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Sammanfattning    
 
Arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande inom den perioperativa vården. Tidigare 
forskning visar att det begås många fel inom detta område som grundar sig i en stressig 
arbetsmiljö. Felen som begås kan ha negativ påverkan på patientsäkerheten. Hur 
påverkar stressen patientsäkerheten och vilka situationer och faktorer spelar in. Syftet 
med studien är att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelser av situationer och 
faktorer där arbetsrelaterad stress påverkar patientsäkerheten i det dagliga arbetet. 
Kvalitativ metod har använts i form av intervjuer och innehållsanalys. Sex 
anestesisjuksköterskor från samma operationsavdelning deltog i studien. Resultatet 
påvisar att en hög arbetsbelastning ligger till grund för arbetsrelaterad stress. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att man inte fick tid för förberedelse vilket hade 
negativ påverkan på patientsäkerheten. Samarbetet i operationsteamet försämrades och 
osämja kunde uppstå, detta påverkade också patientsäkerheten. Gemensamt ansvar för 
en uppgift i operationsteamet tenderade att prioriteras och stärkte på det sättet 
patientsäkerheten. En sådan uppgift var till exempel WHO:s checklista för säker kirurgi. 
Resultatdiskussionen berör kommunikationen på operationssalen och varför 
kommunikationsbrist uppstår. Vidare diskuteras studiens resultat gentemot tidigare 
forskning inom området. Det är viktigt att verksamheten aktivt arbetar för att stärka 
personalens samarbetsförmåga och kommunikation. Arbetsledningen bör också ha 
rimliga krav på produktionen så att en god patientsäkerhet uppnås. 
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INLEDNING 
I samband med fältstudier på anestesiavdelning kunde författaren observera misstag 
som begicks av anestesisjuksköterskan. Dessa kunde påverka patientsäkerheten negativt 
såsom att anestesisjuksköterskan sövde utan en fungerande sug eller glömde fråga om 
patienten hade allergier med mera. För att få en ökad förståelse till att misstag begicks, 
gjordes en litteraturgenomgång av tidigare forskning inom ämnet och det framkom att 
dagens sjukvård tenderar att effektivisera mer och mer. Produktionen ska höjas och 
resultaten mäts ofta med tid, kvantitet och ekonomiska vinster. 
Precis som inom andra vårdområden är operationsavdelningar under hårt tryck. 
Patienterna är många och flödet är högt. Det är ofta ett gediget operationsschema som 
måste vara klart innan dagens slut för att slippa stryka operationer från schemat. 
Anestesisjuksköterskan har en central roll så att patientbytena går smidigt så att tiden 
för dagsprogrammet av operationer kan maximeras. 
Att arbeta under stress kan leda till en rad negativa konsekvenser. Arbetsrelaterad stress 
är ett problem och kan leda till sjukskrivningar, kronisk trötthet och sämre 
prestationsförmåga hos anestesisjuksköterskan. Enligt Halldin (2005, s.187) är tidspress 
direkt stressframkallande och en säkerhetsrisk som absolut inte får nonchaleras. Det är 
en allvarlig hälsorisk för utövaren själv och skapar en källa till otrygghet för patienten.  
Denna studies fokus är därför att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av 
situationer och faktorer där arbetsrelaterad stress påverkar patientsäkerheten i det 
dagliga arbetet.  
 
 
 
BAKGRUND 

 
Anestesisjuksköterskans kompetensområde 
 
Sedan 2001 är titeln anestesisjuksköterska en skyddad yrkestitel och enligt 
patientsäkerhetslagen betyder det att ”en sjuksköterska får använda en titel som 
motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen endast om han eller hon har avlagt en 
sådan examen” (SFS 2010:659, 3 kap. 9§). Detta innebär att man måste vara 
legitimerad sjuksköterska och ha en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 
anestesisjukvård för att få kalla sig anestesisjuksköterska. 
Internationellt delas anestesisjuksköterskans kompetensområde in i två olika titlar 
utifrån vilka arbetsuppgifter man har. 
Internationellt är Anaesthetic Nurse benämningen på en sjuksköterska som arbetar som 
assistent till en anestesiolog. Sjuksköterskan kan, men behöver inte ha en 
specialistsjuksköterskeexamen. 
Nurse Anaesthetist är den internationella benämningen på en svensk 
anestesisjuksköterska som efter ordination kan utföra en generell anestesi under visst 
stöd av en anestesiolog (Hedenskog, Liljeroth, Madsen-Rihlert, Nilsson & Wennström, 
2012, s. 4). 
Nordisk anestesiverksamhet innebär ofta att anestesiologen har huvudansvaret för flera 
operationssalar samtidigt. Detta ökar kravet på anestesisjuksköterskan att arbeta mer 
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självständigt inne på operationssalen (Halldin och Nilsson, 2011, s. 215). Det blir 
hennes uppgift att dosera läkemedel efter noggrann kontroll av vitala kroppsfunktioner.  
När patienten försätts i narkos fråntas dennes kontroll över dessa funktioner och det är 
anestesisjuksköterskans uppgift att övervaka och överta kontrollen om det blir 
nödvändigt (Gran Bruun, 2013, s. 22). 
 
Att arbeta som anestesisjuksköterska innebär att man måste ha goda kunskaper inom 
både omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap. Därutöver tillkommer kunskap 
inom vetenskapsteori, medicinsk teknik, pedagogik, lagar och förordningar samt etik.  
Anestesisjuksköterskan arbetsfält är mycket brett och innefattar många olika områden. 
Inom sjukhusets väggar är det främst vid anestesiavdelningar, pre- och postoperativa 
avdelningar, smärtenheter och akutmottagningar som anestesisjuksköterskan är 
verksam. Utanför är det prehospital vård, skade- och katastrofskadeplatser, 
internationella hjälporganisationer m.m.  (Hedenskog et al. 2012 s. 4). 
Vidare beskriver Hedenskog et al. (2012, s. 7-9) fem kompetensområden som 
anestesisjuksköterskan skall kunna: anestesiologisk omvårdnad, säkerhet och vårdmiljö, 
etik och värdegrund, ledarskap samt forskning, utbildning och utveckling. 
Den anestesiologiska omvårdnaden består i att bemöta patient och anhörig, säkerställa 
patient identitet, upprätta och säkerställa fri luftväg, övervaka och administrera 
läkemedel, dokumentera, planera omvårdnaden med stöttande insatser för patienten 
m.m. 
Säkerhet och vårdmiljö består i att arbeta patientsäkert samt miljömedvetet. Genom att 
optimera patientsäkerheten med noggrann dokumentation, utföra funktionskontroller på 
medicinteknisk utrustning efter författningar och säkerhetsföreskrifter, arbeta 
miljövänligt m.m. 
Etik och värdegrund innebär att anestesisjuksköterskan ser patienten som en unik 
individ, visar respekt och omsorg, är mottaglig för patientens situation, respekterar 
patientens självbestämmande rätt, behandlar medarbetare rättvist och visar god 
samarbetsvilja m.m. 
Ledarskapet visas genom anestesisjuksköterskans förmåga att leda, fördela och 
prioritera vårdarbetet till ett effektivt resursutnyttjande, bedriva kvalitets- och 
förbättringsarbete, medverka i planeringen av verksamhetsområdet m.m. 
Forskning, utbildning och utveckling innebär att anestesisjuksköterskan söker efter ny 
och relevant kunskap inom området, implementerar evidensbaserad forskning inom 
området, kritiskt granska och följa upp förändringsarbete, handleda studenter och 
medarbetare m.m.   
Den professionella yrkeskompetensen kan ses som en egenskap hos yrkesgruppen men 
också hos den enskilda anestesisjuksköterskan. Den handlar om att kunna ge av sig själv 
i mötet med patienten, vara engagerad och göra det bästa för denna (Gran Bruun, 2013, 
s. 17).  

 

Perioperativ vård 
 
Lindwall och von Post (2008, s. 87-95) beskriver perioperativ vård i tre olika faser: 
preoperativa fasen, intraoperativa fasen och den postoperativa fasen. I den preoperativa 
fasen sker anestesisjuksköterskans första möte med sin patient och där sker också det 
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preoperativa. Detta vårdmöte skall skapa en kontakt mellan sjuksköterska och patient. I 
dialogen som följer samlar anestesisjuksköterskan in data som är av betydelse för en 
säker anestesi, dels genom samtalet och dels genom patientens journalhandlingar. Scott, 
Earl, Leaper, Massey, Mewburn & Williams (1999, s. 49) beskriver vikten av det 
preoperativa samtalet och vilka positiva resultat det kan ha på patientens upplevelse av 
bemötandet. Varje patient är unik och deras rädsla och oro inför operationen kan variera 
stort, oavsett om ingreppet är litet och okomplicerat. De menar att man bör införa dessa 
samtal i den praktiska verksamheten om man inte redan tillämpar dem. I dagens 
anestesisjukvård sker i regel alltid ett preoperativt samtal. Detta kan se olika ut från 
operationsavdelning till operationsavdelning. Det optimala samtalet sker avskilt i lugn 
och ro där patienten kan få tid att ge uttryck för sin oro och skapa en tillit till 
anestesisjuksköterskan (Lindwall, von Post, s. 88). Men på många 
operationsavdelningar sker det preoperativa samtalet i direkt anslutning till den 
intraoperativa fasen när anestesisjuksköterskan går ut till slussen eller till den 
preoperativa avdelningen för att hämta patienten. Detta ställer stora krav på 
anestesisjuksköterskan som ska inge ett lugn, skapa trygghet och en upplevelse av att 
vara kompetent och professionell i sin roll. Patienten skall ses som en helhet och både 
medicinska och själsliga behov skall tillgodoses (Larsson, 2011, s. 201). 
Den intraoperativa fasen startar när patienten kommer till operationsavdelningen och 
möter anestesisjuksköterskan och anestesiologen. De har redan då diskuterat valet av 
anestesimetod och en plan för genomförandet.  Utifrån behörighet och kompetens utför 
anestesisjuksköterskan de ordinationer och delegeringar som bestämts med 
anestesiologen. Hon/han ansvarar för sina insatser och att Socialstyrelsens allmänna råd 
som citeras nedan, följs under anestesin (Larsson, 2011, s. 200). 
 
 ”Sjuksköterskans specialområde anestesisjukvård omfattar ansvar för övervakning 
och/eller utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering till patienter i 
alla åldrar – barn, ungdomar, vuxna och äldre – med såväl vanligt förekommande som 
komplicerade akuta sjukdomar och skador, som skall genomgå, genomgått operativa 
ingrepp, undersökningar och behandlingar på pre-, intra- och postoperativ avdelning, 
anestesiavdelning eller andra enheter inom specialiserad och högspecialiserad öppen 
och sluten vård”(SOSFS 1995:5). 
 
Anestesisjuksköterskan har på operationssalen gjort förberedelser så att patienten skall 
få bästa möjliga mottagande. Operationsbordet är anpassat efter patienten och 
nödvändig utrustning inför anestesin är framtaget. Nu sker genomförandet av det 
planerade ingreppet och det preoperativa samtalet ligger till grund för en säker anestesi 
och ett värdigt patientmottagande. Under den intraoperativa fasen gör 
anestesisjuksköterskan kontinuerliga insamlingar av data och analyser vilket leder till 
nya vårdhandlingar för patientens välbefinnande. När patienten lämnas över till 
mottagande sjuksköterska på den postoperativa/ uppvakningsavdelningen avslutas den 
intraoperativa fasen och den postoperativa fasen tar vid. Anestesisjuksköterskan har en 
postoperativ dialog med patienten där man tillsammans utvärderar vården som varit. 
Man frågar sig om målen som sattes upp i den preoperativa fasen uppfylldes. Kände 
patienten sig väl omhändertagen? Vad blev bra och vad blev mindre bra? Vilka minnen 
kommer patienten att ha med sig efter operationen?  (Lindwall och von Post, 2008, s. 
87-95). 
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Stress 
 
 
Flertalet författare och forskare tar upp stressen inom vården som en stor faktor till 
misstag och minskad patientsäkerhet. Sjuksköterskan är speciellt utsatt och många byter 
jobb eller blir utbrända på grund av hög arbetsbelastning, nedsatt välbefinnande och 
konflikter med arbetskollegor eller ledning.  
Att definiera termen stress är inte lätt och många gånger används ordet felaktigt. Ett 
stort antal forskare har under årens lopp försökt att definiera och byta ut ordet stress mot 
en mer väldefinierad term utan att ha lyckats. Ordet stress är ett välkänt fenomen bland 
allmänheten men som har ett flertal definitioner (Arnetz, 2002, s. 27). 
R L. Atkins, R C. Atkins, Smith, Bem & Nolen-Hoeksema (1996, s. 477) skriver att 
stress uppstår när individen står inför uppgifter som de upplever äventyra deras fysiska 
eller psykiska välbefinnande. Hustad (2013, s. 40) menar att det är kraven från 
omgivningen och individen själv som kan ge upplevelser av stress om de är högre än 
vad man känner sig klara av. Vidare säger han att psykologisk stress kan leda till 
fysiska, psykiska och beteendemässiga förändringar. 
Enligt Währborg (2009, s. 44) är stress inte ett begrepp som uppstod ur tomma intet. 
Han menar att det är många iakttagelser och slutsatser som ligger till grund för dess 
nuvarande betydelse. Han skriver att ”begreppet åskådliggör hur den ursprungliga 
experimentella fysiologin har kommit att kompletteras med en social, psykologisk och 
medicinskt klinisk dimension, en utveckling mot en mer integrerad vetenskap”.  
Vidare säger Wärhborg (2009, s. 50-51) att man numera definierar stressbegreppet som 
subjektrelaterat. Vilket betyder att alla reagerar med olika intensitet på en och samma 
stressor. Det är individens svarsmönster som spelar roll för hur den fysiologiska 
reaktionen blir. Svarsmönstret är unikt för just den individen. Enligt Atkins et al. (1996, 
s. 477) är det stor skillnad på hur människor upplever stressiga situationer. Vissa kan 
utveckla allvarliga fysiska och psykiska problem medan andra som utsätts för samma 
situation inte påverkas alls eller till och med upplever det som stimulerande. 
 
Så kallade stressreaktioner som sker i olika former då individen utsätts för fysiska eller 
psykiska påfrestningar har oftast ett logiskt syfte och bidrar i sin helhet till dennes 
beskydd. De är oftast kortvariga och snabbt övergående och beror på omställningar i det 
sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Kliniskt yttrar det sig som 
blodtryckshöjning och ofta en samtidig pulssänkning som beror på att blodkärlen drar 
ihop sig till följd av det sympatiska nervsystemets ökning (Jonsdottir & Folkow, 2013, 
s. 22). 
Hormonellt sker en kraftigt ökad frisättning av ACTH (adenokortikotropt hormon) från 
hypofysen vilket ger en ökad sekretion av kortisol ifrån binjurebarken, samtidigt 
minskas frisättningen av tillväxthormon och könshormon. Om individen utsätts för 
långvarig psykisk påfrestning och de neurohormonella reaktionerna vidhålls under en 
längre tid kan ämnesomsättningen och immunfunktionerna hämmas kraftigt. Den ökade 
kortisolproduktionen gör att störningar sker i blodglukos- och blodfettregleringen. 
Insulinkänsligheten minskas, tillväxt och muskelutvecklingen motverkas medan 
fettinlagringen ökar, främst i bukregionen (Jonsdottir & Folkow, 2013, s. 22). 
En mildare men nästan ständig aktivering av våra stressfysiologiska reaktioner är inte 
biologiskt rationell på längre sikt sett utifrån de ursprungliga syftena för överlevnad. 
Detta sker dock ofta då vår urgamla fysiologi möter det moderna samhället. När 
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reaktionerna blir långvariga med brist på återhämtning, visar de sig i negativa 
konsekvenser för individen. Olika stressrelaterade sjukdomsbilder uppstår (Jonsdottir & 
Folkow, 2013, s. 22).   
 

Arbetsrelaterad stress 
 
 
Arbetet kan påverka vår hälsa och välbefinnande både positivt och negativt. Genom 
arbetet kan man få struktur och innehåll i livet. Arbetet kan ge oss identitet, 
självrespekt, socialt stöd och materiell belöning. När arbetstagaren har möjlighet att 
påverka och upplever ett positivt, uppmuntrande klimat från arbetsorganisationen kan 
arbetet vara en viktig faktor i individens välbefinnande. Man känner att de ställda 
kraven på sig är rimliga. Är de däremot för höga och man upplever arbetsorganisationen 
som negativ, krävande och opåverkbar kan arbetet på längre sikt leda till ohälsa (Levi, 
2003, s. 264). 
Angelöw (2002, s. 120) skiljer på positiv och negativ stress och menar att den positiva 
stressen är en lustbetonad ansträngning där kroppens stressreaktioner uteblir. Den 
negativa stressen kännetecknas av oro vid vardagssituationer och stress som pågår under 
en lång tid.  Det som skiljer positiv och negativ stress enligt Angelöw är lusten. En 
lustbetonad aktivitet ger ej upphov till negativ stress såsom en olustfylld lätt kan göra.  
US Department of Health and Human Services (1999 se Alves, 2005, s. 443) definierar 
arbetsrelaterad stress som ”skadliga fysiska och emotionella rektioner som uppstår när 
kraven på ett arbete inte stämmer överens med kapaciteten, resurserna eller behoven 
hos arbetstagaren och kan leda till dålig hälsa och även skada”. 
Angelöw (2002, s. 120) menar att man på en arbetsplats kan skilja mellan olika typer av 
stressreaktioner. De är dock inte isolerade från varandra utan ingår i samma process. 
Han pratar om fysiologiska, sociala och organisatoriska, känslomässiga och 
beteendemässiga stressreaktioner. Dessa reaktioner beskrivs av Levi (2003, s. 264-265) 
som oro, olust, nedstämdhet och rastlöshet eller trötthet. Vidare säger han att den 
arbetsrelaterade stressen kan leda till beteendeförändringar där man tröstäter, 
konsumerar stora mängder alkohol och tobak m.m. Det kan till och med leda till 
självmord i extrema fall.  
 

Stress i den perioperativa sjuksköterskans arbetsmiljö 
 

Kingdon och Halvorsen (2006, s. 607-609) gjorde en studie på den perioperativa 
sjuksköterskans upplevelse av stress på arbetsplatsen och menar att operation är en 
stressfull arbetsmiljö. Denna stress kan bli värre då sjuksköterskan får utökad 
arbetsbörda på grund av nedskärningar vilket i sin tur kan påverka patientsäkerheten.   
De menar att de negativa effekterna av stress blir uppenbara då man ser sjukfrånvaro 
samt fientlighet och aggressivitet i personalgruppen. Beteenden som resulterar i nedsatt 
produktivitet och effektivitet. Vilket påtagligt kan minska insatserna för patientsäker 
och effektiv vård. 
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I den kvantitativa studien som Kingdon och Halvorsen gjorde rankade sjuksköterskorna 
”pressen att arbeta snabbare” som mest stressande näst efter ”patienter som dör på 
operationssalen”. 
”Stressen att arbeta snabbare” var dock vanligt förekommande till skillnad från 
”patienter som dör på operationssalen” (Kingdon och Halvorsen, 2006, s. 609-610). 
 
Liknande resultat kom även (Topp, Berger & Vowels, 2012, s. 6) fram till som också 
gjorde en kvantitativ studie med sjuksköterskor och operation teknikers upplevelser av 
stress på operationssalen. Författarna ansåg dock att deras studie skiljde sig från tidigare 
forskning inom samma område då man hade en speciell metod att mäta graden stress 
och frekvensen av den. Resultatet presenterades genom en poängskala där man kunde se 
summan av informanternas upplevelse och frekvens av den aktuella stressituationen. 
Den högst upplevda stressorsaken och tillika oftast förekommande var ”pressen att 
arbeta snabbare”. Till skillnad från tidigare studier rankade informanterna ”patienter 
som dör på operation” som minst stressande, vilket i sin tur kom långt ner i 
summeringen då det även inträffade så sällan. 
   
Kingdon och Halvorsen (2006, s. 614) skriver i sin slutsats att oavsett om stressen hos 
den perioperativa sjuksköterskan är moderat eller hög, är priset högt på dennes hälsa 
och beteende. Ovanpå detta uppkommer det situationer som kan ha betydelse för 
patientsäkerheten. Till exempel sista minuten ändringar i schemalagda procedurer. 
Stressen som utlöses av det kan få sjuksköterskan att glömma något viktigt och det kan 
få allvarliga konsekvenser för patienten. 
 
Enligt Angelöw (2002, s. 73.) är ett positivt arbetsklimat en förutsättning för en frisk 
arbetsplats. Han menar att arbetsglädje och ett fungerande samarbete ligger till grund 
för detta och effekterna blir bättre engagemang och prestationsförmåga. 
Som anestesisjuksköterska arbetar man både enskilt och i team med olika yrkesgrupper 
som kirurger, operationssjuksköterskor och anestesiologer. Att vara två olika 
yrkeskategorier som anestesiläkare och anestesisjuksköterska inom samma kontext 
ställer stora krav på det kollegiala samarbetet för att rollfördelningen ska vara tydlig. 
Erfarenhet och praktiskt kunnande gör också att det kan vara svårare att finna sin roll då 
arbetsfördelningen skall tydliggöras (Gran Bruun, 2013, s. 24).  
 
Letvak, Ruhm och Lane (2011, s. 6) gjorde en studie som visade att sjuksköterskor med 
hälsoproblem ändå gick till jobbet för att vara lojala mot sina arbetskamrater. Detta hade 
negativ inverkan på arbetsgruppen då man ansåg att den sjuka var mer en börda än till 
nytta. De i studien undersökta sjuksköterskorna ansåg att man fick jobba mer då den 
sjuka ej orkade med och man upplevde dem ofta som negativa. Sammantaget menar 
Letvak, Ruhm och Lane (2011, s. 7) att sjuksköterskor med hälsoproblem påverkar 
produktiviteten och vårdens kvalité.  Det kan också bli osämja i arbetsgruppen då 
kollegorna anser att de får jobba mer och hårdare.      
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Patientsäkerhet 
     
Innebär att den enskilde patienten, vårdtagaren skall få en behandling som är säker och 
bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet för att undvika skador i samband med 
vård. I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, s. 1-12) finns regler och bestämmelser 
som vårdgivaren är skyldig att följa för att bedriva sin verksamhet på ett patientsäkert 
sätt. Kapitel tre i patientsäkerhetslagen tar upp vårdgivarens skyldighet att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Bland annat är det vårdgivarens ansvar att planera 
och leda verksamheten samt förebygga vårdskador. De ska också utreda och kartlägga 
händelser som medfört eller kunnat medföra patientskada (SFS 2010:659, s. 3). 
Inom operationssjukvården används idag på många sjukhus en så kallad checklista där 
operationsteamet går igenom och kryssar av vissa kontroller innan anestesi, hudincision 
och efter utförd operation. I en studie som utfördes mellan 2007-2008 på åtta olika 
sjukhus i åtta olika städer framgick att mortaliteten gick ned från 1,5 % till 0,8 % efter 
att man infört checklistan. Även komplikationer efter operation minskade från 11,0 % 
till 7,0 % (Haynes, Weiser, Berry, Lipsitz, Breizat, Dellinger, Herbosa, Joseph, 
Kibatala, Lapitan, Merry, Moorthy, Reznick, Taylor, Gawande, 2009, s. 491). 
Checklistan är utarbetad efter WHO:s riktlinjer. 
 

Stress och dess påverkan på patientsäkerheten 
 
Elfering, Semmer och Grebner (2006, s. 466.) gjorde en studie bland unga 
sjuksköterskor som visade sambandet mellan stressiga arbetssituationer och 
patientsäkerheten. 
I Berlands, Natvigs och Gundersens (2007, s. 90-91) kvalitativa studie av 
anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och operationssjuksköterskor 
undersökte de effekterna av yrkesrelaterad stress och dess påverkan på 
patientsäkerheten. Denna studie skiljde sig från tidigare studier då man var intresserad 
av att höra sjuksköterskornas egna upplevelser och erfarenheter av sambandet mellan 
arbetsrelaterad stress och patientsäkerheten. 
Resultatet visade att ett ökat arbetstryck låg till grund för stress och sjuksköterskorna 
hade mindre tid till att kontrollera utrustning, förbereda läkemedel samt till de dagliga 
rutinerna. Många informanter påpekade att tidspressen var farlig och att den kunde ge 
negativa konsekvenser för patienten ur säkerhetssynpunkt (Berland, Natvig & Grebner, 
2006, s. 93.). 
En stressig atmosfär identifierades som den starkaste orsaken till att fel begicks.  
Vidare framkom att ett negativt arbetsklimat och osämja med kollegor kunde leda till 
minskad patientsäkerhet. Sjuksköterskor med olika bakgrund och erfarenhet kunde 
stressa och ej stötta varandra (Berland, Natvig & Grebner, 2006, s. 95.).   
 
Silén-Lipponen, Tossavainen, Turunen, Smith (2005, s. 24-28) gjorde en intervjustudie 
där man undersökte hur operationsteam upplevde fel som gjordes och hur dessa kunde 
förhindras inne på operationssalen. De kom fram till tre huvudkategorier med 
undergrupper som påverkade att det skedde misstag samt hur man motverkade dessa. 
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Orsaker till misstag kunde vara att man gjort fel tidigare och var rädd att göra nya fel. 
Det berodde också på att folk slutade och det kom nya medlemmar i teamet. Även 
övertidsarbete stressade teamet att prestera mer för att man ej skulle få övertid. Detta 
fick medlemmar i teamet att göra misstag. Osämja i teamet kunde också påverka. 
Argumentering under operationen kunde leda till aggressivitet och ilska mellan 
medlemmarna och kunde äventyra patienternas säkerhet.  
Faktorer som motverkade misstag inne på operationssalen var bland annat ett familjärt 
arbetslag. Om alla kände varandra väl och alla visste varandras styrkor och brister 
kunde man stötta varandra och ta varandras roller. Säkerhetskontroller var också viktigt 
för att förhindra och förebygga risker att göra fel. Om situationer uppstod där fel begåtts 
eller varit nära att begås skulle dessa dokumenteras för att förebyggande riktlinjer och 
rutiner skulle kunna skapas.  
Operationsschema med ett jämt flöde var viktigt för att förhindra fel. Även att 
sammansättningen av teamet skedde med tanke för att komplettera varandra bra. 
Oerfarna medlemmar var en orsak till fel då man gjorde saker fast man saknade 
erfarenhet.  
Stora operationsavdelningar äventyrar också patientsäkerheten eftersom allt tar längre 
tid på grund av stora avstånd. Det försvagade också viljan att hjälpa och att få kontakt 
med sin medarbetare. Vidare tog det lång tid att lära känna sina arbetskamrater på en 
stor operationsavdelning vilket kunde leda till ökad osäkerhet. 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Den perioperativa sjuksköterskans arbetsmiljö utpekas som intensiv och stressig. Mötet 
mellan anestesisjuksköterska och patient är ofta mycket kort. Det ställs höga krav på 
kompetens och bemötande för att kunna ansvara för patientens säkerhet under narkosen.   
Tidigare studier har visat att arbetsrelaterad stress kan ha negativ påverkan på 
patientsäkerheten inom den perioperativa vården. Det som inte framgår ingående, är hur 
den påverkar och vilka negativa effekter det kan ha på patientsäkerheten. 
Den här studien fokuserar på anestesisjuksköterskans upplevelser av arbetsrelaterad 
stress och dess påverkan på patientsäkerheten i den kliniska verksamheten. 
Vilka situationer eller faktorer upplever anestesisjuksköterskan ha påverkan på 
patientsäkerheten samt har sin grund i arbetsrelaterad stress?  
Ökad kunskap om dessa upplevelser skulle kunna vara vägledande i framtida 
patientsäkerhetsförebyggande åtgärder. 
 
 

 SYFTE 
 
Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av situationer och 
faktorer där arbetsrelaterad stress påverkar patientsäkerheten i det dagliga arbetet. 
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METOD 

 
Kvalitativ ansats 
 
 
En kvalitativ, induktiv ansats har använts. Studien har sin utgångspunkt i 
anestesisjuksköterskans kontext och konkreta verklighet. Vid valet av metod föll det sig 
därför naturligt att välja en kvalitativ forskningsansats. Att designen har varit flexibel 
och vidareutvecklats under studiens gång är ytterligare ett kännetecken på att en 
kvalitativ ansats använts (Polit och Beck, 2012, s. 60). 
Vidare har studien en induktiv ansats och författaren har förutsättningslöst analyserat 
texter som baserats på informanternas berättelser och upplevelser (Hällgren Graneheim 
& Lundman, 2012, s. 188). 
 
 

Urval 
 
De sex informanterna som kom att delta i studien, tre män och tre kvinnor. Var alla 
utbildade anestesisjuksköterskor med varierande erfarenhet från yrket. För att få delta 
var man tvungen att arbeta på operationsavdelningen på berört sjukhus. För att få en 
spridning på yrkeserfarenheten valdes anestesisjuksköterskorna noggrant ut innan de 
tillfrågades. Båda könen skulle ha en spridd erfarenhet från 0-2 år, 2-5 år samt 5 år och 
uppåt. Tidigare yrken/arbetsplatser eller informanternas ålder togs ingen hänsyn till men 
det föll sig naturligt att de mer erfarna informanterna också hade en högre ålder. 

 

Genomförande 
 
Då studien bygger på anestesisjuksköterskans personliga upplevelser och ej involverar 
någon patientkontakt, togs ingen kontakt med verksamhetschefen på berörd 
operationsavdelning. Vidare berör studien ett känsligt ämne och författaren upplevde att 
verksamhetschefens vetskap om vilka informanter som deltog skulle kunna ha negativ 
påverkan på deras öppenhet i intervjuerna. Författaren har en personlig kontakt med en 
erfaren anestesisjuksköterska då dessa tidigare har arbetat ihop. Kollegan fick förmedla 
kontakten med de sex informanterna. Författaren tog sedan kontakt med informanterna 
som informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt både muntligt och skriftligt 
(bilaga 1). 
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Ostrukturerad intervju 
 
Datainsamlingen skedde via ostrukturerade intervjuer med öppna frågor där en 
intervjuguide användes som stöd under intervjun (bilaga 2) (Danielson, 2012, s. 167). 
Varje intervju började med en öppen fråga ”a grand tour question” (Polit & Beck, 2012, 
s:536). Hur upplever du patientsäkerheten på din arbetsplats?   
Valet av intervjumetod kändes logiskt eftersom författaren ej var helt på det klara över 
vad han ville veta. Den ostrukturerade intervjun ger narrativ data vilket innebär att 
informanten fick prata fritt utifrån frågan utan att bli avbruten (Hällgren Graneheim & 
Lundman, 2012, s. 189). Enligt Polit och Beck (2012, s. 536) används inga förskrivna 
frågor efter ingångsfrågan eftersom man inte vet vart det leder eller vart man ska börja.     
Plats för intervju bestämdes i samråd med informanterna och kom att ske på olika 
platser. Dessa var dock avskilda från störande moment såsom ljud eller annan 
interaktion.   
 

Dataanalys 
 
Bearbetningen av det ordagrant transkriberade materialet skedde med en kvalitativ 
innehållsanalys och en induktiv ansats användes som utgångspunkt i tolkandet. Först 
gjordes en tolkning med ett manifest innehåll, för att i ett senare skede tolkas latent. 
Enligt Danielsson (2012, s. 336) innebär manifest tolkning att man anger det som står i 
texten och vid latent är det en djupare tolkning av innehållet. 
Vid analys av materialet använde författaren sig av Lundman och Graneheims 
innehållsanalys (2004, s. 105-112). 
Först lästes det transkriberade materialet igenom flera gånger för att få en 
helhetsförståelse. Därefter identifierades så kallade meningsbärande enheter i texten. 
Dessa utgörs av ord, meningar eller stycken som hör ihop i kontext och mening. 
För att göra de meningsbärande enheterna mer lätthanterliga och överskådliga gjordes 
en kondensering där man kortar ner texterna som identifierats utan att innehållet går 
förlorat. Nästa steg blev att ge den kondenserade texten en kod och lyfta den till en 
högre nivå i olika kategorier eller teman. Detta kallas att abstrahera texten. För att 
behålla giltigheten är det viktigt att man pendlar fram och tillbaka mellan koder, teman 
och ursprungstext samt meningsbärande enheter (Hällgren Graneheim& Lundman, 
2012, s. 190) (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107).   
Koderna delades därefter in i kategorier och underkategorier. Namnen på kategorierna 
svarar på frågan Vad? och innehåller koder av samma betydelse (Hällgren Graneheim & 
Lundman, 2012, s. 190). 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Jag vill ju inte 
gärna gå och fika 
när jag ska väcka en 
patient eller om 
någon kommer mitt i 
sövningen så vill jag 
ju inte gå och fika då 
för det tycker jag, 
det känns inte bra. 
Det är inte bra 
patientsäkerhet utan 
då ber jag dem 
komma tillbaka eller 
så hoppar jag fikat” 

Avböjer hellre 
fikat än går 
ifrån vid 
sövning eller 
väckning, ej 
patientsäkert. 

Ansvar Kontinuitet Planering 

”… man ska operera 
så stor del av dagen 
som möjligt, viktigt 
att man försöker med 
snabbare byten och 
ju snabbare patient 
eller patienter, i 
slutändan fler 
patienter per dag” 

Krav på ökad 
produktion 
påverkar 
bytestiderna 

Arbets-

givarkrav 

Tidspress Planering 

 

Tabell 1. Exempel på analys. 

 

Forskningsetiska aspekter 
 
De etiska aspekterna har utformats utifrån Helsingforsdeklarationen och 
Vetenskapsrådets - regler och riktlinjer för forskning samt SFS 2003:460. 
Studien bygger på frivillig medverkan som föregåtts av både muntlig och skriftlig 
information (bilaga 1). I den skriftliga informationen ingick forskningsetiska principer 
om frivillig medverkan, att informanten oavsett tidpunkt, skede och/eller anledningar 
kunde dra sig ur studien och ångra sin delaktighet utan krav på förklaringar. Vidare gavs 
information om syftet med studien, hur datainsamlingen kommer att gå till väga och hur 
de kommer att skyddas. Principen om autonomi och integritet ingick på så sätt att ingen 
kommer att kunna härleda det utskrivna materialet till källan (WMA General Assembly, 
2013, s. 1-8), (Vetenskapsrådet 2013, s. 1-4). 
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RESULTAT 
 
Resultatet av den insamlade datan redovisas i fyra kategorier med 13 tillhörande 
subkategorier. Dessa beskrivs i löpande text och styrks av citat från informanterna. 
Tabell 2 visar en översikt av huvudkategori, kategorier samt subkategorier. 
 
 

 

 
PREOPERATIV 
FÖRBEREDELSE 
 

SAMVERKAN PÅ 
OPERATIONSSALEN 

PLANERING PATIENTNÄRA 
ARBETE 

 
 

   

Otillräcklig 
journalläsning 
 

Kommunikationsbrist Tidspress Kollegor 

Bristande 
rutinarbete 

Helhetssyn Bemanning Bemötande 

Oväntade händelser 
 

Konflikter Vikten av 
kontinuitet 

 

Extrauppgifter 
minskar fokus 
 

Behov av kontroll   

 
Tabell 2. Översikt huvudkategori, kategorier och subkategorier. 
 
 

Preoperativ förberedelse 
 

Otillräcklig journalläsning 
I den preoperativa förberedelsen upplevde anestesisjuksköterskorna att man ej kunde 
lägga den tid man ville på att läsa journalanteckningar för att vara påläst om patienten. 
Tiden man kunde lägga på journal speglades mycket av hur många patienter som var 
inplanerade på aktuell sal för dagen. Ju fler patienter desto mindre tid att förbereda sig 
inför mötet med patienten. Om man kände att man låg efter i schemat var journalläsning 
ett av de områden som bortprioriterades för att hinna ikapp. Detta ansågs som negativt 
för patientsäkerheten. Samtidigt ansåg anestesisjuksköterskorna att en väl genomförd 
anestesibedömmning av ansvarig läkare minimerade riskerna för komplikationer vid 
narkosen.  
Vidare ansågs det oproffsigt att ej vara påläst vi patientmötet och man kände sig mer 
uppskattad av patienten när man hade bra koll på dennes anamnes. 

ARBETSBELASTNING 
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”… vi har akutsal som det heter, då kan man komma på morgonen om det finns en 

patient och det är det enda som är planerat. Då kan man ju lägga all tid i världen på 
den… och visst, då läser man ju mer journal än om man har fem, sex stycken som ligger 

på hög.” 
 

 
Bristande rutinarbete 
Vid ett stort operationsschema kände anestesisjuksköterskorna att man var tvungen att 
arbeta snabbare för att hinna med alla patienter under dagen. Detta upplevdes som en 
patientsäkerhetsrisk eftersom risken att missa rutinuppgifter i förberedelsen ökade.  
Detta kunde till exempel vara att man glömde fråga den preoperativa patienten om 
inopererat material, blodsmitta med mera. De flesta informanter hade sina egna rutiner 
för att inte missa något i förberedelsen och vid stressiga situationer som uppstod på 
grund av många operationer upplevdes det att man ej hann med alla moment som man 
brukade. Man fick helt enkelt prioritera bort vissa rutiner för att hinna igenom 
operationsschemat. Ingen av anestesisjuksköterskorna medgav att de hade varit med om 
någon allvarligare incident men kunde alla återge incidenter av allvarligare karaktär 
som inträffat på deras arbetsplats.  
 

”… om man arbetat för snabbt och inte hinner kontrollera allting som man vill och 
hinner inte förbereda och missar någonting i förberedelse, så finns det saker som kan 

påverka patientsäkerheten. Dels kan det vara att man missat kolla prover, missat 
bastest eller liknande eller missat annat i förberedelsen…” 

 

 
Oväntade händelser 
Oväntade situationer peroperativt kunde störa förberedelsen inför nästa patient då man 
förväntades att förbereda sig under pågående operation. Detta kunde vara att något akut 
tillstötte med patienten, operationen gick snabbare än förväntat med mera. 
Anestesisjuksköterskan blev tvungen att prioritera bort förberedelse momentet inför 
nästa patient och ägna sig åt patienten i pågående operation vilket kunde upplevas som 
stressande. 
 

”Man brukar ju vilja förbereda för nästa patient. Det kan ju vara en patient… ja man 
måste helt enkelt tänka ordentligt att plocka fram saker och se till att man har vissa 

läkemedel och sådär… och det kanske inte kan prioriteras då och det kan bli ett 
stressmoment att man inte känner att man har kontroll över situationen, när det 

inträffar oväntade problem” 
 

 
Extrauppgifter minskar fokus 
Under pågående operation skulle anestesisjuksköterskorna göra många andra 
arbetsuppgifter samtidigt som man skulle ha koll på patienten. Dessa uppgifter kunde 
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vara att skriva i påfyllningslistor, dokumentera på datorn i olika datasystem, planera 
inför nästa patient och så vidare. Informanterna upplevde att detta påverkade 
patientsäkerheten då man inte kunde ha fullt focus på den pågående operationen och 
patienten framför sig. Informanterna kände att de hade ett stort ansvar för att allt skulle 
flyta på under dagen. Man hade en dialog med operationssidan och man skötte 
kontakten med operationsplaneringen samt såg till att nästa patient blev nedringd till 
preopavdelningen. Dessutom skötte man kontakten med anestesiläkaren och planerade 
om patienterna skulle ha någon blockad eller lokalbedövning inför- under- eller efter 
operationen. Allt detta kunde ha påverkan på hur bra uppsikt man hade på sin patient 
under den pågående anestesin. Många anestesisjuksköterskor pratade om att ligga 
”steget före” för att kunna förutse anestesitekniska komplikationer såsom fallande 
blodtryck eller för ytlig anestesi med mera. 
 
”… blir också ett annat arbetsmoment som tar uppmärksamhet från den patient som jag 
har framför mig och det känner jag att det påverkar patientsäkerheten negativt då jag 

måste ha uppmärksamhet på så många andra saker”  
 
 

Samverkan på operationssalen 
 

Kommunikationsbrist 
En bra kommunikation i teamet ansågs vara a och o för ett patientsäkert arbete. Dock 
upplevde anestesisjuksköterskorna att kommunikationsbrist var vanligt förekommande. 
Det kunde vara mellan anestesi- och operationssjuksköterskan men oftast var det 
kommunikationen mellan kirurgen och övriga teamet.  
Bristen på kommunikation uppstod i regel då kirurgen var koncentrerad eller av någon 
anledning irriterad. Ett irritationsmoment kunde enligt anestesisjuksköterskorna vara att 
utrustning saknades på salen eller användes på en annan sal. Detta skapade frustration 
och kirurgen blev irriterad och kunde komma med anklagande kommentarer mot övriga 
teamet. Detta kunde skapa en osäkerhet och rädsla att påpeka problem som uppstod med 
patienten under pågående operation. Patientsäkerheten påverkades negativt och 
patienter kunde utsättas för onödig för fara.  
 

”… och sedan blir kirurgen väldigt koncentrerad och fokuserad och det ska vara tyst 
och pratar man får man en ganska hård tillsägelse att det ska vara tyst på salen. Då 
känner man sig väldigt liten ibland och det är inte kul för då sitter man där, ingen 

kommunikation, ser bara att patienten blir sämre i sina värden…” 
 

 
Helhetssyn 
Alla professioner i teamet ansågs bidra till ett bra helhetstänk kring patienten. I den 
preoperativa fasen upplevde anestesisjuksköterskorna att patientsäkerhetstänket var 
extra starkt och man hade i regel mycket bra utbyte av varandras åsikter och tankar 
kring upplägg, anamnes och säkerhetsfrågor rörande patientens narkos och operation. 
Dock upplevdes det att när operationen påbörjades kunde det vara svårt att få gehör av 
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kirurg och operationssidan vilket påverkade helhetstänket negativt och då sekundärt 
patientsäkerheten.  
Anestesisjuksköterskorna upplevde att operationssidan bara ägnade sig åt 
operationstekniska frågor och vad som hände i såret. Patientkomforten glömdes bort 
och man såg inte patientens övriga behov, detta fick anestesisjuksköterskan ensam ta 
ansvar för. Upplevelsen var att man inte arbetade som ett team utan mer i fraktioner 
beroende på vilket ansvar man hade. 
Även undersköterskan på salen tenderade att fokusera mer på operationssidan då 
operationen påbörjades. Detta upplevdes också som utlämnande för 
anestesisjuksköterskan i helhetstänket kring patienten som då kände att mycket 
uppgifter kring patienten fick de själva ta hand om. Detta kunde vara mobilisering av 
patienten under operation eller förbereda inför väckning m.m. 
 

”… ser till att rigga upp för eventuella incidenter som kan hända, att man har goda 
förberedelser. Även från undersköterskehåll är det stort engagemang kring patienten. 
Det som brister emellanåt det är att få gehör från operationssidan när dem börjar, att 

man ser varandras… vad ska man säga… del av arbetet, ja arbetet kring patienten. För 
man har ändå olika arbetsuppgifter för att det ska… helheten ska bli bra i slutändan” 

 

 
Konflikter 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att konflikter i operationsteamet kunde få negativa 
konsekvenser för patienten då samarbetet mellan professionerna kunde bli lidande. En 
starkt bidragande orsak till att konflikter uppstod sades bero på en hög arbetsbelastning 
och den följande stressen att arbeta snabbt. Detta kunde påverka att man ej såg de 
andras arbete och behov utan mer koncentrerade sig på sitt. Ett exempel som nämndes 
av flera informanter var att patienten vaknade för tidigt innan gipset eller förbandet var 
lagt och operationssidan då kunde bli irriterade eftersom en halvvaken somnolent 
patient försvårade deras arbete. Även en patient som ej ville vakna kunde ge upphov till 
irritation då anestesisjuksköterskorna kunde känna att man kanske hade gett för mycket 
smärtlindring och övriga teamet kom med nedsättande kommentarer eller skämt. 
Hade man då ett stort operationsschema på salen ökade pressen på att allt var tvunget att 
flyta på för att man skulle hinna med att genomföra programmet för dagen. Toleransen 
för förseningar var väldigt låg till skillnad om man hade ett lugnare schema. 
 

”… de gånger det uppstår konflikter är det nära till hands att det just är relaterat till 
arbetsbelastning, att någon tycker, antingen operationssjuksköterskan, 

narkossjuksköterskan eller undersköterskan anser inte… tycker inte att man hinner med 
att göra det man vill göra innan… kanske narkosen har dragit igång med sitt. Tycker 
operationssjuksköterskan att de inte hunnit gjort det de vill göra, då kan det uppstå en 

konflikt” 
 

 
Behov av kontroll 
Anestesisjuksköterskorna hade egna rutiner och steg som man följde när man 
kontrollerade patienter och utrustning för att kunna genomföra en säker narkos. Fick 
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man inte gå igenom dessa steg noggrant ansåg man att risken för misstag ökade vilket 
därmed påverkade patientsäkerheten.  Ett ökat arbetstempo i operationsteamet kunde 
leda till att man inte fick gå igenom sina förutbestämda rutiner och man upplevde att 
man ej hade full kontroll på situationen. 
 
”… när man kastas in i det när det är förberett och klart och man hinner inte gå igenom 

sina steg eller rutiner som man har så blir det lättare att man missar. Om man gör 
saker enligt den rutin som man har så blir det ju enklare att man får med allting, men 

om man liksom… någon har gjort delar av din rutin och någon kommer med patienten, 
då blir det ju lättare att man missar…” 

 
 
 

Planering 
 

Tidspress 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att kravet från arbetsgivaren att driva igenom 
operationsprogrammet kunde leda till en inre stress. Detta påverkade negativt då man 
arbetade snabbt och stressat och risken för misstag ökade. Man kände också att det var 
svårt att dra ner på tempot vilket kunde påverka patientbemötande och patientsäkerhet. 
Risken för övertid då man låg efter i schemat gjorde också att man försökte höja 
arbetstempot för att slippa jobba över. Detta genererade också i en ökad risk för misstag. 
 
”… det är ju en inneboende press såklart, man känner ju press på sig själv att man ska 
genomföra det här snabbt och en viss press från ledningen, arbetsgivare att man ska 
hålla de här bytena och producera så mycket som möjligt gör att man kommer upp i 

varv och hamnar där fast man vet att det är fel arbetssätt” 
 
 

Bemanning 
Informanterna upplevde att man ibland inte hade tillgång till ”folk i korridoren” som 
kunde hjälpa till på sal samt att serva med utrustning. Detta berodde på att ledningen ej 
stängde ner någon sal trots sjukdom så länge det fanns ett operationslag på varje sal. 
Anestesisjuksköterskorna kände att man då kunde få arbeta med personer som hade ”fel 
kompetens” vilket påverkade patientsäkerheten samt ökade stressen över att inte kunna 
få hjälp. 
 

”… man blir ännu mer stressad, att man inte kan få hjälp att göra saker och ting utan 
ska hinna med… och då kanske det också är en person som hjälper mig att förbereda 

som inte är narkossjuksköterska… som inte är van, då ökar risken förstås att allt inte är 
framplockat eller iordninggjort” 
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Vikten av kontinuitet 
För att kunna arbeta patientsäkert upplevde anestesisjuksköterskorna att man skulle ha 
kontinuitet mellan patient och anestesisjuksköterska. Vid varje byte av personal under 
den perioperativa fasen ökade risken för att något skulle missas eller glömmas bort i 
överrapporteringen. Samtidigt var man medveten om att det var tekniskt omöjligt att 
inte ha byten för raster under pågående operation. Man försökte dock att planera så att 
det var samma personal som sövde och väckte i möjligaste mån. 
 

”… får jag påbörja min patient själv och göra kontrollerna enligt listan och även 
avsluta patienten, väcka och köra till postop så tror jag inte då det blir fel. Utan det är 
när vi byter av eller man varit på lunch, man kommer tillbaka till sin sal och man har 
precis börjat prata med patienten och jag tar över och då missar man kanske att säga 

att… ja, patienten är inte markerad eller patienten är inte preop bedömd” 
 
 

Patientnära arbete 
 
Kollegor 
Kollegor kunde ha en stark påverkan på hur man arbetade kring patienten. Som oerfaren 
sjuksköterska var det svårt att stå upp och säga ifrån vilket upplevdes som lättare när 
man fått mer rutin. Anestesisjuksköterskorna upplevde att man ibland pressades att 
påbörja väckningen fast man själv kände sig obekväm med det. Man pressades också till 
att plocka bort övervakning för att det skulle gå snabbt att flytta över till patientens säng 
efter väckning. Detta upplevdes som patientosäkert och patientkomforten kunde bli 
lidande. 
 

”… kanske någon plockar av EKG:et innan man knappt har operationen färdig.  
– Även blodtryck har varit bra sista halvtimmen så jag tar bort manschetten också… 

och så ligger han där, sövd… på sin höjd med pulsoxymetern kvar och händer det något 
då… att väcka någon är i princip lika farligt som att söva, det kan hända vad som 

helst… man har ju egentligen ingen riktig kontroll, det är väl klart en 
patientsäkerhetsfråga” 

 
 

Bemötande 
Pressen att jobba snabbt för att spara tid påverkar bemötandet mot patienten. En orolig 
patient som är i behov av ett lugnt och tryggt bemötande kan lätt missas då man är uppe 
i varv och inte uppfattar signalerna som patienten förmedlar. Detta kan ha negativ 
påverkan på patientens upplevelse av sin operation och väcka en rädsla för att bli sövd i 
framtiden. 
 
”… en patient som har varit orolig så har jag märkt att de har blivit ökat oroliga… och 
den tiden har tagit i slutändan längre tid för att vi försökte vara snabba. Patientens oro 

ökade av det här och gjorde att det till slut tog längre tid att få igenom det här bytet 
eller gå igenom med det man skulle göra… så det har jag märkt. Man är själv så uppe i 
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varv så man tänker inte riktigt på det och försöker jobba så fort man kan… så märker 
man det först efteråt” 

 
 
 
 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Den här studien fokuserade på anestesisjuksköterskans upplevelser av arbetsrelaterad 
stress och dess påverkan på patientsäkerheten. Författaren ville få svar på när detta 
skedde, vid vilka situationer och vilka faktorer som kunde påverka att det uppstod. 
Eftersom det var anestesisjuksköterskans upplevelser som stod i fokus valdes att göra en 
kvalitativ intervjustudie. Detta val föregicks av en diskussion mellan författare och 
handledare där man diskuterade om en observationsstudie skulle kunna passa för 
ändamålet. Valet föll dock på intervjuer eftersom författaren ansåg sig ha för kort 
erfarenhet av anestesisjukvård och skulle troligen ej korrekt uppfatta de situationer han 
var där för att observera. 
Detta anser författaren stärka giltigheten då det valdes en metod utifrån studiens syfte 
och kontext, men också utifrån författarens erfarenhet och kunskap för att kunna 
insamla rätt mängd och data. Enligt Graneheim & Lundman (2004, s. 110) är det viktigt 
att man väljer lämpligaste metoden för att uppnå giltighet. Vidare menar de att mängden 
insamlad data som krävs för att svara på studiens syfte beror mycket på det fenomen 
som studeras samt vilken kvalité den insamlade datan har.  Detta stödjer också 
författarens och handledarens resonemang angående valet av insamlingsmetod för 
datan. 
 
Författaren har lång erfarenhet som sjuksköterska inom den prehospitala 
akutsjukvården. Han har även jobbat inom intensivvård och postoperativ vård. 
Anestesisjukvård är dock ett nytt område och författarens yrkeserfarenheter borde inte 
spela in på hur studien har genomförts. 
För att säkert inte påverka intervju och analysarbetet skrev författaren ner en 
förförståelse om det valda området (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 196-
197). Författaren gjorde en grundlig litteraturgenomgång som skulle kunna färgat 
analysarbetet och sedermera resultatet, men då han återkommande återvänt till sin 
förförståelse har författaren minimerat riskerna att påverkas av tidigare studiers resultat. 
Vidare anser författaren att valet av metod, det vill säga en öppen intervju med en 
ingångsfråga styrker detta resonemang. Informanten får då tala fritt utan att styras av 
förskrivna frågeformulär som framställts av författaren vilket skulle kunna påverka 
intervjuerna i riktning mot dennes förförståelse. 
Författaren är väl medveten om diskussionen angående förförståelsens vara eller inte 
vara. Han har dock valt att försöka hålla sig så neutral som möjligt och därmed låta bli 
att färgas av sina egna uppfattningar och förutfattade meningar i ämnet. 
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Informanterna kom att bli sex stycken och valdes utifrån kön och erfarenhet som 
anestesisjuksköterska. Med ökad erfarenhet följde likaså högre ålder vilket inte var ett 
medvetet val från författaren. Detta hjälpte dock till att få en större spridning på åldern 
hos informanterna vilket ökar giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 
198-199). Att de alla jobbade på en och samma operationsavdelning anser författaren 
vara en svaghet då det påverkar överförbarheten negativt. Detta för att resultatet skulle 
kunna bli annorlunda på en mindre eller större operationsavdelning.  
I slutändan är det ändå läsaren som avgör om resultatet är överförbart eller ej. 
Författaren kan bara påverka genom att noggrant beskriva hur studiens alla steg har 
genomförts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 198-199). 
 
Då författaren har ringa erfarenhet av intervjuer hölls en tät dialog med handledaren 
som även läste igenom samtliga transkriberade intervjuer och gav sitt godkännande 
innan analysarbetet påbörjades.  
Innehållsanalysen gjordes med hjälp av Granheim & Lundmans innehållsanalys och 
författaren har noga beskrivit steg för steg i analysen. Utöver beskrivning i text har även 
innehållsanalysen exemplifierats i en tabell där läsaren får följa de olika stegen. Detta 
anser författaren bidragit till en god tillförlitlighet. 
Denna studie är gjord av en ensam författare som intervjuat och analyserat själv. Detta 
kan ses som en svaghet och minskad tillförlitlighet. Är man fler som intervjuar och 
tolkar finns det större möjlighet att fånga upp variationer om det valda fenomenet, vilket 
stärker tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 198). 
Författaren har haft en återkommande dialog angående analysen med sin handledare för 
att på så sätt stärka tillförlitligheten. Vidare har han pendlat mellan ursprungstexten och 
koder och kategorier för att behålla giltigheten (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012 
s. 190).  
De framkomna resultaten har tydligt beskrivits och veriferats med lämpliga citat från 
informanterna. Enligt Graneheim & Lundman (2004, s. 110) är detta ett sätt att öka 
överförbarheten. 
 
 
 

Resultatdiskussion  
 
Resultatet i den här studien visar att det är många faktorer som spelar in på 
patientsäkerheten på en operationssal. Den återkommande faktorn är dock en hög 
arbetsbelastning vilket skapar stress som blir grunden till flera situationer där 
patientsäkerhet ej uppnås.  
Mycket av det framkomna materialet påvisar stora likheter med tidigare forskning inom 
området. 
 
Precis som Berland, Natvig och Gundersen (2007, s. 90-91) påvisade i sin studie om 
yrkesrelaterad stress bland anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och 
operationssjuksköterskor framgick i resultaten att den preoperativa förberedelsen blev 
lidande då man hade press på sig att hålla ett högt arbetstempo. Anestesisjuksköterskan 
upplevde att det inte fanns tid till journalläsning och man fick prioritera bort 
arbetsuppgifter som ansågs mindre viktiga. Vidare ansågs oväntade händelser som 
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negativt för patientsäkerheten till exempel sena ändringar i operationsschemat, något 
som också Kingdon och Halvorsen fann i sin studie (2006, s. 614). 
 
Anestesisjuksköterskorna lyfte en fungerande kommunikation i teamet som en viktig 
del av ett patientsäkert arbetssätt. Det framkom att en stressad arbetssituation kunde 
påverka kommunikationen negativt på flera olika sätt. Anestesisjuksköterskorna 
upplevde att det kunde vara svårt att kommunicera om man själv hade mycket att göra 
eller att komplikationer med sövningen uppstod under operationen. Vidare kunde 
stressen skapa osämja och på så sätt ha negativ inverkan på kommunikation och 
samarbetet på operationssalen. Detta framgick också i studien av Berland, Natvig och 
Gundersen (2007, s. 95). 
I resultatet framgår att anestesisjuksköterskorna upplevde kirurgens uppträdande som en 
stark orsak till hur kommunikationen fungerade på operationssalen. En kirurg som 
kommunicerade med teamet och beskrev ingreppet hade en positiv inverkan på 
patientsäkerheten och stämningen. En korthuggen och ej tillmötesgående kirurg 
påverkade patientsäkerheten och stämningen negativt. Övrig personal undvek att störa 
eller tilltala kirurgen även vid situationer som var direkt farliga för patientens säkerhet. 
I en studie av Leonard, Graham och Bonacum (2004, s. 85-86) beskrivs vikten av en 
avslappnad och familjär miljö där alla i teamet är deltagande och vågar lyfta sin åsikt 
oavsett titel och rang. En hierarkisk miljö måste motarbetas och det ställer stora krav på 
ledningen att motverka denna. Leonard et al. beskriver likheter med 
kommunikationsbristen i cockpit där flygolyckor beror på bristande kommunikation och 
där en besättningsmedlem av lägre rang ej vågar lyfta sin oro för säkerheten till sin 
överordnande. Författarna menar att sjukvården kan ta lärdom från flygindustrin som 
utvecklat utbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan 
besättningsmedlemmar. 
I en observationsstudie om teamarbetet på operationssalen mellan läkare och 
sjuksköterskor framkom att perioperativa sjuksköterskor upplevde gott samarbete med 
läkarna då de respekterade och lyssnade på deras åsikter. Å andra sidan upplevde 
läkarna gott samarbete när sjuksköterskorna förutsåg läkarnas behov och följde deras 
instruktioner (Makary, Sexton, Freischlag, Holzmueller, Millman, Rowen, Pronovost, 
2006, s. 748-749). 
Vidare skriver de att sättet och kommunicera skiljer sig mellan sjuksköterskor och 
läkare. Sjuksköterskan beskriver ofta mer ingående om patientens bakgrund och 
använder sig av utsvävande beskrivningar, medan läkaren är mer kortfattad och rakt på 
sak. Detta skulle enligt författarna kunna bero på kulturella skillnader i respektive 
utbildningar avseende hur rapportering skall gå. 
Skillnader i hur man kommunicerar torde inte påverka patientsäkerheten något 
nämnvärt då man förmodligen menar och säger samma sak fast utrycker sig på olika 
sätt. Däremot skulle skillnaden på upplevelsen av ett gott samarbete kunna orsaka 
problem då de i stort sett är varandras motsatser och skulle kunna skapa motsättningar i 
samarbetet. 
 
Av resultatet att döma har kirurgens uppträdande en sådan stor påverkan på övriga 
teamet att en diskussion om detta måste lyftas. 
I ovan nämnda studie framgår att kirurgen är den som rankar samarbetet med övriga 
teamet högst av alla yrkeskategorier på operationssalen. Däremot rankas samarbetet 
med kirurgen lägst av de övriga kategorierna (Makary, Sexton, Freischlag, Holzmueller, 
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Millman, Rowen, Pronovost, 2006, s. 751). Detta är uppseendeväckande och förklaras 
av författarna främst genom svårigheten att våga framhäva sin åsikt till kirurgen. 
Kommunikationsbristen beror på flera faktorer som hierarki, okunskap och sociala 
barriärer. 
I en studie av Arora, Hull, Sevdalis, Tierney, Nestel, Woloshynowych, Darzi och 
Kneebone (2010, s. 63-64) har man observerat kirurger under operationer och även låtit 
dem ranka vad som är stressigt för dem och hur ofta återkommande stressorn är. 
Intressant med studiens resultatet var att både observatörerna och kirurgerna rankade 
samma tre kategorier som mest stressande. Detta är intressant då stress är en högst 
subjektiv upplevelse men kunde uppmärksammas objektivt av observatören. Detta 
stödjer resultatet från anestesisjuksköterskornas upplevelser av kirurgens påverkan på 
övriga teamet. En synbart stressad kirurg har negativ påverkan på teamet. Är han eller 
hon även verbalt otrevlig förstärks de negativa effekterna på kommunikation och 
teamarbetet vilket kan ha ödesdigra konsekvenser för patienten.  
En annan intressant vinkel av resultatet var att kirurgerna inte kände av någon stress att 
producera så som anestesisjuksköterskorna upplever. Istället var tekniska problem, 
patient problem och utrustningsproblematik de mest stressande faktorerna och tillika 
oftast återkommande för kirurgerna. Teamarbetes problematik ansågs som stressande 
men var sällan förekommande vilket gjorde stressen mindre påtaglig för kirurgen. 
 
Resultatet påvisar att övertidsarbete eller risken för övertid påverkade patientsäkerheten 
och kvalitén på vården negativt då man arbetade snabbare för att slippa övertid. Detta 
ökade på risken att glömma eller försaka arbetsuppgifter kring patienten. Något som 
även finns beskrivet i bakgrunden av Silèn-Lipponen et al. (2005, s. 24-28). 
Vidare kan övertidsarbete ha negativ påverkan på patientsäkerheten då man förlänger 
tiden på arbetet och koncentrationen påverkas negativt och risken för misstag ökar. 
Detta stödjs av en studie som Rogers, Hwang, Scott, Aiken och Dinges (2004, s. 207) 
gjort. I studien påvisas korrelationen mellan övertidsarbete och fel eller nära fel. Man 
påvisade att det fanns en signifikant risk för fel eller nära fel om man arbetade övertid 
efter långa pass >12 timmar. Dock fanns det även en ökad risk även vid kortare pass 
runt 8.5 timmar.  
 
 

Kliniska implikationer 
 
Anestesisjuksköterskan kan minska den arbetsrelaterade stressen genom att: 
 

• Medverka till en bra kommunikation i operationsteamet. 
• Ta sig tid till förberedelse inför varje ny operation. 
• Organisera och leda arbetet på operationssalen, vem ska göra vad? 

 
Verksamheten kan minska den arbetsrelaterade stressen genom att: 
 

• Vara flexibla och lyhörda till operationsteamen. 
• Om möjligt, undvika sista minuten ändringar i operationsschemat. 
• Ta hänsyn till anestesisjuksköterskans erfarenhet och kunskap. 
• Aktivt arbeta för att förbättra känslan av teamwork i personalgruppen. 
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Vidare forskning 
 
Då kommunikationen har visat sig vara en så stor del av resultatet skulle det vara av 
värde att vidare forska om detta. Det skulle vara intressant att få en bild av hur ofta det 
förekommer patientfarliga incidenter som beror på bristande kommunikation.  
I denna studie framkom det att anestesisjuksköterskan ej vågade störa kirurgen då denne 
upplevdes som irriterad och ej svarade på tilltal. 
Vad ligger till grund för detta beteende, är det personbundet eller anser man sig själv ha 
rättigheter som andra ej besitter? 
 
 

Slutsatser 
 
Anestesisjuksköterskans upplevelser av hög arbetsbelastning får en stor påverkan på 
patientsäkerheten då detta leder till att man inte hinner med eller missar att genomföra 
sina arbetsuppgifter. De flesta misstagen som skedde peroperativt hade ofta sin grund i 
förberedelsen och kunde då få konsekvenser för patienten i ett senare skede under eller 
efter operationen.   
Vidare är kommunikationen och teamarbetet på operationssalen påverkat av 
arbetsrelaterad stress men också av hur kirurgen samarbetar. Detta kunde också bero på 
stress hos kirurgen men också på andra faktorer som ej framkom i studien. 
Standardiserade rutiner som berörde alla medlemmar på salen hade en positiv inverkan 
på patientsäkerheten. Om alla i teamet hade ansvar att genomföra en rutin så 
bortprioriterades ej denna. Ett exempel på detta var WHO:s checklista för säker kirurgi. 
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Bilaga 1. 
 

 

Jag är en sjuksköterska som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

anestesi vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå under vårterminen 2014. 

Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av situationer och 

faktorer där arbetsrelaterad stress påverkar patientsäkerheten i det dagliga arbetet. 
 För att kunna göra detta behöver jag din hjälp att få fram material genom att medverka i en 

intervju. Detta är en förfrågan om du skulle vilja delta i studien och låta dig intervjuas av mig 

någon gång de närmsta veckorna. Datainsamlingen kommer att ske via intervjuer som spelas in 

och sedan transkriberas av mig. Att just du har blivit tillfrågad att delta i studien beror på att du 

arbetar på operationsavdelningen och gjort det i 0-5 år eller mer.                        

Om du väljer att delta i studien sker en överenskommelse om tid och plats mellan författare och 

informant. Din medverkan kan avbrytas när du vill utan krav på förklaringar. Jag garanterar att 

jag kommer att skydda din integritet och att ingen kommer att kunna ta reda på vad du sagt 

under intervjun eller på annat sätt kunna spåra din delaktighet i studien. Intervjuerna kommer att 

behandlas på ett sådant sätt att ingen annan än jag och min handledare kommer att ha tillgång 

till materialet. Efter studien kommer inspelningarna raderas och det transkriberade materialet 

kommer att förstöras. 

Det slutgiltiga materialet kommer att redovisas skriftligt och finnas tillgängligt som ett 

examensarbete på Högskolebiblioteket i Borås. 

  

 

Jag handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar 

__________________________ 

Rickard Lillieblad   
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E-post: xxx  

Tfn xxx  

 

 

Handledare 

Anders Jonsson 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: xxx 

Tfn xxx 
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Bilaga 2. 
 
 

Intervjuguide 
 
Datum: ____________________________________ Nr: ________________________ 
 
 
Kodnamn/ Kön: _________________________________________________________ 
 
 
Yrkeserfarenhet i år/månader: ______________________________________________ 
 
 
Tidsåtgång: ____________________________________________________________ 
 
 
Transkriptionsdatum: _____________________________________________________ 
 
 

 
 
Fråga 
 
Hur upplever du patientsäkerheten på din arbetsplats? 
 
 

Stödfrågor 
 
Kan du beskriva? 
 
Kan du berätta mer om? 
 
Vad tänkte du då? 
 
Hur var det? 
 
Förstod jag det rätt att? 
 
Kan du utveckla det? 
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