarbeta 

men också på ett delat ansvar samtidigt som båda parter inser vikten av varandras 

kompetens. Enligt Lindwall och von Post (2008) bidrar vanan av att visa respekt för 

kollegor till en atmosfär av välbefinnande, värme, lugn och harmoni. Vad som också är 

viktigt att tänka på, och som nog ofta glöms bort, är att anestesisjuksköterskornas 

arbetsmiljö är patienternas vårdmiljö vilket gör att det rådande klimatet även påverkar 
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patienten. Eftersom anestesiläkaren och anestesisjuksköterskan arbetar så tätt ihop och 

följaktligen tillsammans kan påverka vårdkvaliteten i positiv riktning anser vi att det 

borde finnas större ambitioner för att få till ett samarbete som fungerade ännu bättre än 

vad det gör idag. 

 

Enligt Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell (1990) är den optimala 

arbetssituationen präglad av antingen höga eller låga krav och en samtidig upplevelse av 

att kunna påverka sin situation samt känna starkt socialt stöd. Detta ger ett avspänt eller 

aktivt arbete. Enligt modellen uppstår skadlig stress när arbetstagaren inte kan 

kontrollera eller påverka sin situation samt inte få det stöd hon eller han behöver. 

Resultaten av denna studie bekräftar detta resonemang genom att det visade sig att 

stress upplevs då anestesisjuksköterskorna i olika situationer tappar kontrollen. Känslan 

av att inte ha kontroll infinner sig framför allt när något oförutsett inträffar. Enligt 

Wireklint Sundström (2005) leder en förväntan på en speciell händelse till en känsla av 

trygghet och kontroll. Omvänt leder då en oförutsedd händelse till att känslan av 

kontroll förloras. Då yrket av sin karaktär redan ställer höga krav på 

anestesisjuksköterskan är det viktigt att hon känner att hon upplever kontroll och socialt 

stöd för att inte bli stressad. Jonsson (2004) menar att det sociala stödet ökar 

självförtroendet, vilket leder till en känsla av att kunna hantera stressiga situationer. 

Detta kan vara en möjlig förklaring till varför informanterna upplever stress när 

samarbetet inte fungerar tillfredställande. Utöver detta framkom det också att stress 

uppkommer då anestesisjuksköterskan, dels i det direkta patientarbetet, inte får vara 

med och bestämma men även högre upp i organisationen då det till exempel handlar om 

schemaplanering. Några anestesisjuksköterskor hade den uppfattningen att det var svårt 

att göra sig hörd när det gällde olika organisatoriska förändringar. Vi tror att det är 

oerhört viktigt att man engagerar och entusiasmerar sjukvårdspersonal till att bli mer 

aktiva och få ett större inflytande i beslutsfattandet. På så sätt kan sjukvårdpersonal 

sannolikt få en mer positiv inställning till förändringar samtidigt som det ger en 

upplevelse av att kunna vara med och påverka.  Fogarty och Mckeon (2006) menar att 

sjuksköterskor som får vara med och påverka upplever en mindre stress och högre 

kontroll vilket minskar risken för misstag i hanteringen av läkemedel. Detta styrker vår 

teori om att möjligheten att få vara med och påverka gagnar arbetsmiljön, vilket i sin tur 

gynnar tillfredsställelsen hos sjuksköterskan och i slutändan även patienten.  

 

Enligt Brilowski och Wendler (2005) kännetecknas god omvårdnad av att skapa en 

relation till patienten som bygger på total närvaro och att sjuksköterskan ser människan 

bakom patienten. Detta förutsätter dock, anser vi, att sjuksköterskan får tid och 

därigenom möjlighet att skapa en sådan relation. Med tanke på den tidspress som 

anestesisjuksköterskorna idag upplever med hoptryckta operationsscheman och ökad 

produktionsmängd är det inte helt enkelt att skapa en sådan relation. Frågan är hur 

anestesisjuksköterskan ska kunna hinna upptäcka eller kanske ens orka ta del av 

patienternas livssituation och eventuella lidande när det i dagens sjukvård är sådant 

fokus på att allt ska gå så snabbt, trots att forskning visar att patienter som 

anestesisjuksköterskan tagit sig tid att prata med innan operationen lugnare och känner 

en större tro på att allt ska gå bra (Lindwall & von Post, 2008). Enligt Jonsson (2004) 

ligger det i sjuksköterskans ansvar att se till att effektiviteten är optimal men han menar 

att ett sådant effektivitetstänkande kan påverka patienten negativt. I jakten på tid finns 

det risk att omtanken av patienten blir bristfällig. Det kan till och med gå så långt att 
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stress åsamkar patienten ett vårdlindande som grundar sig på att sjuksköterskan inte är 

närvarande i den mening att hennes fokus är på något annat än på patienten som individ. 

Patientens berättelse finns men den förblir ohörd (Dahlberg, 2002).  Av resultatet 

framgår det att några anestesisjuksköterskor har upplevt situationer då patienten inte 

blivit ordentligt respekterad eller bekräftad vilket har lett till en känsla av skuld då 

informanterna ansåg att det låg i deras uppgift som anestesisjuksköterskor att skydda 

patienten. Detta upplevde anestesisjuksköterskorna som stressfyllt. Lindwall och von 

Post (2008) menar att personal som ägnar sig åt att skämta och skratta med varandra 

utan att inkludera patienten i samtalet leder till att många patienter känner sig 

förolämpade. Att känna sig förolämpad är en typ av vårdlidande. En av informanterna 

upplever också att stress uppstår då hon inte får utföra den perioperativa vården som 

den är tänkt att utföras med ett pre- och postoperativt samtal enligt Lindwall och von 

Post (2000). Informanten kände sig frustrerad på grund av att hon visste att bara hon 

fick tid, skulle hon kunna lugna oroliga patienter innan operation.  

 

Enligt Eriksson (1994) uppstår vårdlidande när patientens värdighet kränks, när någon 

form av maktutövning används och vid utebliven vård. Eriksson (1994) tror att alla 

professionella vårdare omedvetet orsakar ett vårdlidande på grund av bristande kunskap, 

avsaknad av reflektion och omedvetet handlande. När anestesisjuksköterskorna 

upplever stress kan omedvetet handlande vara en konsekvens av detta. Eriksson (1994) 

menar vidare att en sjuksköterska kan lindra patientens lidande genom bland annat att 

ge möjlighet till samtal. Att vara närvarande, trösta, stödja och uppfylla önskningar är 

åtgärder som minskar vårdlidandet. För att som anestesisjuksköterska kunna erbjuda 

patienten detta behövs tid, tid som i dagens läge inte finns. Denna tidsbrist försvårar 

alltså anestesisjuksköterskornas möjligheter att lindra lidande hos sina patienter.  

Anestesisjuksköterskorna blir stressade när någon eller något kränker patienten och han 

eller hon inte hamnar i centrum. Detta kan ses som en negativ spiral, på samma sätt som 

anestesisjuksköterskans stress kan orsaka ett vårdlidande hos patienten ger en lidande 

patient stress hos anestesisjuksköterskan. Hall (2007) har en liknande teori i sin studie, 

där han understryker att en lidande patient leder till att sjuksköterskan inte mår bra, när 

patientfokus tappas ökar sjuksköterskans upplevelse av stress och hög arbetsbelastning. 

 

Upplevelsen av stress och dess orsaker skiljde sig inte nämnvärt åt mellan de 

anestesisjuksköterskor med lång erfarenhet respektive de med kort, vilket förvånade 

oss. En förklaring till detta skulle kunna vara att anestesisjuksköterskorna med kortare 

arbetslivserfarenhet inom anestesisjukvård ändå hade förhållandevis många års 

erfarenhet av arbete på akutmottagning. En nyutexaminerad anestesisjuksköterska är 

novis och Patricia Benner (1999) menar att en novis saknar erfarenhet av de situationer 

hon förväntas prestera i och utför sitt arbete utifrån regler. I vårt resultat framkommer 

det att hamna i vårdsituationer där ens erfarenheter brister förknippas med stress, och 

vård som utförs sällan och som informanterna inte har rutin i skapar en känsla av 

obehag. Flera informanter nämner att de som nyutexaminerade upplever eller upplevt en 

stress hela tiden eftersom att alla situationer är nya för dem. Enligt Benner (1999) skulle 

några av de anestesisjuksköterskor vi intervjuat kunna klassas som avancerade 

nybörjare eller kompetenta. Den kompetenta sjuksköterskan kan ta itu med oförutsedda 

händelser trots att hon saknar snabbhet och anpassningsförmåga (ibid.). Ändå 

framhåller en av informanterna som inte arbetat så länge, rädslan för att bli så stressad 

att, som hon själv uttrycker det ”man står där och inte kan hantera situationen just på 
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grund av att man inte är van”. En annan nyutbildad anestesisjuksköterska nämner 

frustration över att hon vet vad som måste göras men att hon inte får det ur händerna på 

grund av brist på erfarenhet. De anestesisjuksköterskor med lång erfarenhet ses enligt 

Benners färdighetsmodell som expertsjuksköterskor. Expertsjuksköterskan uppfattar 

oftast omedelbart varje situation korrekt och kan då agera riktigt direkt utan att slösa tid 

på att välja mellan alternativa diagnoser och lösningar. Men även de mest erfarna 

anestesisjuksköterskorna i denna studie upplever emellanåt en stress när de hamnar i 

ovana vårdsituationer. En informant beskriver till exempel att hon blir väldigt stressad 

av att söva små barn på grund av bristande erfarenhet av det. Benner menar att så fort 

man hamnar på ett nytt område är man novis. Detta innebär att även en 

expertsjuksköterska kan vara novis i just en ny situation. 

 

Uppenbarligen upplever informanterna i vår studie stress vid ett flertal tillfällen. 

Forskning visar att det finns ett klart samband mellan arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor och brister i patientsäkerheten (Berland, Natvig & Gundersen, 2008; 

Elfering, Semmel & Grebner, 2006; Virtanen et al, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2010) 

är det viktigt att kartlägga och analysera vilka risker som finns i varje verksamhet och 

därmed så långt det är möjligt förebygga att vårdskador inträffar. Eftersom 

anestesisjuksköterskans upplevda stress kan vara en sådan risk är det av yttersta vikt att 

minimera den för att förebygga vårdlidande och vårdskador. En bristande 

patientsäkerhet kan leda till farliga situationer för patienten och resultera i anmälningar 

mot inblandad personal. Enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (2010) gjordes 

det i Sverige under 2009 trettio anmälningar av patienter som var missnöjda med den 

vård de fått inom anestesi- och intensivvård. Ingen av dessa anmälningar handlade om 

bemötande. Tre stycken var riktade direkt mot sjuksköterskor verksamma inom 

anestesi- och intensivvård. Detta är inget stort antal, och förklaringen till det är troligen 

att de flesta patienter tycker att de blir väldigt gott bemötta av anestesisjuksköterskor. 

Flertalet av informanterna i denna studie pratar om att de ofta känner en inre stress, 

vilket kan vara en förklaring till detta. Anestesisjuksköterskorna är så duktiga på att 

hantera sin stress att de utåt sett upplevs som lugna av patienten och omgivningen även 

om det är kaos inombords. Men även om patienterna oftast inte märker av den här 

stressen betyder det inte att stressen är ofarlig. Som vi beskrivit kan stress få ödesdigra 

konsekvenser, dels för anestesisjuksköterskans välbefinnande men även för kvaliteten 

på vården och patientens säkerhet och måste därför tas på fullaste allvar. För att 

anestesisjuksköterskor ska kunna hantera stress i arbetet, krävs det dock att de får 

kunskap om faktorer som orsakar den vilket vi anser att vi bidragit med genom denna 

studie. 

 

Slutsatser och kliniska implikationer  

Upplevelsen av stress på arbetet är inte så vanligt förekommande bland de 

anestesisjuksköterskor som vi intervjuade men genom denna studie har det ändå 

framkommit att:  

 

 De tillfällen då anestesisjuksköterskan upplever stress är knutna till avsaknad av 

kontroll, brister i vårdandet samt brister i organisationen. 
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 Stress uppstår framför allt när anestesisjuksköterskan på olika sätt känner sig 

ensam och utlämnad, när fokus inte ligger på patienten och när tid och kollegor 

hindrar anestesisjuksköterskan från att göra, vad hon känner, är ett bra arbete. 

 

 Tidpress och produktionstryck anses vara två huvudorsaker till upplevelse av 

stress. 

 

 Det är viktigt att skapa en bra teamkänsla, då brister i samarbetet sågs som en 

känsla till stress. 

 

 

Vi tror att det är viktigt att involvera anestesisjuksköterskorna ännu mer i 

beslutsfattandet ute i verksamheten då detta har visat sig skapa mindre stress och bidra 

till en mer positiv inställning till förändringar. Vi tror vidare att det är viktigt att hela 

tiden aktivt arbeta med att samarbete ska fungera så optimalt som möjligt då ett bra stöd 

från kollegor kan minska upplevelsen av stress. Tidspressen och produktionstryck ses 

som två stora källor till stress som i förlängningen kan påverka 

aneststesisjuksköterskans hälsa negativt men även orsaka patienten ett vårdlidande då 

det finns risk för  att vården bli en ”löpande-band-verksamhet” där patienten betraktas 

som ett objekt istället för att ses som en människa. Något som man ute i 

versksamheterna måste vara uppmärksamma på och jobba för att motverka. 

Avslutningsvis tror vi det skulle vara intressant att vidare undersöka hur stressen 

påverkar anestesisjuksköterskan på hennes fritid och om stressen påverkar 

anestesisjuksköteskans livskvalitet.  

 

                  

                       ”Stress är inte ens alltid något dåligt; stress är livets krydda,  

                          eftersom alla känslor och aktiviteter ger upphov till det.  

                        Men vi måste naturligtvis klara av den. Samma stress som  

                       kan göra en människa sjuk kan utgöra en spännande   

upplevelse för en annan (Selye, 1956, förordet)” 
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Bilaga 1 

 
 

Hej! 

 

Vi heter Sara Yllö och Anna Gustavsson och studerar till anestesisjuksköterskor vid 

Högskolan i Borås. Nu under våren kommer vi att skriva vår magisteruppsats. Vi har 

valt att fokusera på anestesisjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av 

arbetsrelaterad stress. Det vill vi undersöka genom att intervjua åtta 

anestesisjuksköterskor på två olika sjukhus, varav tre på Sjukhuset i Lidköping. Vi 

skulle gärna vilja ha ert godkännande till att genomföra detta.  

 

Stress har ökat under de senaste åren och när det finns brister i erfarenhet av eller 

kunskaper om att hantera en situation får det negativa konsekvenser för hälsan. Stressen 

kan antas påverka även patienten då anestesisjuksköterskans arbetsmiljö är patientens 

vårdmiljö. Det finns begränsat med studier som undersöker hur denna yrkeskategori 

upplever stress.  

 

Intervjuerna beräknas ta max 60 minuter och kommer att bandas. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Resultatet av intervjuerna presenteras sedan i vår uppsats. Vi 

kommer båda att medverka vid intervjuerna. Vår önskan är att kunna genomföra 

intervjuerna under vecka 7-9. Vi skulle gärna se en spridning av könen och antalet 

yrkesverksamma år som anestesisjuksköterska med ett minimum på två år men det är 

inget krav.  

 

Medverkandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att förklaring behöver 

ges.  

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Yllö  Tel: XXX, E-mail: XXX 

Anna Gustavsson Tel: XXX, E-mail: XXX 

 

Handledare: Helen Elden, universitetslektor 

Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Tel: XXX 

E-mail: XXX 
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Bilaga 2 

 
 

Samtycke 

 

Studie om anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

arbetsrelaterad stress. 

 

 

 

 

 

 

 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Sara Yllö och Anna Gustavsson 

genomför datainsamling inom ramen för vad som enligt detta brev beskrivits.  

 

Ort: _________________________ 

 

 

Datum: _______________________ 

 

 

Underskrift: ___________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: _____________________________________ 
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Bilaga 3 

 
 

Hej! 

 

Vi heter Sara Yllö och Anna Gustavsson och studerar till anestesisjuksköterskor vid 

Högskolan i Borås. Nu under våren kommer vi att skriva vår magisteruppsats. Vi har 

valt att fokusera på anestesisjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av 

arbetsrelaterad stress. Det vill vi undersöka genom att intervjua åtta 

anestesisjuksköterskor på två olika sjukhus, varav tre på Sjukhuset i Lidköping och fem 

på Kärnsjukhuset i Skövde.   

 

Stress har ökat under de senaste åren och när det finns brister i erfarenhet av eller 

kunskaper om att hantera en situation får det negativa konsekvenser för hälsan. Stressen 

kan antas påverka även patienten då anestesisjuksköterskans arbetsmiljö är patientens 

vårdmiljö. Det finns begränsat med studier som undersöker hur denna yrkeskategori 

upplever stress.  

 

Intervjuerna beräknas ta max 60 minuter och kommer att bandas. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Resultatet av intervjuerna presenteras sedan i vår uppsats. Vi 

kommer båda att medverka vid intervjuerna.  

 

Medverkandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att förklaring behöver 

ges.  

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Yllö  Tel: XXX, E-mail: XXX 

Anna Gustavsson Tel: XXX, E-mail: XXX 

 

Handledare: Helen Elden, universitetslektor 

Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Tel: XXX 

E-mail: XXX 
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Bilaga 4 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Kan du berätta om en speciell händelse som du upplevt som stressande i ditt yrke? 

 

 

 

 

Följdfrågor: 

Kan du utveckla? 

Beskriv? 

Kan du berätta mer? 

Vad hände då? 

Hur påverkade det dig? 

Hur kände du dig då? 

Vad tänkte du då? 

Varför tror du att du reagerade så? 

Vad tror du utlöste det? 

Varför blev just den situationen så stressfylld för dig? 

Vad tänker du på när du hör ordet arbetsrelaterad stress? 
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Bilaga 5 

 
 

 

 

Samtycke 

 
Studie om anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av arbetsrelaterad stress. 

 

 

 

 
Jag har läst informationen och fått tillfälle att ställa kompletterande frågor angående 

min medverkan i denna studie. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och 

att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band. Ingen obehörig kommer att få tillgång till det 

och då data från studien redovisas kommer enskilda individer inte kunna identifieras.  

 

 

 

 

 
Undertecknad anestesisjuksköterska godkänner härmed att Sara Yllö och Anna 

Gustavsson genomför datainsamling inom ramen för vad som enligt detta brev 

beskrivits.  

 

Ort: _________________________ 

 

 

Datum: _______________________ 

 

 

Underskrift: ___________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: _____________________________________ 
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Bilaga 6 

 

Tabell 2. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori 

och kategori enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008). 

 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategor

i 

Vissa ambulanstransporter kan 

man ju fortfarande känna sig 

väldigt ensam. Om man åker med 

nåt sånt där knöligt fall till 

Göteborg, det är en rätt stor 

stressnivå faktiskt. Då är man 

återigen himla långt från, du är så 

utlämnad till dig själv och… det 

är långt som fasen till Göteborg 

ibland. 

Ambulans-

transporter, ensam, 

stor stressnivå, 

utlämnad till dig 

själv 

Ensam och 

utlämnad vid 

ambulans-

transport 

Att vara 

utlämnad med 

stort ansvar 

Att sakna 

kontroll 

 

 

 

Jag var med på ett kejsarsnitt som 

var mycket speciellt då vi 

egentligen blev larmade på ett 

hjärtstopp, men vi visste inte det 

utan trodde det var ett kejsarsnitt 

på förlossningen..en natt… 

väcktes…och det visade sig den 

att det var ett hjärtstopp. En 

mamma som hade körts ner med 

tvillingar…och det var väldigt 

stressigt. 

Trodde det var 

kejsarsnitt, visade 

sig vara hjärtstopp 

Oväntat 

hjärtstopp 

Att uppleva 

oförutsedda 

händelser 

…hon var nere i runt 70… lite 

över 70 i Hb...och jag fick 

fortfarande inte sätta blod för 

narkosläkaren… 

jag ville det, och operatören ville 

det men nej… 

Runt 70 i Hb, fick 

inte sätta blod för 

narkosläkaren, jag 

ville det 

Ville men 

fick inte sätta 

blod 

Att  sakna 

möjlighet att 

kunna påverka 

…så till exempel på 

öronoperation så blir det alltmer 

att det bara är jättevan 

anestesipersonal som går 

där…och 

operationssjuksköterskorna är ju 

där mycket mer dom är ju 

stationerade klinikvis…så dom 

kan ju sitt område jättebra..och 

sen kanske man går runt ett år och 

så kommer man till öron och då är 

det ett år sedan man var där 

Stationerade 

klinikvis kan sitt 

område bra, går 

runt ett år och 

kommer till öron, 

inte varit där på ett 

år 

Allt man gör 

sällan 

Ovana 

vårdsituationer 

Brister i  

vårdandet 

 

…något som kan stressa mig, det 

kommer jag ihåg en gång faktiskt, 

då var det tre narkosläkare som 

hade tagit upp patienten och jag 

kom in i ett senare skede…och 

jag kommer in och ser en patient 

som är helt utlämnad, till några 

som forcerar runt patienten och 

gör saker… 

Kom in i ett senare 

skede, ser en 

utlämnad patient, 

narkosläkare 

forcerar runt 

patienten 

Patient som 

är utlämnad 

Att tappa 

patientfokus 
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…det är bara för att barn är så 

små…och det är små doser och 

det är viktigt att inte ge fel 

doser…det händer snabbt när det 

händer, så man måste alltid ha en 

plan B 

Barn är små, allt 

händer snabbt 

Små barn Vård av barn 

och äldre 

multisjuka 

 

 

 

…alltså här finns det tider hela 

tiden i datorn och det är ju inte 

alltid relevant…att man kan följa 

dom på eftermiddagen…det 

förstår man ju att…men du är ju 

ändå…men doktorerna, 

operatörerna, är väldigt inställda 

på dom här tiderna…och om man 

kommer som ny här är det 

väldigt…ehh…då är tiden också 

jättestressande. 

Tider i datorn går 

inte alltid följa, 

operatörerna 

inställda på 

tiderna, tiden är 

jättestressande 

Tiden är 

jätte-

stressande 

Att uppleva 

tidspress 

Brister i 

organisationen 

 

 

 

…jag blir också stressad av att 

mina arbetskamrater är otrevliga. 

Och är det en hård stämning, och 

man känner negativa vibrationer, 

att man inte kan öppna munnen 

utan att få hårda ord tillbaka eller 

ett snävt svar, det är ju också en 

stressande situation, för då måste 

man upprätthålla en, försöka 

upprätthålla en bra miljö själv, 

och vara korrekt och trevlig. Och 

det är ju stressande och 

påfrestande. 

Otrevliga 

arbetskamrater, 

hård stämning, 

stressande att själv 

upprätthålla bra 

miljö 

Otrevliga 

arbets-

kamrater och 

hård 

stämning 

Att uppleva 

samarbets-

svårigheter 

…det var ett hjärtstopp i en sån 

miljö där man också såg hur 

stressade barnmorskorna blev för 

att ingenting fungerade 

riktigt...och det var jobbigt 

alltså…att man inte ens visste var 

man skulle hämta defibrillatorn 

där borta och såna grejer… 

Hjärtstopp i en 

miljö där inget 

fungerar, hittar inte 

defibrillatorn 

Hjärtstopp i 

okänd miljö 

Den fysiska 

miljön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


