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Sammanfattning    

 

Att som allmänsjuksköterska utbilda sig inom anestesi som specialistområde och sedan 

börja arbeta på en operationsavdelning medför stora förändringar. Det kan innebära att 

funderingar väcks hos sjuksköterskan kring exempelvis ökat ansvar, annorlunda miljö 

och att arbeta mer självständigt. Övergången från att arbeta som sjuksköterska, kanske 

en längre tid, att ha hittat sin roll, varit säker i det och blivit expert i yrket sätts plötsligt 

på prov igen då hen blir novis på nytt. Tidigare forskning finns kring hur den 

nyutexaminerade allmänsjuksköterskan upplever sitt yrke, dock finns det lite forskning 

om den nyutexaminerade anestesisjuksköterskans upplevelse.  Syftet med studien var att 

beskriva hur den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan upplever sin nya yrkesroll på 

en operationsavdelning. För att ta reda på hur de upplever första året i arbetet användes 

en kvalitativ forskningsintervju med induktiv ansats som metod. Åtta 

anestesisjuksköterskor intervjuades. Transkriberingen analyserades sedan utifrån 

kvalititativ innehållsanalys. Resultatet visar på att anestesisjuksköterskorna upplevde 

yrket som ansvarsfullt, varierande och spännande. De upplevde också att det fanns 

många svårigheter som skapade oro och stress och de berättade om vad som är viktigt 

för att de ska känna sig trygga, exempelvis stöd från kollegor. Resultatet presenteras i 

fyra kategorier; ett givande arbete, att känna sig otillräcklig, att skapa förutsättningar för 

att lyckas och att tillåta sig vara ny. Kategorierna presenteras med respektive 

underkategorier. Tidigare forskning styrker att nyutexaminerade anestesisjuksköterskor 

upplever mycket stress och att de behöver stort stöd från arbetskamrater. Det 

framkommer också skillnader mellan studiens resultat och tidigare forskning, 

exempelvis skiljer sig upplevelserna åt kring produktionsstress på arbetsplatsen. De 

slutsatser som studien resulterar i är; att trots stress i arbetet upplever 

anestesisjuksköterskorna att de valt rätt yrkesinriktning, det är viktigt att skapa goda 

förutsättningar för nyutexaminerade anestesisjuksköterskor exempelvis att få stöd av 

sina kollegor, att ha kontroll över situationer ökar känslan av trygghet och minskar 

osäkerheten samt är det också av stor betydelse att anestesisjuksköterskor tillåter sig 

själva att vara nya för att de ska trivas på jobbet. 

 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, nyutexaminerad, upplevelse, stress, trygghet, stöd, 

ansvar, anestesi.  
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INLEDNING 

Att börja ett nytt arbete innebär många funderingar bland annat kring kollegor, 

arbetsuppgifter, ansvar, egen kompetens och mycket annat. Att då inte bara vara ny på 

arbetsplatsen utan också vara ny i yrket kan upplevas osäkert och nervöst. 

 

Vi tänker att som sjuksköterska under specialistutbildning inom anestesi så kan 

studenten ha många funderingar kring den nya yrkesinriktningen. Frågor som skulle 

kunna komma upp är: Kommer anestesin kunna utföras på ett säkert sätt? och Kommer 

akuta situationer, som kan vara livshotande för patienten att hanteras optimalt?  

 

Med hjälp av individuella intervjuer ska vi försöka förstå hur nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskor upplever sin arbetssituation. Studien kan dels ses som en 

förberedelse inför anestesisjuksköterskans kommande specialistområde, men kan 

kanske även vara till hjälp för blivande studenter, andra specialistsjuksköterskor samt 

avdelnings och verksamhetschefer.  

 

 

BAKGRUND 

Kompetensbeskrivning 

Anestesiutförandet medför kritiska moment och när någonting går fel kan det ha 

traumatiska konsekvenser för patienten, därför är kompetens oerhört viktigt (Zambricki, 

Horowitz, Blumenreich, Fallacaro 2015, s. 7). Kompetens betyder att vara kunnig, 

skicklig, ha en speciell utbildning samt erfarenhet i ett speciellt område 

(Nationalencyklopedin 2016). Kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor  

beskriver anestesisjuksköterskans yrkesroll i sin helhet (Aniva 2012). Med yrkesroll 

menas att anestesisjuksköterskan förväntas bland annat ha kunskap om patientcentrerad 

vård, kunna samarbeta i ett team, utöva evidensbaserad vård, förbättringkunskap för 

kvalitetsutveckling och kunna ge säker vård. Hen ska inge patienten lugn, trygghet och 

ska anpassa vården efter den enskilde patientens resurser och behov (Aniva 2012). Det 

som karaktäriserar anestesisjuksköterskans arbete är att hen ska ha kunskap om- 

medicinsk och teknisk utrustning, anestesiologi, kirurgi, farmakologi och fysiologi 

(Lindwall & von Post 2008, s. 83). Anestesisjuksköterskans funktion fokuserar på 

uppgifter så som att övervaka, administrera, dokumentera och följa upp intraoperativa 

åtgärder som är en viktig del i omvårdnadsarbetet (Bruun 2011, s. 17). Yrket som 

anestesisjuksköterska är ansvarfullt, varierande och ställer krav på att hen snabbt ska 

kunna fatta svåra beslut, ibland med livsavgörande utfall (Nilsson 2014, s. 47).  

 

Trots Benners (2012, ss. 32-46) beskrivning av de olika stadier som finns i 

sjuksköterskans utveckling är det enligt patientsäkerhetslagen (SFS: 2010: 659) ingen 

skillnad på ansvarsrollen. En nyutexaminerad specialistsjuksköterska bär lika mycket 

individuellt ansvar som en expert inom området och ansvarar själv för hur hen utför sina 

arbetsuppgifter. Det ligger ett ansvar hos arbetsgivaren att säkerställa rätt kompetens på 

arbetsplatsen för att patientesäkerheten ska bibehållas (Aniva 2012).  

 



Sjuksköterskan har inte enbart patientriktat arbete, hen har även en ledarskapsfunktion 

som innebär ett ansvar för att leda omvårdnaden (Kristoffersen 1998, s. 89). En ledare 

förväntas vara flexibel och stresstålig (Fransson Sellgren 2009, s. 244).  

 

Från novis till expert 

Benner (2011, ss. 37-45) skriver om de fem olika stadierna som en sjuksköterska 

passerar under sin utveckling. Dessa är: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig 

och expert. I det första stadiet saknas det erfarenhet då det är många situationer som är 

nya. Nästa steg i utvecklingen är avancerade nybörjare, då har sjuksköterskan kommit i 

kontakt med verkliga situationer som hen sedan kan börja hantera eller förutse. Dock 

har noviser och avancerade nybörjare sannolikt fortfarande svårt att uppfatta helheten i 

en situation. För den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan utgör enligt Mauleon och 

Ekman (2002, s. 284) mindre erfarenhet att hen har svårt att koppla samman problem 

som är relaterade till anestesin. Det kan även ses att nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskor är så fokuserade på anestesin och monitoreringen att hen inte kan 

se hela patienten exempelvis det psykiska välmåendet.  

 

I det tredje stadiet kallas sjuksköterskan för kompetent. Det är en sjuksköterska som har 

arbetat på samma avdelning under två till tre år, vilket innebär att hen har varit med om 

liknande situationer flera gånger. Sjuksköterskan har nu utvecklat en förmåga att 

planera, prioritera och kunna klara av att hantera mer oförutsägbara situationer. Det är 

först nu som sjuksköterskan sannolikt får alla pusselbittar på plats och förstår den 

kliniska världen. I det skickliga stadiet kan sjuksköterskan förutse problem och kan 

förbereda sig för eventuella ändringar i behandlingen. Hens handlingar är inte alltid 

uttänkta, de bara utförs, då hen genom sin erfarenhet har lärt sig att tolka hela förloppet. 

Dock styrs handlingarna fortfarande av regler till skillnad från en expert som inte längre 

förlitar sig på riktlinjer. Experten har genom sin stora erfarenhet utvecklat en förmåga 

att själv analysera situationer och ibland frångå reglerna.  

 

Kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor som har beskrivits ovan (Aniva 

2012) belyser också att vårdens kvalité är beroende av anestesisjuksköterskans 

erfarenhet. Enligt Benner (1993, s. 37) har novisen inte samma förmåga som experten 

har i att förutse plötsliga och akuta händelser eftersom hen saknar erfarenhet. Dock 

menar Pilhammar (2011, ss. 38-39) att den kunskap som kommer med erfarenhet är 

beroende av personlighet, ålder, livserfarenhet, kulturell bakgrund, religion och social 

miljö. Enligt Elisha och Rutledge (2011, ss. 39-40) måste 

anestesisjuksköterskestudenten befinna sig i en lämplig inlärningsmiljö för att kunna 

integrera sina kunskaper och sin förmåga att inhämta ny kunskap. Vidare skriver de att 

det är viktigt att den som lär ut kunskap i en klinisk situation måste vara pedagogisk 

samt ha en vilja att lära ut till andra. 

 

Stödet från kollegor har visats sig vara nyckeln till den sociala integration som den 

avancerade nybörjaren behöver för att utveckla sin kliniska kunskap. Det är ofta den 

praktiska kunskapen förs vidare mellan kollegorna under raster och andra informella 

tillfällen. Därför är det viktigt att nybörjaren kommer in i gemenskapen på 

arbetsplatsen, för att inte hämma sin utveckling. Blir nybörjaren utesluten ur 

gemenskapen kan det också leda till onödig stress (Benner, Tanner & Chesla 1999, s. 

113). 

 



Det finns ett problem med att jämföra allmänsjuksköterskor med anestesisjuksköterskor. 

En allmänsjuksköterska saknar till skillnad mot en nyutexaminerad 

anestesisjuksköterska yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Detta beror på att flera 

lärosäten kräver yrkeserfarenhet som sjuksköterska och är ett behörighetskrav för att bli 

antagen till specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 

(Högskolan i Borås 2016; Göteborgs universitet 2016). 

 

Stress och trygghet i yrket 

Anestesisjuksköterskan kan av olika anledningar uppleva stress på jobbet. En orsak kan 

vara att hens kompetens sätts på prov exempelvis vid plötsliga händelser där hen inte 

omedelbart har tillgång till anestesiläkaren eller vid situationer där 

anestesisjuksköterskan lämnas ensam med en svårt sjuk patient (Hustad 2011, s. 40). 

Det stora ansvar som ligger på anestesisjuksköterskans axlar kan vara stressande, som 

nyutexaminerad anestesisjuksköterska ska hen lära sig att arbeta mer självständigt och 

med en högre grad av eget beslutsfattande (Phillips 2010, s. 474). Det är då viktigt att 

anestesisjuksköterskan redan under sina studier har fått öva på att prioritera problem i 

en klinisk miljö (Elisha & Rutledge 2011, ss. 35-36). 

 

En annan anledning till stress kan vara många nya arbetsrelationer och nya okända 

lokaler. Slutligen kan en anledning vara att kraven på produktivitet är svåra att uppfylla 

(Hustad 2011, s. 40). Anestesisjuksköterskan kan uppleva moralisk/etisk stress när hen 

på grund av tidspress inte kan genomföra alla moment optimalt för patientens bästa och 

när verksamheten inte tar hänsyn till detta. Ett exempel på detta kan vara när 

anestesisjuksköterskan inte finner den tid som behövs för att informera patienten 

tillräckligt inför operationen (Sundqvist & Anderzén Carlsson 2014, s. 285). En 

anledning till ökad moralisk/etisk stress kan också vara då kollegor hindrar hen från att 

agera utifrån det hen själv tror är en god moralisk handling (Radzvin 2011, s. 39).  

 

Stress uppfattas olika av anestesisjuksköterskor beroende på vilken förmåga hen har att 

hantera stressen. Redan som student får anestesisjuksköterskan enligt Conner (2015, s. 

134) träna på att hantera stress bland annat under sin verksamhetsförlagda utbildning 

och på examinationer. Vidare beskriver Conner att under utbildningens gång sätts 

anestesisjuksköterskestudentens kunskaper på prov. Känslan av att inte längre vara 

expert inom sitt område, utan plötsligt novis i en ny miljö kan enligt Conner (2015 s. 

134) upplevas som stressande. Dock behöver det inte alltid vara en negativ upplevelse, 

utan också en källa till drivkraft och stimulans. För lite stress kan medföra att arbetet 

känns ointressant, men för mycket stress kan upplevas som ångestskapande (Chipas & 

McKenna 2011, s. 122).  

 

Trygghet är en grundläggande känsla som är nära kopplad till en persons självkänsla. 

Tryggheten kan vara beroende av flera yttre faktorer. Dessa faktorer kan vara goda 

materiella förhållanden, god miljö, förtroendefulla relationer, kunskap och kontroll 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 83-84). Brister det i relationer och i kommunikationen 

på arbetsplatsen kan det leda till minskat välbefinnande och försämrad hälsa hos 

anestesisjuksköterskan och slutligen påverkar detta även patientsäkerheten (Averlid & 

Axelsson 2012, s. 74). Dessutom bidrar ökad kunskap, utbildning och förmåga att 

lättare kunna hantera svåra situationer till ökad trygghet hos sjuksköterskan (Glasberg, 

Fagerström, Räihä & Jungerstam 2009, s. 35). Bekanta situationer skapar trygghet hos 

sjuksköterskan och för att känna igen sig i situationer krävs det erfarenhet enligt 



Pilhammar (2011, s. 63). Vidare menar Pilhammar att erfarna personer är mer trygga 

och säkra och detta kan spridas vidare till patienten.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Ny arbetsmiljö, nya arbetsuppgifter och större ansvar är faktorer som kan skilja 

allmänsjuksköterskan från anestesisjuksköterskan. Som anestesisjuksköterska är man en 

del av ett team som består av olika yrkeskategorier. Det kan finnas förväntningar och 

brist på förståelse hos övriga i teamet såsom att den nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskan ska kunna arbeta professionellt och självständigt trots saknaden 

av erfarenhet inom anestesisjukvård. Vidare kan bristen av erfarenhet vara ett hinder för 

att den nyutexaminerade anestesisjusköterskan ska hantera oväntade och akuta 

situationer som då gör anestesisjuksköterskan osäker och stressad. Detta kan påverka 

alla i operationssalen och medför ökad risk för patientens säkerhet. Genom att belysa 

anestesisjuksköterskors upplevelser av att vara nyutexaminerade kan förståelsen för 

deras arbetssituation öka. Detta gagnar den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan då 

mer stöd, tid och förståelse från verksamheten och arbetsteamet kan ges och därmed 

underlätta tillvaron och höja anestesisjuksköterskans självförtroende. Detta bidrar i 

förlängningen till ökad patientsäkerhet, bättre kommunikation och en mer trivsam 

arbetsmiljö. Hur upplever då den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan sitt nya yrke 

med allt vad det innebär såsom, miljön, rollen, ansvaret?  

Det finns mycket begränsad forskning kring hur den nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskan upplever sin yrkesroll. Mer omfattande forskning runt 

allmänsjuksköterskans upplevelser av att vara ny på jobbet finns däremot.  Det finns 

likheter, men också många olikheter, mellan anestesisjuksköterskans och 

allmänsjuksköterskans yrkesbeskrivning, därför är avsikten med föreliggande studie att 

undersöka anestesisjuksköterkors upplevelser av sin nya yrkesinriktning. 

 

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva hur nyutexaminerade anestesisjuksköterskor upplever sin 

yrkesroll på en operationsavdelning. 

 

METOD 

Ansats 

Det föll sig naturligt att använda sig av kvalitativ metod med en induktiv ansats. En 

kvalitativ metod används för att förstå mänskliga upplevelser (Henricson & Billhult 

2013, s. 130). Med induktiv ansats studeras fenomenet empiriskt och så 

förutsättningslöst som möjligt och sedan beskrivs fenomenet utifrån data på ett så 

korrekt sätt som möjligt (Priebe & Landström 2009. s. 37). Semistrukturerade intervjuer 

med frågeguide användes som datainsamlingsmetod för att få fram upplevelsen av den 

levda erfarenheten (Kvale & Brinkmann 2014, s. 45). Med semistrukturerad menas att 

en intervjuguide används som hjälp för att strukturera upp intervjun, dock är målet 

fortfarande att intervjupersonerna med egna ord ska berätta fritt om ämnet (Polit & 

Beck 2008, s. 394) När data samlades in användes en explorativ intervjumetod. Med 

explorativ menas att intervjuaren är öppen för vad som kan generera ny information och 



sedan följer upp olika perspektiv på området som studeras (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

148). Metoden kan användas när man vill försäkra sig om att alla intressanta områden är 

besvarade och det är bra att börja med mer generella frågor för att sedan övergå till mer 

specifika (Polit & Beck 2008, s. 394). 

 

För att analysera de transkriberade texterna ansågs det vara lämpligt att använda en 

metod för kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (2012, s. 187-196) 

eftersom fokus låg på att hitta variationer i anestesisjuksköterskornas upplevelser.  

 

Urval 

För att besvara studiens syfte valdes intervjupersonerna ut målmedvetet till att delta i 

studien, Polit och Beck (2008, s. 343) kallar det för avsiktligt urval och det används ofta 

i kvalitativa studier. Deltagare valdes också utifrån studiens inklusionskriterier som var 

att anestesisjuksköterskan ska ha varit yrkesverksam högst ett år som specialistutbildad 

och arbetat på en operationsavdelning.  

 

Inbjudan skickades till totalt sex olika sjukhus i västra Sverige. Syftet med det var att få 

en spridning mellan anestesisjuksköterskornas arbetsplatser då det ansågs öka studiens 

tillförlitlighet. Efter skriftlig information (se bilaga 1) och godkännande av 

verksamhetscheferna och avdelningscheferna identifierades anestesisjuksköterskor som 

var lämpliga för att besvara studiens syfte. Avdelningschefen samt huvudhandledaren 

för studenter på respektive sjukhus fungerade som en “gatekeeper” (Polit & Beck 2008, 

s. 70, 206), de gjorde det möjligt att identifiera personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna och därmed kunde delta i studien. Efter att deltagarna fått en 

skriftlig inbjudan till studien (se bilaga 2), gavs deras samtycke till deltagande. De fick i 

samband med detta även frågeguiden (se bilaga 3) som hjälp till att förbereda sig. Totalt 

tillfrågades åtta personer varav alla tackade ja till att delta i studien. 

Anestesisjuksköterskorna som intervjuades hade arbetat mellan två och en halv månad 

upp till ett år och arbetade på fyra olika sjukhus i västra Sverige. Det var sex kvinnor 

och två män mellan 26-34 år gamla som deltog i studien. De hade från ett till 12 års 

erfarenhet av sjuksköterskeyrket, inom olika specialiteter, innan de fick sin 

specialistexamen.  

 

Datainsamling 

Den första intervjun som genomfördes var en så kallad pilotintervju vilket hade för 

avsikt att kontrollera att studiens syfte besvarades (Danielson 2012, s. 169). Detta är 

också till hjälp för att bland annat utvärdera om tidsplanen är realistisk, kontrollera den 

digitala inspelningen samt att det ges möjlighet att sättas in i rollen som intervjuare. 

Pilotintervjun ansågs ge god data, därför inkluderades den i datainsamlingen och 

analyserades. Därefter gjordes inga förändringar i intervjuguiden. 

 

Intervjuguiden som användes i studien (se bilaga 3) innehöll öppna frågor som bjöd in 

anestesisjuksköterskorna att berätta fritt om sina upplevelser. Guiden konstruerades 

efter syftet med aktuell studie. Frågorna var öppna, korta, lättförståeliga och med 

vardagligt språk (Kvale & Brinkmann 2014, s. 173). Guiden avslutas med ett fåtal 

direkta frågor för att täcka in sådant som eventuellt inte framkommit tidigare under 

intervjun. Dock ställdes de öppna frågorna utan inbördes ordning (Kvale & Brinkmann 

2014, s 173).  



 

Den inledande frågan som anestesisjuksköterskan  fick var: Hur upplever du jobbet som 

anestesisjuksköterska?. När svaren inte var tillfredsställande eller för korta ställdes 

följdfrågor så som: Kan du berätta mer om…? Hur menar du då?. Följfrågorna gav en 

mer detaljerad information och en djupare förståelse (Polit & Beck 2008, s. 394). 

Vidare frågor som ställdes var exempelvis: Kan du berätta om vilka situationer som gör 

dig stressad eller otrygg? 

 

De åtta individuella intervjuerna var mellan 18-56 minuter långa och spelades in med 

digital inspelningsteknik. Därefter transkriberades dessa, analyserades och bildade 

resultatet i studien. Intervjuerna hölls på respektive sjukhus.  

 

Dataanalys 

Transkriberingen av intervjuerna lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få 

en bild av helheten. Analysprocessen har sedan följt Lundman och Graneheims (2012, s. 

189-191) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll. Med 

manifest menas det textnära och tydliga innehållet som finns i beskrivande form. De 

centrala begrepp som används i en kvalitativ innehållsanalys är: analysenhet, domän, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och kategori.  

 

Analysenheten delades in i två olika domäner: positiva upplevelser och negativa 

upplevelser. De utgör en grov struktur och är lätta att känna igen utan att göra någon 

hög grad av tolkning. Meningsenheter analyserades fram ur texten som var lagom stora. 

(Lundman & Graneheim 2012, s. 190). Därefter kondenserades meningsenheterna till 

kortare meningar som behöll kärnan i innehållet. Analysprocessen fortsatte sedan med 

att den kondenserade texten abstraherades till koder. Dessa är etiketter som beskriver 

innehållet i den kondenserade texten och den måste jämföras mot den ursprungliga 

texten för att bekräfta att den är giltig (Lundman & Graneheim 2012, s. 190). De koder 

som sedan hade liknande innehåll bildade en underkategori som tillsammans med andra 

underkategorier abstraherades och bildade kategorier (Lundman & Graneheim 2012, s. 

191). Exempel på analysprocessen, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessens förfarande 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Personalen där är 

toppenbra, de flesta. 

Ja just personalen är 

väldigt bra, de är 

förstående och man 

känner att man kan 

få stöd från dem” 

Bra personal som 

är förstående och 

man känner att 

man får stöd från 

dem. 

Får 

förståelse 

och stöd 

från 

personalen 

Stöd från 

kollegor 

Att skapa 

förutsättningar 

för att lyckas 

 

Förförståelse 

Forskarens egen förförståelse kan vara grund till valet av undersökt problemområde. 

Det är dock viktigt för forskaren att vara medveten om sin egen förförståelse då detta 

kan påverka resultatet av studien. Genom att skriva ned sin egen förförståelse och vara 



väl medveten om den minskas risken att forskaren styr resultatet (Malterud 2014, s. 48-

49). Därför valde vi att, innan intervjuerna påbörjades, skriva ned vår egen förförståelse 

för att undvika att ställa frågor som ger bekräftelse på förutfattade meningar..  

 

Vår egen förförståelse som anestesisjuksköterskestudenter var att nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskor ställs inför höga krav på den tekniska, medicinska och kirurgiska 

kunskapen. Kollegor i teamet, främst operatörer, har inte alltid förståelse för att 

sjuksköterskan är ny och inte behärskar allt. Verksamheten kräver att alla arbetar 

effektivt, tiden är pressad och det finns en osäkerhet inför att klara av akuta situationer. 

Allt detta kan bidra till ökad stress hos den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan. 

Det är vår egen erfarenhet som studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen 

som bidragit till förförståelsen.  

 

Etiska överväganden 

Studien har genomförts enligt Vetenskapsrådets (2002, s. 7-14) fyra etiska huvudkrav 

inom humanistisk -samhällsvetenskapliga forskning; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informations- och samtyckeskravet betyder att 

forskaren ska informera om studiens syfte och deltagarens roll i studien. Vidare ska 

deltagarna även informeras om att deras deltagande är frivillig samt kan avbrytas när 

som helst. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska förvara deltagarens 

uppgifter oåtkomliga för obehöriga. Nyttjandekravet syftar till att all insamlad data 

använts enbart till studiens ändamål.  

 

Informationsbrev (se Bilaga 2) skickades till deltagarna var på de gav skriftligt 

samtycke. Två av deltagarna var kända för den ena författaren, därför utfördes 

intervjuerna av den författare vars deltagare var okända för. Detta på grund av avsikten 

att minska obehaget som riskerar att uppstå om anestesisjuksköterskan berättar något 

känsligt under intervjun. Det fanns också en risk att författaren sedan skulle börja arbeta 

på samma plats vilket hade skapat ytterligare känslighet mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Det ska undvikas att intervjua grupper som är sårbara, till exempel där 

forskaren har ett beroendeförhållande till varandra (Kjellström 2012, s. 81). Trots 

vetskapen om att känsliga intervjusituationer kunde uppstå har det ändå valts att 

genomföra intervjuerna då det bedömdes som lämpligaste metoden för att få svar på 

syftet. 

 

RESULTAT 

Av intervjuerna som gjordes med de nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna 

framkom det att yrket upplevs som svårt men också givande och intressant. Resultatet 

presenteras i fyra kategorier och 13 underkategorier. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorierna med respektive underkategori 

Underkategori Kategori 

Spännande  

Ett givande arbete 
Varierande 

Stort ansvar 

Höga krav på sig själv  



Underkategori Kategori 

Andras förväntningar Att känna sig otillräcklig 

Att känna sig osäker 

Omsätta teoretisk kunskap i praxis 

Att arbeta tillsammans med andra  

Att skapa förutsättningar för att lyckas 
Stöd från kollegor 

Att ha kontroll 

Att lita på sig själv 

Att vara ödmjuk Att tillåta sig själv vara ny 

Att utvecklas 

 

Ett givande arbete 

Såsom miljöombytet, oförutsägbar arbetsdag och att ha patientens liv i egna händer gör 

att yrket beskrivs som varierande, spännande och med ett stort ansvar.  

 

Spännande 

Anestesisjuksköterskorna tycker att det känns både roligt och utvecklande att lära sig 

många nya saker och upplever den första tiden som trivsam trots stor nervositet. De 

beskriver att det känns roligt att komma till jobbet eftersom allt är nytt och spännande. 

Att tidigt få delta vid svåra händelser gör att yrket upplevs som händelserikt och de 

berättar att de fått uppleva mycket på kort tid. De beskriver spännigen med att inte veta 

hur dagen ska se ut som något positivt och utvecklande. De upplever yrket som 

utmanande med korta intensiva möten och med akuta händelser som känns 

stimulerande. 

 

“...men det är ett jätteroligt jobb och jag ångrar inte en sekund att jag har valt 

det här. Ja det är läskigt ibland, men det är värt det, lite det som är tjusningen 

också. Händer det så händer det, det får man ta då!” 

 

Varierande 

Olika typer av ingrepp och läkemedel samt omväxlande patientergrupper gör att arbetet 

upplevs som varierande.  

 

“...stor variation på patienterna. Det är dem som är jättegamla och sjuka och sen 

är det dem som inte alls är sjuka, som ska göra en operation för att de har brutit 

någonting eller ska ta bort någonting…” 

 

Att få följa patienten genom hela det perioperativa vårdförloppet och möjlighet till att 

arbeta även utanför operationssalens väggar beskrivs också som varierande. De 

upplever en större variation i miljön då de får uppdrag på vårdavdelningar, att hjälpa till 

med svårstuckna patienter eller att arbeta vid akutlarm. Möjligheten att göra andra 

arbetsuppgifter än de planerade upplevs som omväxlande.  

 



Den fysiska miljön på operationsavdelningen beskrivs som varierande men också som 

instängd och begränsande, speciellt när inget fönster finns i operationssalen. Med en 

varierande miljö menas också att de byter miljö då de går på larm på andra avdelningar. 

De beskriver att det känns tryggt att kunna orientera sig på sjukhuset så att de snabbt 

kan hitta rätt vid akuta larm. 

 

Stort ansvar 

Ansvaret som upplevs ligga på anestesisjuksköterskorna beskrivs som stimulerande men 

samtidigt skrämmande. De upplever att det ansvar som anestesisjuksköterskan har är 

större i jämförelse till en allmänsjuksköterska. De poängterar att anestesisjuksköterskan 

har direkt ansvar för patienters liv och att det lätt kan begås misstag som blir förödande 

för patienten.  

 

“...när man kommer ut i verksamheten det är ju, ja mer ansvar än som vanlig 

sjuksköterska känner jag. Jag vet ju att det är mycket ansvar men jag trodde väl 

kanske inte att det var så pass mycket!” 

 

Anestesisjuksköterskorna upplever att de inte tillåter att tidspressen påverkar eller 

äventyrar patientsäkerheten. Vidare uttrycker de att de har ett helhetsansvar för 

patienten, kan stå upp för hen när det så krävs och gör sitt yttersta för patientens 

säkerhet. Det stora ansvaret beskrevs vara en av anledningar till val av yrke.  

 

Att känna sig otillräcklig 

Att känna sig otillräcklig uttrycks av anestesisjuksköterskorna på olika sätt. De berättar 

att det beror på förväntningarna som upplevs ligga på dem, de krav som andra och även 

de själva ställer på sig själv, en stor osäkerhet i sin nya yrkesroll samt hinder och 

svårigheter i att omsätta sin kunskap i praxis.  

 

Höga krav på sig själv 

Rädsla för att misslyckas är något som anestesisjuksköterskorna upplever som 

stressande. De berättar att de vill vara duktiga, förstå allt, prestera bra och våga utmana 

sig själva. De berättar att de tvivlar på sig själva och sin egen förmåga. De uttrycker att 

de då tar med sig jobbet hem. 

 

“...man går runt i en sådan där konstant ångestbubbla, men det är väl mer att 

man har mycket egna tankar som man drar med sig hem.” 

 

Anestesisjuksköterskorna vill heller inte vara en börda för någon annan och de känner 

skuld över att ta rast när någon annan vakar över deras patienter. De upplever sig 

stressade över att inte vara lika snabba som sina kollegor och är rädda att orsaka övertid 

hos övriga i teamet.  

 

“Jag känner bara att jag vill inte vara en börda för någon annan, speciellt inte 

när man är ny… man vill gärna vara sådär glad, positiv, framåt och visa sina 

bästa sidor liksom.” 

 



Andras förväntningar  

Vilka förväntningar som kollegor, avdelningschefen och verksamheten ställer på den 

nyutexaminerade upplevs som svårt att veta. Förväntningar från avdelningschefen kan 

ibland upplevas som höga, då anestesisjuksköterskorna blir tilldelad uppgifter som hen 

inte känner sig redo för.  

 

“...just med inskolning, att det inte ska ta alltför lång tid innan man kunde gå 

själv...och chefen var på mina handledare hela tiden och frågade om jag kunde 

gå själv…” 

 

Känslan av att allmänsjuksköterskor, som tidigare varit ens kollegor, samt anhöriga ser 

upp till den nyexaminerade anestesisjuksköterskan och förväntar sig att hen besitter all 

kunskap upplevs som underlig och ovan, exempelvis när patienten ska sövas och 

opereras eller vid akuta händelser utanför operationsavdelningen. 

Anestesisjuksköterskorna upplever även att kirurger förväntar sig att de ska kunna 

ingreppets förlopp. 

 

Anestesisjuksköterskorna berättar att organisationen ställer krav på dem att hålla tiden 

för att inte förhindra flödet i operationsprogrammet. Det kan upplevas som stressigt när 

det är ett stort program. Trots det så upplever de ändå att stressen lindras av att ha en 

patient i taget, veta att nu är det fokus på just den här patienten och ingen annan. De 

upplever inte att de måste ställa patientens säkerhet åt sidan för att hinna i tid med 

operationsschemat. 

 

Att vara osäker 

Anestesisjuksköterskorna uttrycker att osäkerhet är ett stort hinder för att kunna arbeta 

självständigt. Osäkerhet har många bidragande orsaker, att yrket är svårt, tar tid att lära 

sig och att det är svårt att säga ifrån när man är ny. De upplever också att det känns 

otryggt när narkosläkaren är ny och oerfaren. Anestesisjuksköterskorna känner en 

nervositet inför att arbeta med barn, att de inte känner sig tillräckligt förberedda för 

uppgiften.  

 

Den största orsaken till den oro som anestesisjuksköterskorna upplever är att det är svårt 

att hantera nya och oväntade situationer, nya läkemedel och nya operationstyper. De 

uttrycker att även små problem och situationer kan skapa oro när allt är nytt. 

Osäkerheten medför i sin tur en risk att färdigheter de redan kan såsom att sätta perifer 

venkateter påverkas. De upplever det också svårt att leda andra när de själva är nya, de 

beskriver en osäkerhet i att inte veta hur arbetsuppgifterna är fördelade över teamet.  

 

“ Första halvåret var jag nervös varje dag innan jag åkte till jobbet. Man känner 

sig osäker på allt...” 

 

Omsätta teoretisk kunskap i praxis 

Det upplevs svårt att som ny omsätta sina teoretiska kunskaper i en klinisk praxis. 

Anestesisjuksköterskorna upplever ibland att kollegorna tar över för mycket, just för att 

hen är ny. Att själv inte få chansen att göra vissa moment på eget initiativ, att inte få 

sätta sina kunskaper i handling och hitta sin egen väg upplevs som frustrerande.  



 

“Ibland kan narkosläkaren lägga sig i för mycket.. jag känner irritation och vill 

bara säga ifrån och göra det på mitt sätt.. funkar det inte så gör vi på ditt sätt. 

Men jag måste lära mig...” 

 

De uttrycker också att de önskar längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning för 

att känna sig mer förberedda när de väl börjar arbeta. Teoretiska kunskaper som ges i 

skolan upplevs bra till grund, dock upplever de att det krävs mer praktiska övningar för 

att kunna få mer känsla i handlandet.  

 

Anestesisjuksköterskorna tycker också att det är svårt med all teknisk apparatur och 

med läkemedlen som finns på operationsavdelningen. 

 

Att skapa förutsättningar för att lyckas 

Att skapa förutsättningar för att lyckas med sina nya uppgifter innefattar att ta stöd från 

sina kollegor, att ta kontroll över situationen samt att man måste lita på sig själv. 

 

Att arbeta tillsammans med andra  

Olika faktorer påverkar den psykosociala miljön såsom; kommunikationen med sina 

kollegor, hur teamarbetet fungerar, vilket bemötande de får och hur organisationen är 

upplagd. Anestesisjuksköterskorna känner sig ofta ensamma  

 

För en trivsam arbetsmiljö beskriver anestesisjuksköterskorna att kommunikationen 

med sina kollegor är avgörande. En fungerande kommunikation, öppenhet sinsemellan 

och ärlighet kring åsikter gör att arbetet blir roligare. De upplever att kommunikationen 

med kollegorna på operatiosavdelningen fungerar bra. De beskriver att genom god 

kommunikation och ett respektfullt bemötande stärks själförtroendet, tryggheten och 

skapar en trivsam arbetsmiljö.  

 

Anestesisjuksköterskan utför sitt arbete tillsammans med andra i ett team. Vikten av god 

kommunikation och ett bra teamarbete, som innebär att alla i gruppen samarbetar för 

patientens bästa, upplevs inge trygghet.  Vetskapen om att det alltid finns hjälp att få, 

alltid kunna fråga och diskutera med sitt team är en lättnad för anestesisjuksköterskan. 

En viss oro över arbetsklimatet på operationsavdelningen fanns hos dem, de upplever 

ibland att jargongen kan vara hård.  

 

“För det var man lite rädd för. Operationsavdelningen kan vara lite tufft i 

klimatet har man märk, men man har sett att det är skillnad från ställe till 

ställe...” 

 

Yrket beskrivs av anestesisjuksköterskorna som ensamt. De uppger att möjligheten till 

att vara social på operationssalen begränsas på grund av att arbetet upplevs som 

energikrävande och de har behov av att vara fokuserade på patienten och alla apparater. 

 



“jag känner att jag blir lite asocial i salen och vill gärna ha fokus. Just att man 

blir lite ensamvarg och sitter där med sin narkoskurva och vill ha koll på alla 

mätvärden, apparatur och slangar” 

 

Stöd från kollegor 

Stödet från kollegor upplevs vara av stor vikt för att nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskor ska känna sig trygga. De berättar att en erfaren handledare är till 

stor hjälp när något är svårt att förstå, men de upplever också att de kan fråga vem som 

helst av kollegorna när de behöver hjälp. Anestesisjuksköterskorna anser att de ofta 

frågar sina kollegor om råd och tips och de pratar med dem om svåra och påfrestande 

händelser. 

 

De berättar vidare att det känns tryggt att ha larmknappen när det händer något, då 

kommer det många som kan hjälpa till. De poängterar att det är mycket viktigt att ha en 

erfaren anestesiläkaren som man kan lita på, när anestesiläkaren är ny upplevs 

situationen direkt mer osäker.  

 

“De är ett jättestort stöd, både erfarna narkosläkare och erfarna 

anestesissköterskor eller undersköterskor som också har jobbat länge. Jättegott 

stöd! Man kan kan fråga hur de brukar göra i vissa situationer…så dem vänder 

jag mig ofta till. Det är så man lär sig.” 

 

Anestesisjuksköterskorna beskriver betydelsen av att få stöd från sina chefer och 

behovet av att möta chefer som är lyhörda och visar förståelse för deras önskemål kring 

arbetet. Stödet från cheferna beskrivs dock som varierande. 

 

Att ha kontroll  

Anestesisjuksköterskorna upplever att de vill ha kontroll över situationen för att känna 

sig trygga. De säger också att det krävs en större kontroll över patienternas 

vitalparametrar som anestesisjuksköterska jämfört med att vara allmänsjuksköterska. De 

upplever att de tappar kontrollen över patienten när de måste gå på rast och lämna över 

ansvaret för sin patient. 

 

Anestesisjuksköterskorna beskriver att de i många situationer upplever att de har 

kontroll, exempelvis när ett visst ingrepp är bekant för dem samt att det har getts tid till 

att förbereda sig innan. Att ha beredskap för svår luftväg, ha alla instrument och 

apparater nära till hands samt att de har kontrollerat dessa flera gånger innan patienten 

sövs är viktigt för att de ska känna sig trygga.  

 

“Om det är minsta grej som jag tänker att jag kommer behöva använda, då 

plockar jag fram det så att jag har allting inom räckhåll, det känns bra” 

 

Att lita på sig själv 

Att kunna lita på sig själva är viktigt för anestesisjuksköterskorna, de är alla överens om 

att de måste ha en positiv inställning när de går till sitt arbete. De upplever att de måste 

lita på sin intuition som ofta visar sig vara rätt, därför vågar de också prova sig fram för 

att hitta sitt eget sätt att arbeta på. Några sjuksköterskor upplever att de är lugna i 



stressade situationer och att de känner sig säkra och trygga med sin kunskap från skolan. 

Att tro på sig själv och att kunna använda sina erfarenheter från tidigare arbete gör att 

arbetet upplevs lättare. 

 

“Då tubade jag direkt och det var nog ganska tur för sen var det inget som 

stämde, inget blodtryck och ingen ventilation...” 

 

Att tillåta sig själv vara ny 

Med att tillåta sig att vara ny berättar anestesisjuksköterskorna: att de är ödmjuka, ger 

sig själv tid att utvecklas, kunna sätta sin kunskap i praxis och få bekräftelse på utförda 

uppgifter.  

 

Att vara ödmjuk 

De nya, oerfarna anestesisjuksköterskorna beskriver vikten av att göra kollegorna på 

operationsavdelningen medvetna om att de är nya i yrket, att själva vara ödmjuka inför 

bristen på erfarenhet och kunskap, att de är osäkra och vågar be om hjälp. Vidare 

berättar de att det är viktigt att veta sina begränsningar, vara ärlig med att de inte 

besitter all kunskap och visa respekt för yrket.  

 

“Våga fråga! Det är bra att vara ödmjuk och berätta om det man inte kan och 

ställa alla dumma frågor. Fråga tio gånger även om du inte fattar!” 

 

Att utvecklas  

Anestesisjuksköterskorna upplevde att de utvecklas genom att vara med om nya 

situationer och själva få prova sig fram. De uttrycker att trots att det kan vara 

skrämmande att vara med om svåra, akuta situationer så bidrar dessa till en personlig 

och professionell utveckling. De beskriver att genom att utvecklas vågar de stå på sig, 

 de kan slappna av mer, nervositeten minskar och framförallt känner de sig tryggare. De 

upplever att utvecklingen går förvånansvärt fort fram.  

 

“...man är färdig och man känner sig väldigt ny och det är svårt, men sen så har 

man kommit ganska långt och då rullar det bara på, det går jättefort!” 

 

Att få bekräftelse på sin utförda anestesi upplevs som en viktig del i 

utvecklingsprocessen. Genom att stämma av med anestesiläkaren och möjligheten att 

följa upp patienten i det postoperativa förloppet, får de ett direkt svar på om de har 

handlat rätt. Vidare berättar de att via erfarenhet och utveckling uppnår de 

självständighet som i sin tur skapar trygghet för dem. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

En kvalitativ forskningsmetodik valdes för att studera nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskors upplevelser av att vara nya i sin yrkesroll. Det är syftet och 



frågeställningen som styr valet av metod och via kvalitativ design studeras personernas 

erfarenheter (Henricson & Billhult 2012, s. 130). 

 

En induktiv ansats har använts och bygger på att fenomenet studeras empiriskt och så 

förutsättningslöst som möjligt. Det är dock svårt att studera sitt fenomen utan 

förutsättningar eftersom den som studerar sitt område måste veta något om området för 

att kunna formulera sitt syfte. Vår förförståelse och kunskap har följt med in i processen 

(Priebe & Landström 2012, s. 37). Det är även enligt Henricson och Billhult (2012, s. 

133) inte möjligt att skapa ett resultat som är oberoende av forskaren. Detta bekräftar 

också Lundman och Graneheim (2012, s. 198) när de beskriver att delaktighet är en 

förutsättning för en kvalitativ studie. 

 

Vi har varit medvetna om vår förförståelse, då vi i viss mån kan identifiera oss med 

anestesisjuksköterskorna, när intervjuerna och analysen genomfördes. Det är viktigt att 

reflektera över sin bakgrund och tidigare kunskaper för att låta sig själv och andra 

bedöma hur mycket den kan ha påverkat studien (Priebe & Landström 2012, s. 46). Vår 

förförståelse kan ha påverkat analysen av intervjuerna och därmed påverkat 

tillförlitligheten för studien. Tidigare kunskaper har även använts för att kunna ställa 

relevanta frågor och följdfrågor. Det var även lättare att förstå vad 

anestesisjuksköterskorna menade när en viss förkunskap fanns. Kvale (2014, s. 176) 

uppger att intervjuaren är sitt eget forskningsverktyg. Med det menas att om 

intervjuaren har kunskap och intresse om ämnet kan hen snabbt fånga upp viktiga 

innebörder i svaret och därefter ställa följdfrågor. Intervjuerna har följt en 

semistrukturerad metod då det finns utrymme att ställa dessa följfrågor utan att störa 

intervjupersonen i sitt berättande och intervjuguiden kan användas naturligt under 

förloppet (Danielson 2012, s. 167).  

 

Antalet intervjuer som bör göras beror på studiens syfte, omfattning och den tid som 

finns till förfogande (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156-157), därför bedömdes att åtta 

intervjuer i studien var lagom. Om studiens syfte är att beskriva upplevelser kan nya 

intervjuer genomföras tills dess att en mättnad uppnås i materialet och antalet intervjuer 

styrker enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 156-157) inte studiens vetenskaplighet. 

För att få variation valdes anestesisjuksköterskorna i studien medvetet ut från olika 

sjukhus och olika arbetsplatser. De hade också olika lång yrkeserfarenhet från varierade 

specialiteter. Det kan anses vara en styrka då dessa faktorer kan påverka personernas 

upplevelser av att vara nyutexaminerad anestesisjuksköterska. Både män och kvinnor är 

representerade i studien för att få en mer nyanserad bild. Även om könsfördelningen i 

studien inte är helt jämn anses det vara en fördel att ha en viss variation i urvalet då det 

har betydelse för resultatets giltighet (Lundman & Graneheim 2012, s. 198) samt att en 

bred variation av urvalet berikar studiens resultat (Polit och Beck 2008, ss. 342-343). 

 

Den allmänna uppfattningen är att män i yrkesvärlden är dominanta, självsäkra och 

självständiga (Wallen, Mor & Devine 2014, s. 305). Ett fenomen som kunde särskiljas 

under intervjuerna med de manliga deltagarna. Det kan ha att göra med att just anestesi 

som specialistområde kräver dessa egenskaper av utövaren och är kanske just därför 

dessa manliga sjuksköterskor har sökt sig till yrket. Det intressanta i detta är hur tydlig 

skillnad som sågs hos de kvinnliga deltagarna. Till skillnad från de kvinnliga 

anestesisjuksköterskorna som delade med sig sin känsla av otrygghet, framförde de 

manliga att de kände sig säkrare i sin yrkesroll. Dock kan en förklararing till detta, 



enligt Arndt (2015, s. 20) kunna vara att de vill bibehålla sin manlighet i ett 

kvinnodominerat yrke. 

 

Benner (2011, ss. 37-45) identifierar novisen och den avancerade nybörjaren som en 

sjuksköterska med upp till två års erfarenhet dock valde vi att söka 

anestesisjuksköterskor med erfarenhet upp till ett år. Detta för att få upplevelser från 

anestesisjuksköterskor som utan tvivel både är och känner sig nya på arbetsplatsen. 

Under de verksamhetsförlagda studierna fick vi som anestesisjuksköterskestudenter 

uppfattningen om att de anestesisjuksköterskor som arbetat mer än ett år inte kände sig 

nya i samma utsträckning. 

 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 49) menar att det råder ett maktförhållande mellan 

intervjuaren och personen som bli intervjuad. Även Trost (2010, s. 67) styrker detta då 

han menar att intervjupersonen lätt kan känna sig underlägsen vid två intervjuares 

närvaro. För att undfly ett maktposition valde författarna att utföra intervjuerna på tu 

man hand. Anestesisjuksköterskorna fick själva bestämma var och när de ville träffas. 

Att välja en plats där informanten känner sig trygg är viktigt (Trost 2010, s. 65). 

Intervjuerna hölls i ett samtalsrum i anslutning till operationsavdelningen på de olika 

sjukhusen. Under en av intervjuerna blev vi avbrutna två gånger av att annan personal 

kom in i rummet vilket ledde till distraktion under intervjun. Detta kan ha påverkat 

intervjuns kvalité. Det är viktigt att intervjun sker ostört då den kontakt forskaren skapat 

med intervjupersonen kan förstöras om det blir avbrott (Trost 2010, s. 65). Miljön i 

vilket intervjuerna görs är också av betydelse för intervjuns kvalité. En lugn och 

stillsam miljö är att föredra, dock är detta inte alltid lätt att tillämpa (Polit & Beck 2008, 

s. 400).  

 

För att få en god kvalité på intervjun ska även personen som intervjuar ha vissa 

egenskaper så som att vara; kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, 

styrande, kritisk, minnesgod och tolkande (Kvale & Brinkmann 2014, s. 207-209). 

Eftersom erfarenheten av att intervjua var relativt begränsad fanns svårigheter att 

uppfylla alla kvalifikationer som är önskvärda. Detta kan ses som en av studiens brister 

och kan påverka trovärdigheten. Dock kan oerfarna intervjuare enligt Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 210) fortfarande ge viktig data. 

 

Intervjuerna lästes, granskades och analyserades noggrant. Gemensamt diskuterade 

författarna sinsemellan och kom fram till hur de meningsbärande enheterna ska tolkas 

och kodas för att minska risken för feltolkning. Detta ökar enligt Lundman och 

Graneheim (2012, s. 198) studiens tillförlitlighet eftersom forskarna kan fånga upp 

större variationer i analysen. 

 

Överförbarhet 

Överförbarhet beskrivs enligt Polit och Beck (2008, s. 751, 768) som ett kriterium för 

att kunna bedöma en studies trovärdighet och på vilket sätt studiens resultat kan 

användas i andra sammanhang, grupper eller platser. Trovärdigheten kan enligt Polit 

och Beck förbättras med olika metoder i en kvalitativ studie (2008, s. 196). Under 

intervjuernas gång ställdes följdfrågor till anestesisjuksköterskorna och därmed kunde 

de bekräfta att svaren de givit uppfattats rätt av intervjuaren. Resultatet presenteras även 

med illustrerande citat direkt från anestesisjuksköterskorna, där läsaren själv får avgöra 



om tolknigen av resultatet är trovärdigt. Detta är några metoder som använts för att för 

att öka trovärdigheten i resultatet (Polit & Beck 2008, s. 71). 

 

Anestesisjuksköterskor finns i alla delar av världen och upplevelserna skulle i mångt 

och mycket kunna vara liknande trots att ansvarsgrad och arbetsuppgifter varierar. Det 

är exempelvis skillnad mellan en “Nurse anesthetist”, som självständigt inducerar, 

underhåller och avslutar en anestesi, och en “Anesthetic nurse” som betyder att hen mer 

liknas vid att vara anestesiläkarens assistent. Sveriges specialistutbildning motsvarar 

den första benämningen (Aniva 2012). Därför anser vi att studiens resultat kan användas 

på många andra platser där nyutexaminerade anestesisjuksköterskor arbetar. Författarna 

kan dock endast ge förslag om studiens överförbarhet då det är läsaren som avgör om 

studiens resultat kan överföras till andra sammanhang (Lundman & Graneheim 2012, s. 

198).   

 

Resultatdiskussion  

Det framkom ur studien att de nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna upplevde 

yrket som svårt. Orsakerna till svårigheterna var många och påverkade 

anestesisjuksköterskornas känsla av trygghet i sin yrkesroll. Det framkom också att de 

med hjälp av sina kollegor, ett gott teamarbete och sin kunskap utvecklades snabbt och 

kunde så småningom hitta sitt eget sätt att arbeta på och som skapade ett 

självförtroende. Anestesisjuksköterskorna upplevde att professionen innebar ett stort 

ansvar som både var stressande och stimulerande samt att varje dag var ett äventyr.  

 

Stress  

Det framkommer i resultatet att anestesisjuksköterskorna upplever att jobbet är svårt, att 

ansvaret är stort och i många fall stressande. Enligt en tidigare studie om 

nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser blir det stora ansvaret mindre 

skrämmande med tiden och ger i slutändan en känsla av frihet i yrket (Mauleon & 

Ekman 2002, s. 283-285). Den skickliga sjuksköterskan kan se helheten och arbetet blir 

mindre ansträngande med ökad erfarenhet (Benner 1993, s. 43).  

 

Anestesisjuksköterskorna i denna studie berättade att de hade höga krav på sig själva 

och inte ville vara en börda för sina kollegor. Liknande resultat kan även ses i en 

tidigare studie gjord på anestesisjuksköterskors upplevda ansvar, stressfaktorer, 

copingstrategier och relationer. Den visar på att de blir stressade av att oplanerat och 

oönskat vara borta från jobbet vid exempelvis egen sjukdom. De upplever att de inte vill 

göra sina kollegor besvikna när det exempelvis är personalbrist (Perry 2005, s. 353).  

 

Anestesisjuksköterskorna beskriver att tillräckligt med tid ges och det ställs inte krav på 

att man ska stressa sig genom anestesin, vilket upplevs som mycket tillfredsställande. I 

Mauleon och Ekmans (2002, s. 107) studie framkommer det att de nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskorna känner stress över att det förväntas att de ska vara lika 

skickliga och snabba på att utföra anestesin som en erfaren anestesisjuksköterska. Det 

leder till att patientsäkerheten inte prioriteras när tidsbrist uppstår. Enligt 

anestesisjuksköterskorna i vår studie ges det tillräckligt med tid för både förberedelse 

och genomförande av en anestesi med god kvalité. Det är enligt Benner (1993, s. 41) 

endast den skickliga sjuksköterskan som kan vara effektiv och organiserad. Detta visar 

på att kravet på den nya narkossköterskan inte kan jämställas med kravet på den mer 

erfarna när det gäller att kunna vara tidseffektiv. 



 

Resultatet visar att anestesisjuksköterskor upplever arbetet som stressande och att de 

känner sig otillräckliga och osäkra. Detta ligger i linje med Chipas och McKenna (2011, 

s. 127) som menar att arbetsmiljön för anestesisjuksköterskan upplevs som stressande. 

En stressig arbetsmiljö medför en rad negativa konsekvenser som exempelvis 

sjukskrivningar, utbrändhet och minskad vårdkvalité (Shirey 2006, s. 193-200). För att 

minimera dessa följder menar Chipas och McKenna (2011, s. 127) betydelsen av att 

anestesisjuksköterskan redan under sin utbildning ges kunskaper och färdigheter att 

hantera stress. Genom att ge verktyg att hantera stress kan patientsäkerhet och 

anestesisjuksköterskans välmående påverkas och därmed kan förutsättningar för en 

hållbar arbetsmiljö för både patient och personal skapas.  Ytterligare faktorer på stress 

har även identifierats hos anestesisjuksköterskestudenter där de under sin 

verksamhetsförlagda utbildning möter svårigheter i att anpassa teoretiska kunskaperna 

till verkligheten (William & Billy 2004, s. 477). Detta upplevs även av 

anestesisjuksköterskorna i vårt resultat.  

 

Inte all stress är negativ, då hos vissa ger stress en positiv känsla och kan leda till ökad 

inre styrka (Conner 2015, s. 137). Det är något som också anestesisjuksköterskorna i 

studien uttrycker när de berättar att det stora ansvaret är stressande, men att det delvis 

var motivet för att söka sig till yrket. Det är av intresse att lyfta fram att trots den stress 

som är synlig i resultatets många delar finns en inställning hos anestesisjuksköterskorna 

som till grund är tillfredsställande och de uppfattas som fyllda av entusiasm och är i 

slutändan nöjda med sitt val av yrke.  

 

Att underlätta för anestesisjuksköterskan 

Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna tyckte att det var viktigt för dem att 

handledaren var erfaren och de upplevde att de alla fick det stöd som krävdes. Enligt 

Benner (1993, s. 40) behöver nybörjaren stöd i kliniska situationer och en handledare 

med erfarenhet kan lära nybörjaren att prioritera rätt. I en tidigare studie gjord om 

nyutexaminerade allmänsjuksköterskors upplevelser visade det sig att de saknade stöd 

och förståelse från deras mer erfarna kollegor (Casey et. al 2004, s. 307). 

Anestesisjuksköterskorna i vår studie uttryckte att de fick stort stöd och förståelse från 

sina arbetskamrater och att det var en förutsättning för att den första tiden på den nya 

arbetsplatsen skulle kännas bra. I en annan studie gjord om nyutexaminerade 

allmänsjuksköterskors upplevelser av att vara nya har det framkommit att de bland 

annat hade det svårt att be om hjälp (Andersson, Cederfjäll, Jylli, Kajermo & Klang 

2007, s. 95). Så var inte fallet i vår studie, tvärtom, genom att be om hjälp ökade 

känslan av trygghet hos anestesisjuksköterskorna och detta underlättade mycket för 

dem.  

 

Stämningen bland kollegorna på operationsavdelningen upplevdes av 

anestesisjuksköterskorna i denna studie att det ibland kunde vara tuff, exempelvis när de 

som nya inte blir hörda eller att ens kunskaper ifrågasatts. Det skapade en oro och 

olustkänsla hos anestesisjuksköterskorna. En tidigare undersökning gjord på Holländska 

anestesisjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön visar på att ett bra arbetsklimat är 

mycket viktigt för att kunna trivas med jobbet. Den visar även på att 

anestesisjuksköterskor som trivs på arbetet också presterar bra (Meeusen, van Dam, 

Brown-Mahoney, van Zundert & Knape 2011, s. 63).  

 



Ur resultatet framkom det att de önskade en väl fungerande kommunikation med 

framförallt anestesiläkaren eftersom hen är sjuksköterskans tryggaste kontakt. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev oron som kan uppstå när anestesiläkaren också är ny 

och oerfaren. Fungerar inte kommunikationen bra mellan anestesiläkaren och 

anestesisjuksköterskan kan det enligt Smith & Mishra (2010, s. 61) påverka kvalitén på 

vården och i värsta fall kan detta äventyra patientsäkerheten.  

 

Genom att ligga steget före och alltid ha en alternativ plan kan enligt Sundqvist & 

Carlsson (2013, s. 281) hjälpa anestesisjuksköterskan att fungera som patientens 

advokat. Med advokat menas exempelvis att anestesisjuksköterskan ska försvara 

patienten, förebygga vårdskador samt föra dennes talan exempelvis när hen är sederad 

eller sövd. Vikten av att ha en god framförhållning för att känna sig bekväm i sin roll 

beskrevs även av anestesisjuksköterskorna i vår studie. De berättade att det kändes 

tryggt när de hade kontroll över patienten och när de hade beredskap för svåra och 

oväntade situationer. Benner (1993, s. 105) lyfter fram att experten har erfarenheter som 

gör det möjligt att hantera en kaosartad situation. Även Pilhammar (2011, s. 61) menar 

att erfarenhet är en viktig del i beslutsfattandet som kan påverka effektiviteten i arbetet 

vid plötsliga händelser. Eftersom nyutexaminerade anestesisjuksköterskor anses vara 

nybörjare och saknar erfarenhet inom området,  kan det vara svårare för dem att känna 

sig trygga i sådana situationer. Det kan betyda att oerfarna anestesisjuksköterskor 

behöver stöd från anestesiläkare i större utsträckning för att inte riskera 

patientsäkerheten.  

 

En längre verksamhetsförlagd utbildning i skolan hade medfört en ökad trygghetskänsla 

inför det kommande yrket enligt anestesisjuksköterskorna i studien. Detta kan ses i 

ljuset av en tidigare studie av Pellico et. al (2009, s 197) som förvisso fokuserar på 

allmänsjuksköterskors upplevelser. Här framkom det ett behov av mer 

verksamhetsförlagd utbildning för att känna sig mer förberedd inför svårigheterna med 

yrket. Detta ligger i linje med Pilhammar (2011, s. 41) som menar att det är först vid 

mötet med patienten som vårdaren får en djupare förståelse även om den teoretiska 

utbildningen är viktig. 

 

Slutligen visar resultatet att de nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna upplevde att 

de kände sig obekväma med att söva barn. De ansåg att de saknade specifika kunskaper 

om barnanestesi för att känna sig trygga med att söva dem och önskade mer 

förberedelse redan i skolan. Detta ska ses i ljuset av Runesson, Proczkowska-Björklund 

och Idvall (2010, s. 346) som menar att det är svårare och mer nervöst att söva barn, 

därför är det en större utmaning för anestesisjuksköterskan att förmedla lugn och 

trygghet till patienten. 

 

Slutsatser  

Denna studie belyser nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av sin 

yrkesroll. De slutsatser som dras av genomförd studie är att:  

 

 Trots stress är de nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna nöjda med sitt 

yrkesval  

 Det finns ett behov av en lång verksamhetsförlagd utbildning som är av hög 

kvalité  



 Det är betydelsefullt att få stöd av kollegor och chefer för skapandet av en 

trivsam och trygg arbetsplats 

 Det är viktigt för den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan att ha kontroll 

över arbetssituationen för att de ska känna  trygghet i sin yrkesroll 

 Nyutexaminerade anestesisjuksköterskor känner sig osäkra och otillräckliga 

 Det är viktigt att som anestesisjuksköterska tillåta sig själv att vara ny och kräva 

hjälp. 

 

Kliniska implikationer 

Utifrån de resultat som presenteras i studien föreslås att följande förutsättningar skapas 

för att stärka nyutexaminerade anestesisjuksköterskors yrkesroll: 

 

 Att avdelningschefer tillser att den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan får 

tillräckligt med tid och handledning.  

 Att ansvarig anestesiläkare stöder den nyutexamineraed anestesisjuksköterskan i 

sitt arbete genom till exempel att vara närvarande under anestesi. 

 Att erfarna anestesisjuksköterskor på arbetsplatsen är lyhörda för den 

nyutexaminerade anestesisjuksköterskans behov av stöd  

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det framkommer i resultatet att manliga anestesisjuksköterskor förmedlar ett helt annat 

lugn och trygghet i jämförelse med de kvinnliga. Även om detta kan ses som ett bifynd 

är det intressant att beforska detta fenomen ytterligare.  
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Till verksamhetschef/enhetschef 

Förfrågan om tillstånd för intervjustudie under våren 2016 

 

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterska inom anestesi och ska nu skriva 

en magisteruppsats inom området. Vi heter Petra Eriksson och Sofie Cela. Vår 

handledare heter Thomas Eriksson, programansvarig på Höskolan i Borås. 

Syftet med vår studie är att beskriva nyutexaminerade anestesisjuksköterskors 

upplevelser av att vara nya på jobbet. Genom att intervjua anestesisjuksköterskor finns 

det möjlighet att på bästa sätt undersöka deras upplevelser av att arbeta på en 

operationsavdelning.  

För att samla in data vill vi intervjua anestesisjuksköterskor som har 0-1 års erfarenhet 

av yrket. Vi behöver utföra 6-10 individuella intervjuer totalt. Intervjuerna är beräknade 

att ta 30 – 60 minuter var och kommer att spelas in. Deltagandet är självfallet helt 

frivilligt och kan avbrytas när som helst utan motivering. Data som samlas in kommer 

att behandlas konfidentiellt, vilket gör det omöjligt att identifiera personen som har 

blivit intervjuad. Om en person väljer att avbryta sitt delatagande kommer all data att 

raderas omedelbart. 

Förhoppningen är att resultatet av studien ska ge ökad förståelse hos kollegor inom 

samma yrke men även andra yrkeskategorier, för hur en nyutexaminerad 

anestesisjuksköterska upplever sin första tid i det nya jobbet. Studien kan även vara till 

hjälp för andra nya anestesisjukskötersköterskor och att inge en  “aha”-upplevelse.  

 

Svar angående deltagande vill vi ha via e-mail: 

sofiecela@hotmail.com eller petra.hanna.eriksson@gmail.com  

 

Ni är varmt välkomna att kontakta oss vid frågor angående studien. 

Tack för er hjälp! 

mailto:sofiecela@hotmail.com
mailto:petra.hanna.eriksson@gmail.com


 

Med vänliga hälsningar  

Sofie Cela & Petra Eriksson  
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Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Vi skickar en inbjudan till dig för att delta i vår intervjustudie där syftet är att ta reda på 

hur en nyutexaminerad anestesiskusjöterska upplever att vara ny på arbetet. Studien är 

en magisteruppsats inom ramen för specialistprogramet inom anestesi.  

 

Intervjun beräknas ta 30-60 min, kommer att spelas in och transkriberas för att kunna 

analyseras och kodas. Vi garanterar konfidentialitet och det kommer ej vara möjligt att 

spåra några data till dig som intervjuperson. Vill du avbryta din medverkan i studien 

kommer detta inte ifrågasättas utan du har rätt att avsluta när helst du önskar utan 

förklaring. Väljer du att avbryta kommer all data rederas omedelbart. Val av plats för 

intervjun kan du bestämma själv och meddela oss detta.  

 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss! 

 

 

 

För anmälan eller om du har frågor kring studien, vänligen ta kontakt med någon av oss 

:  

 

Petra Eriksson                                                  Sofie Cela 

Petra.hanna.eriksson@gmail.com                      Sofiecela@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Tack på förhand! 
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Intervjuguide 

 

Före intervjustart: 

Ålder?  

Kön? 

Typ av yrkeserfarenhet som allmänsjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat som anestesisjuksköterska? 

Vilket sjukhus arbetar du på? 

 

 

Nyckelfrågor att använda under intervjun: 
 

Hur upplever du jobbet som anestesisjuksköterska? 

Hur upplever du miljön, operationsavdelningen?  

Kan du berätta vad du upplever är de största skillnaderna från att vara 

allmänsjuksköterska? 

Kan du berätta om hur det var de första dagarna på jobbet? 

Vilka situationer känner du dig mest trygg i? 

Vilka situationer gör dig stressad eller osäker på jobbet? 

Kan du beskriva hur du som ny bemöts av annan personal? 

Har du fått det stöd du behöver? 

Kände du att dina kunskaper från skolan räckte till?  

 

Följdfrågor att använda vid svar som är outvecklade: 
 

Kan du utveckla det lite mer?  

Kan du berätta mer? 

Hur kände du då? 

Varför kände du så? 

Kan du förklara mer? 

Hur menar du då?  


