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ABSTRAKT 

Titel: Nyutbildade anestesisjuksköterskors upplevelser av stressiga situationer i yrket. 

Syfte: Att beskriva nyutbildade anestesisjuksköterskors upplevelser av stressiga situationer i 

yrket. 

Bakgrund: Alla människor hanterar stress olika, och vid stressiga situationer ställs krav på 

rätt handlande av anestesisjuksköterskan. Det förekommer att nyutbildade 

anestesisjuksköterskor upplever att de inte kan vårda patienten på ett optimalt sätt pga 

bristande erfarenhet och för lite tid. Därför är det viktigt att förstå hur nya 

anestesisjuksköterskor upplever stressiga situationer. 

Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade frågor användes. 

Anestesisjuksköterskorna skulle ha 0-24 månaders arbetserfarenhet inom yrket. 12 personer 

intervjuades på tre sjukhus i norra Sverige. Intervjumaterialet transkriberades och 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Tre kategorier växte fram: Orsaker till stress, hantering av stressiga situationer samt 

utveckling och kunskap från stressiga situationer. Anestesisjuksköterskorna i studien beskrev 

både patientrelaterade situationer och icke patientrelaterad situation som orsak till stress. De 

nyutbildade anestesisjuksköterskorna använde både praktiska och mentala 

hanteringsstrategier. Gott samarbete bidrog till att kunna hantera situationen. Efter den 

stressiga situationen läste deltagarna på om liknande situationer samt reflekterade både själva 

och tillsammans med kollegor. De upplevde att de fick ökad kunskap genom erfarenheten av 

att vara med om en stressig situation. 

Slutsats: Nyutbildade anestesisjuksköterskors första tid i deras nya yrke kan underlättas 

genom ökad förståelse från erfarna anetsesisjuksöterskor, chefer och lärare. 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, nyutbildad, stress, hanteringsstrategier, erfarenhet, 

kvalitativ studie, omvårdnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

ABSTRACT 

Title: Recently graduated nurse anesthetists’ experiences of stressful situations. 

Aim: To describe recently graduated nurse anesthetists’ experiences of stressful situations in 

their profession. 

Background: Each individual copes with stress differently; in stressful situations there is a 

pressure on a proper course of action by nurse anesthetists. Consequently, recently graduated 

nurse anesthetists experience that they cannot provide optimal care to the patient due to a lack 

of experience and a lack of time. 

Methodology: A qualitative method with semi-structured questions was applied. The nurse 

anesthetists were required to have 0-24 months of experience within the profession. 12 

interviews were carried out in three hospitals in northern Sweden. The interviews were 

transcribed and analyzed using qualitative content analysis.  

Results: Three categories emerged: causes of stress; coping with stressful situations; and the 

development and knowledge from stressful situations. The nurse anesthetists in the study 

described both patient-related situations and non patient-related situationes as causes to stress. 

The nurse anesthetists used both practical and mental coping strategies. Good collaboration 

contributed to coping with the situation. The participants reflected both individually and with 

colleagues post-situation, they read up on, and they experienced that they gained increased 

knowledge from undergoing a stressful situation. 

Conclusion: Recently graduated nurse anesthetists` first period of time in their new 

profession can be facilitated thru increased understanding from more experienced nurse 

anesthetists, managers and teachers. 

Keywords: Nurse anesthetist, recently educated/graduated, stress, coping strategies, 

experience, qualitative study, nursing. 
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INTRODUKTION 

”En anestesisjuksköterska måste vara tekniskt kompetent, snabb, säker, ha god medicinsk 
kunskap, vara en ledare, ha tålamod, ha förmågan att förutse situationer, vara självständig, 
ha självförtroende och känsla.” (Mauleon och Ekman 2002, s. 285, författarnas översättning)  
 
Så här beskriver en nyexaminerad anestesisjuksköterska sitt arbete. Det framgår att deltagarna 

i studien upplever sitt yrke som komplext och ofta i en stressig arbetsmiljö med högt tempo. 

Detta kan uppfattas som ett dilemma vid omvårdnaden av patienten (Mauleon och Ekman 

2002). En annan studie skriven av Wren (2001) beskriver hur erfarna anestesisjuksköterskor 

upplever sitt arbete. I studien framkommer att deltagarna har förmågan att överblicka 

situationer och förstå de fundamentala tillvägagångssätten och veta vad de kan förvänta sig 

för resultat av olika åtgärder. Därför är de effektiva och bekväma i de flesta situationer. De 

har mer erfarenhet än en nyutbildad anestesisjuksköterska och de har klarat av många olika 

svåra situationer, så de vet vad som krävs (Wren 2001). Det verkar alltså finnas en viss 

skillnad mellan hur erfarna och nyutbildade anestesisjuksköterskor upplever sitt arbete. Det är 

dock brist på studier som har inriktat sig på nyutbildade anestesisjuksköterskors upplevelser 

av stressiga situationer och hur de hanterar dem (Mauleon och Ekman 2002). Enligt Averlid 

och Axelsson (2012) krävs det att anestesisjuksköterskor fortsätter vara fokuserade och fattar 

rätt beslut när de hamnar i en stressig situation vilket händer nästintill dagligen. Detta 

förväntas inte bara av erfarna utan även av nyutbildade anestesisjuksköterskor (Averlid och 

Axelsson 2012).  

 

BAKGRUND 

STRESS 

Selye (1955) var bland de första att upptäcka reaktionen i kroppen som sedan döptes till 

stress. Selye definierade i en artikel stress som ”…En ickespecifik avvikelse från det normala 

viloläget, den orsakas av en funktion eller skada och stimulerar reparation” (Selye 1955, 

s.625). Stress är oundvikligt och kan till en viss grad vara drivkraften för många (Moola et al. 

2008). Enligt Lazarus och Folkman (1984, s.19) påverkar förhållandet mellan personlighet 

och omgivning vilka resurser en person har att hantera sin stress med, därför finns det inget 

objektivt sätt att definiera stress. Enligt Ekman och Arnetz (2013, s. 45-67) finns det olika 

nivåer och karaktärer på stress. Om stressen är optimal kan förmågan att ta in information och 

lösa problem förbättras. Om däremot en känsla av förlorad kontroll uppträder i samband med 

exponering av för hög stress försämras förmågan tänka klart. 
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Dagens samhälle kan sägas vara inriktat på effektivitet och produktion, vilket kan orsaka 

stress i arbetslivet (Levi 1990, Mauleon och Ekman 2002). Relationen mellan olika kollegor 

på en arbetsplats är ett annat exempel på vad som orsakar stress (Averlid och Axelsson 2012, 

Michinov et al. 2008). 

 

HANTERING AV STRESS 

Alla människor har olika sätt att hantera stressiga situationer. I vissa yrken, till exempel som 

sjuksköterska, finns inte möjligheten att fly när en obehaglig eller stressig situation inträffar. 

Istället får de hitta andra strategier för att försöka hantera stressen, till exempel förhandla i 

den, följa förloppet eller förlika sig med den (Laranjeira 2012). Personlighet har, i en studie 

av Burgess et.al. (2010) visats ha betydelse för hur olika sjuksköterskor hanterar stress. 

Studien visade att en öppen och planerande person som är noggrann, i förväg kan 

uppmärksamma faktorer som orsakar stress och därmed minska den negativa effekten av 

stressen. Den studien visade också att sjuksköterskor som arbetat längre tid hade lägre 

stressnivåer än de som är nya (Burgess et al. 2010). I en studie beskriver Phillips (2010) stress 

och stresshantering hos personer som studerade till anestesisjuksköterskor. Strategierna för att 

hantera stress delades där in i tre olika kategorier: problemfokuserad-, känslofokuserad- och 

kombinationshantering. Problemfokuserad hantering menade Phillips innebar alla åtgärder 

som gjordes för att lösa ett problem, som till exempel att fråga efter information. 

Känslofokuserad hantering innebar till exempel att stressen ignorerades eller förskjöts. I 

kombinationshanteringen ingick strategier som att hämta stöd från andra personer i deras 

närhet (Phillips 2010). 

 

STRESS INOM SJUKSKÖTERSKEYRKET 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ofta stress när de ska börja utöva sitt yrke, 

eftersom de får nytt ansvar, måste skapa nya relationer med kollegor och måste klara av 

uppgifterna som förväntas av dem (Lim Yi et al. 2013). Det har forskats mycket kring stress 

inom sjuksköterskeyrket och vad det kan bero på (McGrath et al. 2003, Moustaka och 

Constantinidis 2010, Burgess et al. 2010, Laranjeira 2012). I en studie av McGrath et al. 

(2003) framkommer att arbetet som sjuksköterska ställer höga krav på kompetens, moral och 

empatiska kvalitéer. Detta i kombination med ett pressat tidsschema kan lätt skapa en stressig 

arbetsmiljö. Inom vården är tiden ofta värdefull sett ur ett kostnadsperspektiv. Sjuksköterskor 
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kan ofta stöta på dilemman där tiden inte räcker till för att ge patienten den tid den behöver 

för att få emotionellt stöd vilket också kan orsaka stress (McGrath et al. 2003). Självklart 

förekommer även situationer som kan vara extra stressframkallande såsom akuta sjukdomsfall 

eller när patienter avlider (Laranjeira 2012).  

 

ATT ARBETA SOM ANESTESISJUKSKÖTERSKA 

Att arbeta som anestesisjuksköterska idag ställer krav på kunskap och förmåga att arbeta 

självständigt och i team (Averlid och Axelsson 2012). Anestesisjuksköterskor ska även arbeta 

säkert, säkerställa hygienen, ha ett ansvar mot organisationen och hantera de krav som finns 

gällande effektivitet. De ska också ta väl hand om och behandla patienten på ett korrekt sätt 

samt ha goda kunskaper i användning av teknisk apparatur (Mauleon och Ekman 2002, Wren 

2001). I yrket som anestesisjuksköterska ingår att kontinuerligt uppdatera sig om nya rutiner 

på avdelningen, ny teknologi och nya vårdstrategier, samtidigt som de utvecklar sin egen 

förmåga att lösa problem, veta vad som är viktigt att vara observant på samt praktiska 

färdigheter (Wren 2001). 

 

Många beslut som ska tas kan ha konsekvenser för patientens hälsa en kort tid framöver eller 

resten av dennes liv. I yrket som anestesisjuksköterska är det högst aktuellt att ha kunskap i 

oväntade akuta situationer som ställer krav på rätt handlande (Wren 2001). Averlid och 

Axelssons (2012) studie har visat att anledningen till varför vissa valde att utbilda sig till 

anestesisjuksköterskor var just att oväntade situationer kunde uppstå. Speciellt yngre 

anestesisjuksköterskor i den studien, som innefattade åldrarna 28-61 år, tyckte att det 

oförutsägbara gav en tillfredsställelse i deras yrke. Andra i samma studie hade en mer negativ 

syn på den aspekten av arbetet och kände att de inte hade tillräckligt med tid att förbereda sig 

då (Averlid och Axelsson 2012).  

 

FRÅN NOVIS TILL EXPERT 

Enligt Benner (1993) krävs kunskap och erfarenhet för att bli trygg i sin arbetsroll. Den 

teoretiska kunskapen måste kombineras med praktiskt utövande av yrket. Med tiden växer 

mer kunskap och erfarenhet fram och med denna en yrkestrygghet. Benner beskriver en 

sjuksköterskas utveckling i fem steg: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

expert. Hon beskriver att novisen och den avancerade nybörjaren inte besitter färdigheten att 

se hela situationer utan de koncentrerar sig på att minnas den kunskap de lärt sig för att lösa 
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situationen. Därför kan det vara svårt att prioritera rätt i en situation. Hon skriver att i 

sjuksköterskeyrket är det viktigt med kontinuerlig utbildning just eftersom nya situationer 

skapar en grund att förankra kunskapen i (Benner 1993, s 32-48).  

 

NYUTBILDAD ANESTESISJUKSKÖTERSKA 

En del sjuksköterskor väljer att specialistutbilda sig. De kan då ha arbetat ett tag som 

allmänsjuksköterska, börjat få den yrkestrygghet som kommer med tid och erfarenhet, och de 

känner sig redo för specialistutbildning. Detta kan innebära att en erfaren sjuksköterska, som 

känner sig trygg i sitt yrke lämnar sin trygghetszon och börjar om på ruta ett. Självförtroendet 

kan bli sämre på grund av nytt jobb, familjelivet kan bli påverkat på grund av tid som går åt 

att lära sig det nya jobbet och kan medföra trötthet på kvällarna (Phillips 2010). 

 

En studie  av Mauleon och Ekman (2002) visar att nyutbildade anestesisjuksköterskors 

uppfattning om vad arbetet handlar om är att de på ett professionellt sätt ser till att patienterna 

mår så bra som möjligt. Bland deltagarna i studien finns en vilja att hjälpa till så att 

verksamheten sköts smidigt och att det är ett bra flöde, vilket kan ta tid, tid som egentligen 

ska tillägnas patienten. Detta kan påverka kvalitén på vården som patienten erhåller vilket i 

sin tur skapar ett dilemma hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna (Mauleon och Ekman 

2002). Anestesisjuksköterskor som är nya i sitt arbete kan ha svårt att se helheten i situationer 

och förlitar sig mycket på den teknologiska utrustningen som visar hur patienten mår istället 

för att se på patienten. De nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna har i studien beskrivit 

ett problem då de känner att de inte kan stötta och vårda patienten på ett optimalt sätt eftersom 

de inte har erfarenhet, att det finns för lite tid, samt att patienterna är i en sådan sårbar 

situation innan, under och efter en operation (Mauleon och Ekman 2002). 

 

I en annan studie uttryckte anestesisjuksköterskor med mindre än fem års erfarenhet en 

stresskänsla att uppnå sina egna och andras förväntningar. Eftersom de hade mindre 

erfarenhet behövde de mer stöd och hjälp (Averlid och Axelsson 2012). Det är viktigt att som 

anestesisjuksköterska prioritera och vara förutseende för vad som kan hända. Liksom i all 

övrig vård kan akuta situationer uppstå, till exempel ofri luftväg, vilket kan vara livshotande 

och kräver att rätt åtgärder vidtas (Wren 2001). Det är inte ovanligt att stressiga situationer 

uppstår inom anestesiyrket och sannolikheten att hamna i en sådan situation under den första 
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tiden som anestesisjuksköterska är stor. Det är därför betydelsefullt att förstå hur nyutbildade 

anestesisjuksköterskor upplever detta. 

 

SYFTET MED STUDIEN 

Att beskriva nyutbildade anestesisjuksköterskors upplevelser av stressiga situationer i yrket. 

 

METOD 

DESIGN 

För att få en djupare förståelse av nyutbildade anestesisjuksköterskors upplevelser valdes en 

kvalitativ studie med semistrukturerade frågor. Kvalitativ metod används som hjälpmedel för 

att få en djupare förståelse i det studerade ämnet (Pope och Mays 1995).  

 

Uppsatsen är utformad enligt Author’s guidelines i tidskriften Journal of Advanced nursing. 

 

URVAL 

Urvalet av intervjupersoner till denna studie bestod av nyutbildade anestesisjuksköterskor. 

Författarna till denna studie definierade det som arbetserfarenhet som anestesisjuksköterska 

på 0-24 månader, vilket har använts som en gräns även i tidigare studier inom området (Cook 

et al. 2013). Enligt Benner (1993) uppnås den tredje utvecklingsnivån efter 2-3 år, då anses 

sjuksköterskan som kompetent. Detta styrker ytterligare att en anestesisjuksköterska kan 

betraktas som ny med max 24 månaders erfarenhet inom yrket. Det andra kriteriet var att de 

skulle vara verksamma inom yrket. 

 

Författarna skickade mail med information angående studien (bilaga 1) till avdelningschefer 

på två olika sjukhus i norra Sverige och efterfrågade godkännande att genomföra studien samt 

för att undersöka underlaget av urvalspersoner. Båda sjukhusen hade personal som uppfyllde 

urvalskriterierna och avdelningscheferna gav sitt godkännande att studien genomfördes. 

Samtliga tillfrågade som stämde in på kriterierna vid dessa arbetsplatser tackade ja till att 

medverka i studien och tio intervjuer genomfördes. Längden på dessa intervjuer var kortare än 

väntat och författarna önskade ett mer fylligt material. Därför kontaktades ytterligare två 

sjukhus på samma sätt, varav det ena inte hade någon anställd som mötte kriterierna. Det 

andra sjukhuset hade två personer som uppfyllde kriterierna och båda var positiva till att 
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medverka i studien. Detta resulterade i tolv stycken intervjupersoner, varav sju kvinnor och 

fem män. De var i åldrarna 27-44 år med en snittålder på 33,6 år. Alla var svenskar. De hade 

arbetat som anestesisjuksköterska i 1-22 månader.  Två av dem gick fortfarande inskolning. 

Verksamhetscheferna kontaktades för bokning av tid för intervjuerna som skedde på 

intervjupersonernas respektive arbetsplatser under arbetstid.  

 

DATAINSAMLING OCH ANALYS 

Datat samlades in mellan oktober och november 2013. Intervjuerna genomfördes med hjälp 

av utarbetade frågor som underlag (bilaga 2). Frågeformuläret som bestod av sju 

semistrukturerade frågor, är dels utformade baserat på tidigare studier (Perry 2005, Wren 

2001) samt utformade av författarna för ändamålet. Intervjufrågorna utgick från en situation, 

för att underlätta för intervjupersonerna att komma på konkreta svar trots deras begränsade 

erfarenhet, samt för att undvika svar angående organisation. Frågorna har sedan blivit 

godkända av vår handledare som vi hade initialt men de är även kontrollerade av vår 

nuvarande handledare som också har godkänt frågorna. Vid tre av intervjuerna medverkade 

endast en av författarna pga praktiska skäl, vid de övriga intervjuerna medverkade båda 

författarna. Intervjuerna tog i snitt ca 8,5 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och blev 

därefter noggrant transkriberade ord för ord.  

 

Materialet analyserades därefter med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim och 

Lundman 2004). En induktiv ansats användes, vilket innebär att innehållet analyseras 

förutsättningslöst baserat t.ex. på personers berättelser om upplevelser (Hsieh och Shannon 

2005). Båda författarna gick igenom samtliga intervjuer och plockade ut meningsbärande 

enheter som sedan kondenserades och kodades. Denna process genomfördes initialt av båda 

författarna tillsammans, för att sedan fortsättas på var sitt håll, båda med samma material. 

Därefter jämfördes och diskuterades samtliga kondenseringar och koder för eventuell 

revidering och för att säkerställa innebörden innan underkategorier och kategorier bildades 

(bilaga 3). Även dessa diskuterades, jämfördes och reviderades tills analysen var färdig, allt 

enligt Graneheim och Lundmans metod (2004). Vid oklarheter lyssnades intervjuerna igenom 

ytterligare en gång för att vara säkra på dess innehåll.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Skriftlig information om studien har skickats ut till samtliga avdelningschefer för att 

vidarebefordras till sina anställda. Samtliga deltagare har även fått muntlig information om 

studien av författarna. De blev även informerade om frivilligheten i att medverka i studien 

samt möjligheten att ta tillbaka sin medverkan när de ville. Efter transkribering kodades 

samtliga intervjuer med siffror för att inga namn skulle vara synliga, samt för att avidentifiera 

materialet. Citaten som presenteras i studien har noga valts ut för att eliminera risken för 

möjlighet att identifiera patienter eller intervjupersoner. 

 

RESULTAT 

Ur analysen växte tre kategorier och sju underkategorier fram (bilaga 4). 

 

ORSAKER TILL STRESS I ARBETET 

Patientrelaterade situationer 

I studien framkommer att de situationer som de nyutbildade anestesisjuksköterskorna anser 

som stressframkallande är cirkulatoriskt instabila patienter, att söva barn, problem med 

teknisk utrustning, misslyckande, traumasituationer och smärta. Den vanligaste orsaken till 

stress är dock ofri luftväg, vilket hälften av deltagarna uppger som ett exempel på en 

stressframkallande situation. 

 
”Det är ju det hela vårt jobb går ut på i och för sig, men just…det liksom…eeeh 
luftvägarna känns ju som att…går fort att bli stressad om det går fel” (3) 

 

Flertalet deltagare i studien uppger att de känner sig stressade när situationer inträffar plötsligt 

eller oväntat. Det kan handla om friska patienter där det inte finns något som talar för att 

problem ska uppstå men som plötsligt exempelvis blir cirkulatoriskt instabila, får hjärtstopp 

eller ofri luftväg. 

 
”Och helt plötsligt så får man inte in luft i patienten , öh, och det är ju första gången 
jag har haft, det är oklart vad det var, men det måste ju ha vart nån typ av spasm i alla 
fall.” (7) 

 

När ett ingrepp drar ut på tiden eller när en patient är sjukare än vad personalen har fått 

information om uppstår också en oväntad situation som kan bidra till en känsla av stress.  
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”Informationen vi hade fått om barnet stämde inte riktigt överens med hur barnet … 
mådde, när det kom till oss, och, eh, det blev…det höll på att gå riktigt illa.” (8) 

 

Icke patientrelaterade situationer 

Att som ny inte känna till miljön eller veta var alla saker finns beskrivs som en känsla av 

utsatthet och orsak till stress. I intervjuerna framkommer även att en bidragande faktor till 

stress är när de som nyutbildade anestesisjuksköterskor inte känner till operationerna och när 

de är ensamma som anestesipersonal på salen. Händer det då något avvikande upplever de en 

ökad stress, eftersom de inte känner sig trygga med situationen från första början.  

 
”Men jag tror jag var stressad för allt runt omkring också, för jag kunde ju inte själva 
operationen.” (5) 

 

Anestesisjuksköterskorna förväntas be om hjälp när de inte kan hantera situationen. Det 

framkommer att det ibland händer att den hjälp de önskar inte finns tillgänglig.  

 

”Jag ville egentligen inte väcka honom själv för jag visste ju att han kommer att ha 
jätteont men det fanns ingen narkosläkare som hade tid att komma. ” (9) 

 

En deltagare beskriver även en känsla av otrygghet när denne arbetade med en anestesiläkare 

som var ovan och när denne kände sig tvungen att gå emot läkaren och kalla på mer hjälp.  

 

Att misslyckas och känna sig otillräcklig beskrivs också som en källa till stress och utsatthet. 

 

”För det är ju ändå en av dom värsta grejerna man känner själv som narkossköterska 
så är det ju det att dom [patienterna] ska inte må illa, dom ska inte ha ont när dom 
vaknar. Å misslyckas man fatalt med det så är det klart att man blir stressad.” (9) 

 

Många av deltagarna i studien uppger en känsla av osäkerhet som en bidragande faktor i 

stressiga situationer. Framförallt är det i form av bristande kontroll och bristande kunskap. 

Det kan inträffa när de nyutbildade anestesisjuksköterskorna känner att de inte kan lita på sin 

tidigare erfarenhet som sjuksköterska. Det kan även inträffa när situationen blir för svår, när 

de saknar förståelsen för varför en händelse inträffar eller när de inte har varit med om en 

sådan situation tidigare och därmed inte kan relatera till något.  
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”Det man kan känna, jag tänker på när man är ny när man inte har erfarenheten, man 
har inte rutin på allting att det där det kan brista. Just det här med, det kan ju bero på, 
vissa saker kan ju bero på många olika faktorer… och det är väl det man kanske inte 
riktigt just nu har hundra koll på.” (2) 

 

Några av deltagarna i studien beskriver svårigheter att hitta sin roll framförallt när det blir 

mycket personal på salen. Ibland leder det till att de hamnar i bakgrunden eftersom de 

upplever att övrig personal har mer kunskap och erfarenhet och kan hantera situationen bättre.  

 
”Det blev ju genast så mycket folk asså så det blev att jag backade litegrann.” (10) 
 

Det framkommer i några intervjuer att de nyutbildade anestesisjuksköterskorna tror att de 

ibland underskattar sin egen förmåga. De beskriver även att de är självkritiska och att de vill 

göra sitt jobb så perfekt som möjligt. 

 
”Man kanske är väldigt kritisk, speciellt från början, mot sig själv…det tror jag att man 
är, man är väldig hård mot sig själv för man vill va som man vill ha erfarenheten som 
en som jobbat i 20 år fast man har jobbat i 3 månader… eller 1,5 år eller, det är ju 
omöjligt.” (12) 

 

HANTERING AV STRESSIGA SITUATIONER 

Praktisk hantering 

Några av de nyutbildade sjuksköterskorna uppger att de tror att den praktiska hanteringen av 

olika situationer i samband med en operation är personbundet. De upplever att alla 

anestesisjuksköterskor har arbetat fram ett eget sätt att lösa problem på. Flera av deltagarna 

uppger att när de känner att situationen blir för svår och när de själva inte kan hantera den så 

behöver de tips och råd av någon annan. Då ringer de efter hjälp, oftast till anestesiläkaren, 

men ibland även till sin handledare om de fortfarande går inskolning. 

 
”Och var inte rädd för att ta hjälp om du står där själv med en undersköterska till 
exempel, hämta hjälp isåfall för den finns nära. Så stå inte och tro att man kan själv, 
utan hämta hjälp om du känner att du inte kan behärska situationen.” (11) 

 

En annan strategi som beskrivs är att kliva åt sidan och assistera när mer erfaren personal 

finns tillgänglig.  

 
”När min handledare kom in där, så frågade jag: finns det något jag kan göra? För det 
är alltid nån som tar i taktpinnen och då sa dom: Amen du kan dra upp de och du kan 
dra upp de och då anpassade jag, å liksom gjorde det.” (6) 
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Mental hantering 

Det framkom att några av deltagarna tror att den mentala hanteringen av stressiga situationer 

till viss del är personlig. 

 
”Men det kanske är så att är man inte alls stresstålig då kanske man inte väljer ett sånt 
här jobb.” (12) 

 
En annan anestesisjuksköterska beskriver: 
 

”Man blir stressad. Jo, men det är kul, det är alltid lite roligt med lite 
adrenalinpåslag.” (3) 

 

Dagsformen samt tidigare erfarenhet har betydelse för hur deltagarna hanterar stressiga 

situationer. 

 

”Hantera stress kan ju också vara väldigt olika, ja men om man har sovit dåligt, man 
kanske har bråkat med sin sambo eller vad det nu är för nånting.” (7) 

 

”Men om man kanske aldrig ens haft en patient som tappat luftvägen på riktigt, som 
dom gjorde där, då hade det säkert vart mycket värre. Så det är ju också olika vad man 
har för erfarenhet.” (7) 

 

Av deltagarna uppger de flesta att de utåt sett fortfarande kan uppträda lugnt trots att de 

känner sig stressade, en del uppger även att de fortfarande kan fokusera under den stressiga 

situationen.  

 

”Jag tyckte ju att personligen så känner jag ju själv att jag kan faktiskt behålla lugnet 
även om jag inombords blir väldigt stressad men jag känner ju ändå att jag kan ha 
fokus.” (11) 

 

Några av de nyutbildade anestesisjuksköterskorna har svårigheter att tänka klart och fokusera 

när de blir för stressade. 

 

”Inombords är det ju alltid kaos, asså man får ju, asså när man har en sån här… Det 
blir riktig panik, så, det ju svårt att å hålla tankarna liksom, det är ju svårt å bli, 100 
procent fokuserad.” (8) 

 

Samtidigt beskriver deltagarna vikten av att lita på sin egen kunskap och lösa situation för 

situation. 
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”Dels får man ju tänka vad är ett rimligt scenario som har hänt, vart, vart är själva 
felet?” (4) 

 

Vissa av deltagarna beskriver att de aktivt försöker undvika att hamna i stressiga situationer. 

De kan göra det genom att mentalt förbereda sig för svåra situationer och därmed försöka 

förhindra att stress uppstår. 

 
”Jag känner mig ganska förberedd. Det är ju sånt där som, som jag mentalt har gått 
igenom innan, att det kan hända.” (4) 

 
Ett annat sätt är att alltid ha en alternativ lösning om något skulle hända. 
 

”Det har man blivit itutad från dag ett, att ha alltid en handlingsplan b.” (11) 
 

De nyutbildade anestesisjuksköterskorna beskriver olika strategier för att mentalt hantera den 

uppkomna stressen när situationen är över. En deltagare uppger att denne tar med sig stressen 

hem och uttrycker sina tankar hemma, men vanligast är att de pratar med kollegor efteråt. 

Detta sker antingen i organiserad form som debriefing men det kan också ske mer spontant 

genom att uttrycka sina tankar och känslor för någon som de har förtroende för eller med sin 

mentor. 

 

”Ja, det var så skönt efteråt för vi pratade med några, vi hade en debriefing.” (10) 

 

Gott samarbete med kollegor 

För att en situation ska upplevas som mindre stressig uppger flera av de nyutbildade 

anestesisjuksköterskorna i studien att ett gott samarbete är en viktig del. Det framgår att det är 

betydelsefullt att de kan känna sig trygga med sina kollegor och att hjälpen finns nära när den 

behövs. De är positivt när de inte behöver känna sig utlämnade och ensamma som 

anestesipersonal.  

 

”Och då kände jag såhär: Jamen det var väl ganska skönt att jag som inte var själv, jag 
hade inte känt mig bekväm.” (2) 

 

De uppskattar även att få konkreta tips och någon att bolla med om de känner att de har kört 

fast. 
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”Det kändes ju bra att man fick nån som kom och styrde upp det lite åt en… Det var väl 
egentligen det man behövde höra, man måste ha någon att bolla med.” (1) 

 

En rak och tydlig kommunikation är också betydelsfull för att den stressiga situationen ska 

fungera så bra som möjligt, dels mellan kollegorna men också att de får viktig information. 

Anestesisjuksköterskorna uppger också en skillnad beroende på vem de arbetar med. De får 

olika ansvar beroende på vilken anestesiläkare som arbetar. När de känner stöd och blir 

uppmuntrade att ta mer ansvar så upplevs det som positivt, eftersom det annars är lätt att 

hamna i bakgrunden. När deras kollegor är lugna i situationen känner oftast de nyutbildade 

anestesisjuksköterskorna sig lugnare. 

 

”Så har man en person som är lugn, och säger att jamen ta det lugnt vi har bra 
saturation, stressa inte eller, eller att alla vet vad man ska göra så blir ju hela 
situationen lugn och det inverkar ju även på en själv. Och det är ju det man försöker 
tänka på själv också att jag påverkar ju även andra.” (11) 

 

Även om de nyutbildade anestesisjuksköterskorna känner att det är tryggt när hjälpen finns 

nära så upplever vissa att om det blir för mycket personal på salen så blir situationen istället 

förvirrad med ett oklart ledarskap.  

 
”Och då hade alla så olika åsikter och så, det vart sånt tjatter alltså. Det tyckte jag vart 
jobbigt.” (10) 

 

Samtidigt påpekar en deltagare att det ibland kan vara bra med mycket personal eftersom fler 

kan hjälpa till och exempelvis handräcka i stressiga situationer. 

 

”Fast det är ju också bra med många händer när det, man måste ha grejer fort.” (12) 

	  

UTVECKLING OCH KUNSKAP FRÅN STRESSIGA SITUATIONER 

De flesta av de nyutbildade anestesisjuksköterskorna tror att om de hade haft mer kunskap 

inom området innan den stressiga situationen uppstod hade det kunnat bidra till att stressen 

inte hade blivit lika svår. 
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Teoretisk kunskap och reflektion 

Nästintill alla i studien uppger att de på något sätt har fått mer kunskap om situationen och 

hur de ska hantera den om en liknande situation uppstår igen. Vissa uppger att de har läst på 

om liknande situationer för att förbättra kunskaperna inom området och för att kunna 

utvärdera om de handlade rätt.  

 

”Man får skaffa mer kunskap och man kan relatera till situationer och veta att det var 
ju inte riktigt by the book den gången eller ojdå, ja men det kanske var ganska bra det 
vi gjorde.” (1) 

 

Flera skaffar sig kunskap genom att prata med sina kollegor efteråt om vad som hände under 

situationen. Detta görs för att få en utvärdering av vidtagna åtgärder, för att få veta hur det 

gick för patienten och om de kunde gjort något annorlunda.  

 

” Jag har iallafall ett stort behov å prata om det efteråt så där hur hade vi kunnat göra 
nåt annorlunda? För det är ju viktigt för mig själv och veta också. Gjorde jag nåt som 
utlöste det här eller tänkte jag fel eller tänkte jag rätt eller kunde jag göra nåt 
annorlunda?” (11) 
 

Några reflekterar även själva över situationen och funderar om de kunde gjort något 

annorlunda. 

 

”Det där hände kanske ett på natten så när vi var klar kanske klockan var tre och så 
skulle vi gå och lägga oss, då ligger man ju och tänker och då backar man ju tillbaka 
och så tänker man… jag hade kanske varit lite, gjort nånting annorlunda.” (12) 

 

Några av deltagarna upplever en positiv känsla när de inte känner sig sämre än någon annan. I 

några beskrivna situationer har de först klandrat sig själva när de inte lyckas med ett moment, 

men när deras kollegor inte heller gör det så kunde de lättare hantera situationen. 

 

”Det var ingen som fick in en nål… Så det kändes skönt.” (5) 

 

Många av deltagarna upplever att det känns positivt när kollegor kan bekräfta deras tankar 

och känslor runt en stressig situation. 

 

”Vi pratade med några kollegor och alla sa samma sak, det där att man inte fattar vad 
det är som händer.” (10) 
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Erfarenhet som kunskap 

Många av de nyutbildade anestesisjuksköterskorna upplever att de skaffar sig kunskap genom 

erfarenheten som de får av att vara med om en svår situation. De menar att det innebär att de 

kommer att vara bättre förberedda om en liknande situation skulle inträffa igen och med tiden 

får de även mer erfarenhet. 

 

”Nu har jag varit med om det en gång så om det skulle hända igen så kanske jag 
snabbare skulle börja tänka att det är nåt lurt liksom.” (10) 

 

Vissa av deltagarna uppger att en bättre beredskap för oväntade händelser hade kunnat 

underlätta situationen. Det kan gälla en bättre planering av hela sövningen, om de har mer 

förkunskaper om patienten, men även att de kan vara bättre förberedda med läkemedel eller 

annan utrustning. 

 

” Jaaa hade ju kunnat varit bättre förberedd, vi hade ju kunnat ha sugen lite mer 
tillgänglig, nu var den ju, eh, den var ju bredvid liksom, men man hade ju kunnat ha den 
under kudden exempelvis i ett sånt läge.” (4) 

 

Några av de nyutbildade anestesisjuksköterskorna uttrycker dock att det inte går att vara 

förberedd på allt utan oväntade och oförutsedda situationer kommer alltid att uppstå. 

 
” Såna här saker kommer ju alltid dyka upp, asså, det kommer alltid vara saker man 
inte kan förbereda sig på.” (8) 
 

 
DISKUSSION 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet i denna studie visar att det finns flera olika situationer som kan orsaka ökad stress i 

arbetet som nyutbildad anestesisjuksköterska.  

 

De situationer som oftast återkom i denna studie, när det gällde att framkalla stress, handlade 

om ofri luftväg. I en annan studie där mer erfarna anestesisjuksköterskor blev intervjuade och 

observerade, framkom att patientrelaterade situationer som de upplevde som stressiga var 

dödsfall, operationer på prematura barn och komplikationer såsom svår intubation och 

laryngospasm (Perry 2005). Både de nyutbildade och de mer erfarna nämner 
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luftvägsrelaterade situationer bland de mest stressframkallande. I övrigt tycks det vara en 

skillnad mellan de nyutbildade anestesisjuksköterskorna och de mer erfarna angående vilken 

situation som är den mest stressiga de har varit med om. Det är dock svårt att dra någon 

slutsats om vilken situation som anses som mest stressig i allmänhet, med tanke på att det 

beror på vilka situationer som deltagarna i studierna har utsatts för. Eftersom  de mer erfarna 

förmodligen har utsatts för fler stressiga situationer jämfört med de nyutbildade 

anestesisjuksköterskorna, har de också fler situationer att välja mellan. De har förmodligen 

också fått erfarenheter av tidigare situationer vilket kan göra att de inte känner sig lika 

stressade i situationer som nyutbildade anestesisjuksköterskor upplever som 

stressframkallande. Detta får anses vara en viktig faktor att belysa för att öka förståelsen 

mellan de nyutbildade och mer erfarna anestesisjuksköterskorna. 

 

Resultatet visar också på betydelsen av gott samarbete och kommunikation med övrig 

personal. Detta har även uppmärksammats i ett flertal andra studier. En studie av Kendrick 

(2000) visar att anestesisjuksköterskor med höga stressnivåer kommunicerade mindre 

effektivt än de med låga stressnivåer. Denna brist i kommunikation kan också bero på att 

kommunikationen ofta blir sämre i stressiga situationer. I en annan studie av Perry (2005) 

framkom att ett bra samarbete minskar stress. Studien visade också att ett dåligt samarbete 

kan vara ett resultat av att arbetet i sig är stressigt. I en studie av Averlid och Axelsson (2012) 

visades att gott samarbete och god kommunikation får många att känna sig tillfreds på sina 

arbeten. Bra kommunikation hjälper till att förhindra missförstånd, samt tydliggöra vilka 

åtgärder som ska utföras. Hur samarbetet fungerade berodde ofta på personligheten hos 

kollegorna (Averlid och Axelssons 2012). Enligt Benner (1993) är det betydelsefullt  att 

arbeta som ett lag för att behandlingen av en patient ska bli så bra som möjligt och om 

skillnader i åsikter uppstår, är det viktigt att alla uttrycker sin åsikt för att skapa god 

omvårdnad (Benner 1993, s.129). Det är en viktig egenskap att kunna lägga fram sin åsikt på 

ett bra sätt för att upprätthålla en god stämning och därmed främja ett gott samarbete. 

 

I intervjuerna till denna studie framkom att beteendet hos kollegorna påverkar de nyutbildade 

anestesisjuksköterskorna. När det uppstår en situation i en operationssal som kan skapa stress 

hos de nyutbildade anestesisjuksköterskorna kan stressen upplevas mindre svår om 

medarbetarna uppträder lugnt och har en rak och tydlig kommunikation. I en studie  av Elisha 

och Rutledge (2011) framkom  att personer som studerar till anestesisjuksköterskor tycker att 

ett bra beteende hos en handledare innefattar att de ska vara lugna under stressiga situationer, 
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kommunicera på ett sätt som inte är hotfullt och använda tydlig kommunikation. Detta tyder 

på att det är betydelsefullt om kollegorna på en operationssal uppträder lugnt och har rak 

kommunikation för att minska känslan av stress, speciellt om någon är ny inom området. 

 

De nyutbildade anestesisjuksköterskorna i denna studie beskriver att de hanterar de olika 

stressiga situationerna på olika sätt. Rent praktiskt var det många som bad om hjälp och i 

vissa fall klev de åt sidan när någon mer erfaren försökte lösa situationen som hade uppstått. 

När de observerade de mer erfarna och hur de hanterade situationen så var det  personbundet. 

Alla verkade ha arbetat ut ett eget sätt att hantera situationerna på. Detta resultat bekräftas i en 

studie där erfarna anestesisjuksköterskor menar att var och en får lära sig sitt egna sätt att 

hantera situationer på utifrån vilka situationer de får uppleva i yrket (Wren 2001). Den 

mentala hanteringen i situationen handlade bland de nyutbildade anestesisjuksköterskorna 

ofta om att behålla lugnet trots ett inre kaos av stress, där vissa kunde förbli fokuserade, men 

andra hade svårt att tänka klart. En studie av Perry (2005) visar att 70% av 

anestesisjuksköterskorna uppgav att de förblev lugna i stressiga situationer. 

 

De hanteringsstrategier som de nyutbildade anestesisjuksköterskorna i denna studie använde 

sig av efter den stressiga situationen var bland annat att uttrycka sina negativa känslor 

hemma, till tex. sin sambo, prata med kollegor eller genom debriefing. Detta resultat visas 

även av Averlid och Axelsson (2012) där erfarna anestesisjuksköterskor uppgav att de tyckte 

det var viktigt att få prata med kollegor och reflektera. I en annan studie uppgav deltagarna 

dessa strategier, men även andra hanteringsstrategier såsom att skämta om situationen, eller 

förlika sig med stressen (Perry 2005). Ingen av de nyutbildade anestesisjuksköterskorna i 

denna studie har beskrivit dessa hanteringsstrategier. Detta kan bero på att de är nya i området 

och ännu inte kommit till det stadiet då de förlikar sig med stressen eller skämtar om stressiga 

situationer.  

 

Kendrick (2000) jämförde stressnivåer bland personer som studerade till 

anestesisjuksköterskor och de som redan arbetade som anestesisjuksköterskor. Studien 

utfördes i USA där anestesiutbildningen varar i tre år. Resultatet visade att studenter inne på 

sitt andra år, det vill säga det år som innefattar mest praktik, hade högst stressnivåer av alla. 

Anestesisjuksköterskorna som var verksamma inom yrket hade lägst stressnivåer (Kendrick 

2000). I denna studie beskrev en övervägande del av de nyutbildade anestesisjuksköterskorna 

att de kände sig osäkra pga bristande kunskap och erfarenhet. Många sa att de trodde att 
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stressen inte hade varit lika påtaglig om de hade haft mer kunskap om situationen som 

uppstod som orsakade stressen. Brist på kunskap kan vara en orsak till stress, vilket kan 

antyda att en anestesisjuksköterska med mindre kunskap och erfarenhet kan uppleva vissa 

situationer mer stressframkallande än erfarna anestesisjuksköterkor. I en studie av Wren 

(2001) framkom att erfarna anestesisjuksköterskor upplever att de oroar sig mindre när de 

ställs inför en svår situation än när de var mindre erfarna, vilket berodde på att de har klarat 

av att hantera flera svåra situationer tidigare (Wren 2001). Andra studier har visat att erfarna 

sjuksköterskor har bättre förutsättningar att hantera stress (Alves 2005, Kendrick 2000).  

 

Resultatet visar också på betydelsen av att inhämta kunskap utifrån en inträffad situation. Att 

läsa om det inträffade, fråga kollegor och reflektera själv är de vanligaste sätten. En studie 

skriven av Averlid och Axelsson (2012) visade att återkoppling efter en svår situation kan 

bidra till minskad stress om en liknande situation återkommer. I en annan studie drar 

författaren slutsatsen att på grund av de stora missöden som kan inträffa i samband med 

anestesi finns en ökad vilja att kontinuerligt utvecklas som anestesisjuksköterska (Wren 

2001). Detta kan vara en anledning till varför nyutbildade anestesisjuksköterskor söker 

information om de olika situationerna efteråt. Enligt Benner (1993) sker ofta inhämtning av 

kunskap hos sjuksköterskor naturligt när de i samband med situationer jämför sina egna 

bedömningar med andras (Benner 1993, s.26). Vid återkoppling mellan kollegor uttryckte 

några av deltagarna i den här studien, att de inte bara fick ett utbyte av kunskap utan även att 

de fick en känsla av bekräftelse när andra kollegor upplevde situationen på liknande sätt. För 

de nyutbildade anestesisjuksköterskorna kan det kännas viktigt att göra ett bra arbete och att 

de därför ofta jämför sig med mer erfarna anestesisjuksköterskor.  

 

I denna studie framkommer att några av deltagarna känner sig utsatta i sitt arbete när det inte 

finns någon kollega att fråga om de behöver hjälp. De får ta mer ansvar än vad de ibland 

önskar eller upplever att de kan hantera. En annan studie beskriver att mer erfarna 

anestesisjuksköterskor önskar vara mer självständiga i sitt arbete och att de ibland upplever 

det som överflödigt när t.ex en läkare ska vara med vid väckning av en patient (Averlid och 

Axelsson 2012). Här tycks det vara en viss skillnad mellan nyutbildade och erfarna 

anestesisjuksköterskor. De nyutbildade tycks enligt vår studie känna sig utsatta när de inte 

känner till miljön eller operationen. Om något oväntat händer eller de behöver hjälp av en 

kollega så kan detta upplevas som värre när de redan har en viss stress i grunden. De har inte 

heller samma erfarenhet att luta sig tillbaka på som de mer erfarna anestesisjuksköterskorna. 
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Detta kan bidra till att de anestesisjuksköterskor som har arbetat några år och känner en 

grundtrygghet med sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats, upplever att de behöver mer 

utmaningar och därmed ett önskemål om att arbeta mer självständigt. Det är dock viktigt för 

de erfarna anestesisjuksköterskorna att inte glömma bort hur det är att vara ny 

anestesisjuksköterska och att de uppskattar hjälp och stöd tills de känner sig tryggare i sitt 

yrke. Däremot är det enligt Benner (1993) också viktigt att inte passa upp för mycket på de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Hon påstår att nya sjuksköterskor behöver utmaningar och 

utsättas för svårare situationer för att utvecklas som sjuksköterskor (Benner 1993, s. 167). 

 

I en studie jämfördes stressnivåer mellan färdiga anestesisjusköterskor och studenter, där 

anestesisjuksköterskorna i snitt uppskattar sin stress till 4,7 och de som studerar till 

anestesisjuksköterska i snitt uppskattar stressen till 7,2 på en tiogradig skala. I studien 

framkom att verksamma anestesisjuksköterskor är mer tillfredsställda med sitt jobb än vad 

studenterna är (Chipas & McKenna 2011). Detta genomsyrar även vår studie där erfarenhet 

tycks vara en bidragande faktor till att känna sig trygg i sitt arbete som anestesisjuksköterska 

och att detta även bidrar till att känna sig mindre stressad och mer fokuserad i situationer som 

är stressframkallande. Enligt Benner (1993) har de mer erfarna sjuksköterskorna en förståelse 

att de måste vara förberedda på allt eftersom de har varit med om många olika situationer som 

har tvingat fram den insikten. De har en förmåga att kunna förutse vad som kan komma att 

hända enbart baserat på patientens anamnes och tillstånd (Benner 1993, s. 97). Detta kan 

innebära att de mer erfarna sjuksköterskorna i större utsträckning kan förbygga att vissa 

situationer uppstår och därmed minska eller eliminera den stress som kunde ha uppstått. 

Några av de nyutbildade sjuksköterskorna i denna studie uppgav att det inte går att vara 

förberedd på allt, vilket kan vara en mental hanteringsstrategi. Nyutbildade 

anestesisjuksköterskor kommer antagligen känna sig mindre stressade ju fler situationer de 

utsätts för och ju mer erfarenhet de får, och kommer med tiden troligtvis känna sig mer trygga 

i sin yrkesroll. 

 

METODDISKUSSION 

En kvalitativ metod valdes eftersom det var de nyutbildade anestesisjuksköterskornas 

upplevelse om de olika situationerna som vi efterfrågade. Trots noggrann analys av innehållet 

går det ej att utesluta att författarnas egna värderingar kan ha påverkat resultatet. Intervjuerna 

utfördes till en början med begränsade följdfrågor för att författarna var oroliga att för många 
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följdfrågor skulle styra intervjun och påverka intervjupersonernas svar. Allteftersom 

intervjuerna fortskred ställdes mer följdfrågor för att få ett fylligare material. Det är svårt att 

utesluta om de följdfrågorna påverkat svaren hos intervjupersonerna, även om de var av 

öppen karaktär såsom ”Kan du utveckla?”. Frågorna som ställdes var tänkta att utgå kring en 

specifik situation, de flesta hade en specifik situation som de kunde beskriva, några beskrev 

mer allmänt om vilka situationer som är mer stressiga. Även de som hade en specifik situation 

pratade en del om stress inom yrket i allmänhet, därför har vi valt att presentera resultatet till 

viss del som en allmän upplevelse av stress. Möjligheten att påverka urvalet i denna studie var 

begränsat då det inte fanns många anestesisjuksköterskor som uppfyllde kriteriet på  

yrkeserfarenhet inom rimligt avstånd. Vi har därför accepterat alla som ville medverka i 

studien och som hade erfarenhet på mindre än två år och var yrkesverksamma. Det föll sig väl 

att det blev spridning mellan könen (sju kvinnor och fem män) och en relativ spridning i ålder 

på nyutbildade anestesisjuksköterskor (27-44 år). Det faktum att två av intervjupersonerna 

fortfarande gick under inskolning har diskuterats mellan författarna och handledare. Men med 

tanke på studiens syfte, tycktes de ändå vara en viktig del i slutresultatet. Det bidrog även till 

att resultatet fick den fyllnad som eftersträvades. När intervjuerna utfördes efter de frågor som 

var formulerade blev intervjuerna kortare än väntat, därför söktes ytterligare nyutbildade 

anestesisjuksköterskor upp för att få fylligare data.  

 

Resultatet till denna studie känns rimligt med tanke på vad författarna har hittat i tidigare 

forskning. Dock uttryckte ingen av deltagarna att de stressiga situationerna bidrog till någon 

negativ känsla efter situationen. De beskriver att de funderade på om de handlat rätt eller fel, 

men nästintill samtliga kommer fram till att de vunnit kunskap och erfarenhet genom att bli 

utsatta för den situation som de beskrivit. En anledning till detta kan vara att de väljer att inte 

berätta den aspekten av situationen, dels för att de känner sig obekväma med det eller för att 

inte lämna författarna med en negativ känsla av yrket då de inom en snar framtid ska arbeta 

som anestesisjuksköterskor. 

 

Nyutbildade anestesisjuksköterskor finns över hela världen och deras upplevelser i stressiga 

situationer kan i många anseende vara likvärdiga oavsett land och sjukhus, därför anser 

författarna att resultatet i denna studie är överförbart till annan anestesiverksamhet. Däremot 

kan en anestesisjuksköterskas ansvarsområden variera beroende på land eller sjukhus.  
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BETYDELSE FÖR OMVÅRDNAD OCH VIDARE FORSKNING 

Den här studien visar vilka situationer som nyutbildade anestesisjuksköterskor upplever som 

stressiga, hur de hanterar dem samt vad de har lärt sig av situationen.  Eftersom det inte finns 

många studier inom det här området  kan  resultatet i denna studie bidra till en ökad förståelse 

för hur det är att vara nyutbildad anestesisjuksköterska, framförallt i stressiga situationer, 

detta kan vara intressant för både blivande och mer erfarna anestesisjuksköterskor. För lärare 

och chefer inom området är det också av stor betydelse att förstå hur anestesisjuksköterskor 

upplever olika situationer när de är nya inom yrket. Om de nyutbildade 

anestesisjuksköterskorna känner sig trygga på sin arbetsplats och med sig själva kan det 

påverka omvårdnaden av patienten positivt.  

 

Något som hade varit intressant att studera vidare i sammanhanget är skillnaden på hur 

erfarna anestesisjuksköterkor upplever stressiga situationer jämfört med nyutbildade 

anestesisjuksköterkor. 

 

SLUTSATS 

	  
Alla är noviser i början av sin yrkeskarriär och som nyutbildad anestesisjuksköterska kan 

många situationer upplevas som stressiga. Med tid kommer erfarenhet vilket bidrar till att 

minska känslan av stress. Det är av vikt för erfarna anestesisjuksköterskor att komma ihåg att 

situationer som de inte upplever som stressiga kan upplevas som stressiga för nyutbildade 

anestesisjuksköterskor. Även chefer kan underlätta den första tiden på den nya arbetsplatsen 

för de nyutbildade anestesisjuksköterskorna genom att skapa en trygg miljö med bra 

inskolning och mentorskap. Blivande anestesisjuksköterskor kan bli mer förberedda på 

stressiga situationer om de får information i sin utbildning om hur dessa situationer kan 

upplevas. 
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      BILAGA 1 

Informationsbrev 

 

Nyutbildade anestesisjuksköterskors upplevelser av stressiga situationer  

 

Bakgrund 

Både blivande och erfarna anestesisjuksköterskor hamnar så småningom i situationer där de 

känner att de inte har full kontroll. För de blivande anestesisjuksköterskorna kan detta 

upplevas spännande eller skrämmande.  Alla människor blir stressade av olika situationer och 

hanterar stressen individuel. I anestesirelaterade olycksfall som lett till sjukdom eller död är 

ca 75 % kopplade till den mänskliga faktorn t.ex. kompetens, erfarenhet, bristande 

uppmärksamhet, oförmåga att bemästra och hantera kritiska situationer. Vi tror att blivande 

och nyutbildade anestesisjuksköterskor kan bli mer föreberedda för dessa stressiga situationer 

genom att öka kunskapen inom området. 

 

Syfte 

Att beskriva nyutbildade anestesisjuksköterskors upplevelser av stressiga situationer i yrket. 

 

Metod 

I denna studie ska färdiga anestesisjuksköterskor som arbetat i mindre än två år intervjuas. 

Frågorna som vi tänkt ställa kommer vara i likhet med: ”Vilken är den stressigaste situation 

som du har upplevt senaste veckan (månaden)?”, ”Hur hanterade du situationen praktiskt?” 

”Hur hanterade du situationen psykiskt?” ”Kan du konkret komma på något som skulle kunna 

göras för att situationen skulle ha varit mindre stressig? ”, ”Hade det varit mindre stressigt om 

du hade haft mer kunskap i området?”  Sedan ska materialet sammanställas och analyseras för 

att eventuellt kunna se om det finns enskilda situationer som många blir stressade av och 

varför de känner sig stressade i dessa situationer. 
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BILAGA 1 FORTS. 

Kontaktuppgifter 

 

Petra Larsson   Lisa Martinson 

Specialistsjuksköterskeprogrammet   Specialistsjuksköterskeprogrammet  

med inriktning mot anestesi.  med inriktning mot anestesi.  

Umeå Universitet   Umeå Universitet 

Tel: 070-3060384   Tel: 076-8488334 

pela0022@student.umu.se   liaman05@student.umu.se 
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      BILAGA 2 

Intervjuguide 

 
Kvinna           Man 
 
Ålder: 
 
Hur länge har du jobbat som anestesisjuksköterska? 
 
Frågor 
 
1. Kan du berätta om en situation som du minns väl där du blev stressad för att du kände att 
du inte hade full kontroll?  
 
2. Hur hanterade du det praktiskt under situationen? 
 
3. Hur hanterade du det psykiskt under situationen? 
 
4. Hur hanterade du det efter situationen? 
 
5. Kan du konkret komma på något som skulle kunna göras för att situationen skulle vara 
mindre stressig?  
 
6. Hade det varit mindre stressigt om du hade haft mer kunskap i området?  
 
7. Har du inhämtat kunskap om detta efter händelsen? 
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      BILAGA 3 

Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori  Kategori 
Det är ju det hela 
vårt jobb går ut på 
i och för sig, men 
just … det 
liksom…eeeh 
luftvägarna känns 
ju som att … går 
fort att bli 
stressad om det 
går fel. 

Det är ju det vårt 
jobb går ut på, 
luftvägarna, går 
fort att bli 
stressad om det 
går fel. 

Vårt jobb är 
luftvägarna, 
stressigt om det 
går fel där. 

Patientrelaterade 
situationer 

Orsaker till stress 

Det man kan 
känna, jag tänker 
på när man är ny 
när man inte har 
erfarenheten, man 
har inte rutin på 
allting att det där 
det kan brista. 
Just det här med, 
det kan ju bero 
på, vissa saker 
kan ju bero på 
många olika 
faktorer … Och 
det är väl det man 
kanske inte riktigt 
just nu har hundra 
koll på. 

När man är ny 
och inte har 
erfarenheten, har 
man inte rutin på 
allting, där kan 
det brista. Vissa 
saker kan bero på 
många olika 
faktorer, det har 
man just nu inte 
hundra koll på. 

Bristande 
kunskap och 
förståelse som ny. 

Icke 
patientrelaterade 
situationer  

Och var inte rädd 
för att ta hjälp om 
du står där själv 
med en 
undersköterska 
till exempel, 
hämta hjälp isåfall 
för den finns 
nära… Så stå inte 
och tro att man  
kan, själv, utan 
hämta hjälp om 
du känner att du 
inte kan behärska 
situationen. 

Var inte rädd för 
att ta hjälp, för 
den finns nära. 
Stå inte och tro att 
man kan själv, 
hämta hjälp om 
du inte kan 
behärska 
situationen. 

Be om hjälp, den 
finns nära. 

Praktisk hantering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag tyckte ju att 
personligen så 
känner jag ju själv 
att jag kan 
faktiskt behålla 

Jag tycker 
personligen att jag 
kan behålla lugnet 
även om jag 
inombords blir 

Kan behålla 
lugnet och fokus 
trots stressad 
inombords 

Mental hantering 
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lugnet även om 
jag inombords blir 
väldigt stressad 
men jag känner ju 
ändå att jag kan 
ha fokus. 

stressad, har ändå 
fokus 

 
 

Hantering av 
stressiga 

situationer 

Det kändes ju bra 
att man fick nån 
som kom och 
styrde upp det lite 
åt en … Det var 
väl egentligen det 
man behövde 
höra, man måste 
ha någon att bolla 
med.  

Kändes bra att få 
hjälp att styra upp 
det, man måste ha 
någon att bolla 
med. 

Kändes bra att få 
hjälp. 

Gott samarbete 
med kollegor 

Man får skaffa 
mer kunskap och 
man kan relatera 
till situationer och 
veta att det var ju 
inte riktigt by the 
book den gången 
eller ojdå ja men 
det kanske var 
ganska bra det vi 
gjorde.  

Man får skaffa 
mer kunskap och 
relatera till 
situationen. Det 
var kanske inte 
helt rätt den 
gången eller det 
var ganska bra. 

Skaffa kunskap 
och relatera till 
situationen 

Teoretisk kunskap 
och reflektion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utveckling och 
kunskap från 

stressiga 
situationer 

Nu har jag varit 
med om det en 
gång så kanske 
om det skulle 
hända igen att jag 
snabbare skulle 
börja tänka att är 
det nåt lurt 
liksom?  

Nu har jag varit 
med om det en 
gång tidigare, om 
det händer igen 
kanske jag 
snabbare tänker 
att det är något 
lurt. 

Tänker snabbare 
nästa gång 
liknande händer 

Erfarenhet som 
kunskap 
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BILAGA 4 

 
Underkategorier och kategorier 
 

Underkategorier Kategorier 
Patientrelaterade situationer 
 

 
Orsaker till stress 

 Icke patientrelaterade situationer 
 
Praktisk hantering 
 

 
Hantering av stressiga situationer 

Mental hantering 
 
Gott samarbete med kollegor 
 
Teoretisk kunskap och reflektion 
 

 
Utveckling och kunskap från stressiga 

situationer Erfarenhet som kunskap 
 
 
	  


