
Beteckning

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

Anestesisjuksköterskors upplevelser kring svåra
arbetsrelaterade händelser

Johanna Hessén
Maj 2009

Examensarbete 15 hp, Avancerad nivå
Vårdvetenskap

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60 hp
Examinator: Annika Nilsson

Handledare: Eva Boström



2

Sammanfattning

Sjukvårdspersonal som arbetar inom akutsjukvård måste ofta handskas med extrema och

känsloladdade situationer. Större delen av alla anestesisjuksköterskor kommer någon gång

under sitt yrkesverksamma liv att konfronteras med händelser som är svåra att hantera och för

några kommer dessa händelser att leda till en mer eller mindre allvarlig traumatisk stress som

i vissa fall kan utvecklas till ett posttraumatiskt stressyndrom. Ett flertal studier påvisar att

personal som arbetar i ovan liknande stressrelaterad miljö löper större risk för att få stress-

relaterade symtom. Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser

kring svåra arbetsrelaterade händelser. Studien genomfördes som en deskriptiv studie med

kvalitativ ansats via en frågeguide med öppna frågor relevanta för studiens syfte. Sju anestesi-

sjuksköterskor deltog i studien och resultatet bearbetades med hjälp av en kvalitativ metod för

innehållsanalys. Resultatet visade att många upplever jobbiga händelser på arbetet men att få

tar det med sig hem och utvecklar det till en skadlig erfarenhet. Anestesisjuksköterskan kunde

klart beskriva sina upplevelser kring svåra händelser och även förmedla den typ av bearbet-

ning som passar bäst för just honom/henne. Denna studie ger en ökad förståelse över hur

anestesisjuksköterskor upplever svåra arbetsrelaterade händelser.

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, coping, upplevelser, arbetsrelaterad stress, kvalitativ

innehållsanalys
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Abstract

Healthcare staff working within emergency care must often handle extreme and emotional

situations. Most of the certified registered nurse anesthetists (CRNAs) will some time during

their professionally active lives confront with events that are difficult to handle and for some

these events will lead to more or less serious traumatic distress and in certain cases develop

post traumatic stress disorder symptoms. Many studies demonstrate that staff working in

similar stress related environment runs larger risk in order to get stress related symptoms. The

aim with the study was to describe the experiences around difficult work related events

among CRNAs. The study was implemented as a descriptive study with qualitative run-up via

a questionnaire with open questions relevant for the study's aim. Seven CRNAs participated in

the study and the result was processed with a qualitative method for content analysis. The

result showed that the majority of the participants experienced bothersome events at work but

most of them managed not to develop future harmful experiences from these events. The

participants could clearly describe their experiences around difficult events and also provide

what type of processing that fits best for them. This study gives an increased understanding

how CRNAs experience difficult work related events.

Keyword: Nurse anesthetist, coping, experiences, occupational stress, qualitative content

analysis
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Sjukvårdspersonal som arbetar inom akutsjukvård måste ofta handskas med extrema känslo-

laddade situationer och traumatiska händelser som våld, trafikolyckor och svåra olyckor med

barn inblandade. Via forskning ser man idag att det inte bara är vid stora katastrofer som

personal inom akutsjukvården har en ökad risk att drabbas av posttraumatiska reaktioner

(Crabbe, Bowley, Boffard, Alexander & Klein, 2004). Sjuksköterskor måste varje arbetsdag

tackla etiska och moraliska dilemman, ta snabba medicinska och omvårdnadsmässiga beslut,

arbeta med respekt för den mänskliga och personliga integriteten samt hela tiden hänga med i

den snabba medicinsktekniska utvecklingen. Dessutom har utvecklingen av sjukvården lett till

ökad arbetsbelastning, högre patienttäthet, personalnedskärningar och krav på ökad patient-

säkerhet (Engel, 2004). Större delen av alla anestesisjuksköterskor kommer någon gång under

sitt yrkesverksamma liv att konfronteras med händelser som är svåra att hantera och för några

kommer dessa händelser att leda till en mer eller mindre allvarlig traumatisk stress som i vissa

fall kan utvecklas till ett posttraumatiskt stressyndrom (Michael & Jenkins, 2000). Ett flertal

studier påvisar att personal som arbetar i ovan liknande stressrelaterad miljö löper större risk

för att få stressrelaterade symtom (Alves, 2005; Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005; Bride,

2007; Del Ben, Scotti, Chen & Fortson, 2006; Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli,

2000; Michael & Jenkins, 2000). Exempel på symtom kan vara huvudvärk, kraftlöshet,

sömnrubbningar, upprepade förkylningar, irritabilitet och aggressivitet (Jonsson, 2004).

Psykologisk stress

Psykologisk stress är en normal del av livet och nödvändig för att man ska lära sig att möta

sorger, besvikelser och svårigheter. Det är också genom perioder med psykologisk stress man

mognar, utvecklas och blir starkare som människa. Många människor klarar av normal

psykologisk stress, utan att utveckla psykisk ohälsa. En del människor är mer psykiskt sårbara

och löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa i samband med en krisreaktion. Den ökade

sårbarheten kan bero på tidigare erfarenheter, att flera psykiska trauman anhopats, hög stress-

belastning eller att det aktuella traumat varit extremt starkt (Lundin, 1999).
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Reaktioner på traumatisk händelse

De flesta som upplever en akut traumatisk händelse återupplever situationen på ett eller annat

sätt (Stevenson, 2005). Normala fysiska reaktioner på traumatiska händelser kan enligt

Buijssen (1998) vara andningsproblem som t.ex. hyperventilation, muskelspänningar med

åtföljande obehag i form av huvudvärk, smärta i nacke, axlar och rygg, hjärtklappning,

darrningar, illamående och kväljningar samt mag- och tarmproblem. Vidare beskriver hon

vikten av att bearbeta en traumatisk upplevelse tidigt och framförallt vid upprepade tillfällen.

För att ta sig igenom en sådan händelse måste personen acceptera och konfronteras med

denna. Konfrontationen är nödvändig för att ge individen möjlighet att vänja sig vid det

känslomässiga kaoset och detta leder till att själva händelsen inte längre påverkar personen så

starkt. Upprepad konfrontation innebär också att individen kan bygga upp en ny syn på

världen. Genom att älta tankarna på händelsen kan frågor uppstå som: Vad hände egentligen?

Varför hände det? Varför just jag? Vems var felet? Genom den upprepade konfrontationen

kan personen få möjlighet att söka efter orsaker och förhindra nya incidenter. Sivertsson

(2000) beskriver ett flertal indikationer på obehandlad stress. Att inte erkänna stress kan vara

en vanlig strategi inom yrkesroller där det inte anses vara tillåtet att uttrycka känslor. För

vissa kan det vara enkelt att skylla på någon eller något eller att överföra sina egna

oaccepterade känslor på organisation, ledning eller utrustning. I vissa fall uppkommer

kroppsliga symtom där ökade sjukanmälningar är vanliga. Personen får en lägre tröskel för

kroppsliga besvär och stannar därför hemma från arbetet oftare. Magkatarr, magsår, astma,

ryggbesvär och frekventa förkylningar är exempel på besvär. Psykiska reaktioner blir vanliga

med symtom som aggressivitet, oro, rastlöshet, sömnrubbningar och koncentrationssvårig-

heter.

Att närvara och ta hand om svårt skadade patienter tolkas och upplevs olika av oss alla. Oftast

framkallas besvärliga krisreaktioner hos vårdpersonalen som är svåra att handskas med på

egen hand (Jonsson, 2005). Enligt Sandberg (2001) kan krisreaktioner beskrivas utifrån olika

faktorer. Den utlösande faktorn har en stor betydelse. Det kan vara oväntade händelser som

beror på yttre omständigheter, d.v.s. traumatiska kriser, men det kan även vara oförutsägbara

livsvillkorsförändringar, d.v.s. utvecklingskriser och livskriser. En annan viktig faktor som

gör att olika händelser påverkar oss på olika sätt är den privata betydelsen av det som har

inträffat. Upplevelser och erfarenheter under uppväxten kommer att påverka hur varje

människa hanterar svåra situationer i vuxenlivet. Om en person upplevt många jobbiga

situationer under uppväxttiden, kan svårigheter att hantera motgångar som vuxen uppstå och
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personen kan bli en känslig och sårbar individ. Om uppväxten däremot varit mycket skyddad

från jobbiga händelser kan personen ändå få svårigheter att bemästra svåra situationer som

vuxen. Det betyder att en viss mängd motgångar och besvikelser resulterar i att vi lär oss olika

strategier för att hantera svåra situationer och skapar en mer verklig bild av oss själva och

omvärlden. En tredje faktor som har betydelse för upplevelsen av svåra situationer är var i

livet personen befinner sig, d.v.s. vilken livsfas personen är i. En person som är 15 år gammal

påverkas inte av samma händelser som en person som är 50 år gammal och tvärtom. Sociala

förutsättningar och familjesituation kan också ha stor betydelse för en individ som genomgår

svårigheter. En välfungerande familj kan stödja den som varit med om något jobbigt.

Människor som lever ensamma eller med ett mycket litet socialt nätverk kan få problem att

hantera svåra situationer (a a).

Krav och kontroll

På 1970-talet lanserade Robert Karasek en modell för att analysera arbetsrelaterade stress-

faktorer som förklaringsvariabler till hjärt-kärlsjukdom. Modellen utvecklades sedan till-

sammans med Töres Theorell och deras krav- och kontrollmodell har blivit den dominerande

modellen för att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa

(Alfredsson, Karasek & Theorell, 1982; Karasek & Theorell, 1990; Levi et al., 2000).

Modellen utgår ifrån ett begränsat antal faktorer som försöker förklara hur den anställde

upplever sin arbetssituation med avseende på dimensioner såsom stress, hälsa och produktivi-

tet. Istället för att fokusera enbart på individen och dess symtom, betonas där även det ömse-

sidiga samspelet mellan individen och omgivningen. Karasek och Theorell menar att arbets-

relaterad stress har en negativ effekt på såväl individens motivation och lärande som

organisationens kapacitet och produktivitet i och med att påfrestningar ackumuleras. Arbeten

som uppmuntrar och tillåter lärande kan minska stressrespons på längre sikt. De huvudsakliga

faktorer som Karasek och Theorell utgår ifrån och definierar är krav och kontroll. Krav-

begreppet innefattar både kvantitativa aspekter såsom arbetstempo och kvalitativa aspekter

såsom svårighetsgrad och motstridiga psykologiska krav. Kontrollbegreppet avser individens

upplevelse av att kunna påverka sitt eget arbete, möjligheten att nyttja sina olika resurser och

färdigheter och känsla av stimulans i arbetet. Mängden av krav som ställs på den anställde och

graden av kontroll individen har över sin situation, har en avgörande betydelse för den

anställdes hälsa och upplevelse av arbetet. I modellen spelar variabeln kontroll en nyckelroll

genom att reglera hur kraven upplevs. Karasek och Theorell menar att så länge en person

upplever en hög grad av kontroll utgör kraven inget större hot mot hälsan. Ett viktigt komple-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Alfredsson%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Karasek%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Theorell%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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ment till modellen är variabeln socialt stöd. Tillgången till detta stöd kan till viss del minska

risken för eventuella skadeverkningar av en ogynnsam kombination av krav och kontroll

(Sundin, Hochwälder, Bildt och Lisspers, 2007).

Copingstrategier

Det finns olika sätt att hantera stress på och alla individer hanterar denna olika. Vissa

människor hanterar stress genom att engagera sig medan andra vill hålla distans och dra sig

tillbaka. Begreppet coping används ofta inom sjukvården och innebär hur personen hanterar

påfrestningar. Coping kan definieras enligt följande: ”Kontinuerligt förändrade kognitiva och

beteendemässiga försök att klara av specifika yttre eller inre krav som upplevs som krävande

eller som överstiger ens resurser” (Hovind, 2006, s. 22). Copingprocessen består av både

tankar, känslor och beteende. Avgörande faktorer kan här vara tidigare erfarenheter, vad som

är viktigt för individen samt hur mycket kunskap personen har om sin situation (a a). Huvud-

sakligen kan coping indelas i två delar, emotionell och problemlösande coping, och detta har

framför allt beskrivits av Folkman och Lazarus (1980). Enligt Michel, Lundin och Otto (2001)

kan dock den traumatiska upplevelsens dynamik delas in i fyra strategier. Varje grupp inne-

håller både positiv och negativ coping; fysiologisk coping: avslappning – självmedicinering/

alkohol/droger, emotionell coping: erkännande/accepterande – distansering/ somatisering,

kognitiv coping: anpassning/erkännande – förnekande, beteendemässig coping: nyorientering

– kontrollförlust/upplösningstillstånd.

Personlig krishantering

För att hantera stress beskriver Jonsson (2005) att det finns många olika tillvägagångssätt som

är användbara. De viktigaste delas in i fyra grundläggande bemästringsstrategier. Att undvika

stressorer innebär att individen helt undviker eller minskar exponering av den källa som

utlöser stress. Kognitiv återtolkning innebär att individens tolkning, uppfattning eller värde-

ring på en traumatisk händelse ändras genom kognitiv bemästringsstrategi, vilket leder till en

minskning av den negativa styrkan som händelsen har på personens psykiska välbefinnande.

Minskning av respons innebär att genom olika avslappningstekniker som djupandning och

meditation kunna minska reaktionen på en traumatisk händelse. Ventilering av stressrespon-

sen innebär att man samtalar om det som har hänt. Studier har visat att om människan har

förmåga att uttrycka sina känslor minskas den påverkan som traumatiska händelser har på

individen och det hjälper även den utsatte att avsluta traumat (a a).
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Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD

I samband med en traumatisk händelse kan ett akut stressyndrom utvecklas. Detta innebär att

personen stänger av sina känslor för verkligheten, ständigt återupplever händelsen, får ångest-

symtom, blir påfallande undvikande eller överspänd. Detta tillstånd får kvarstå i en månad

utan att betraktas som en onormal reaktion på en onormal händelse. Symtom som kvarstår

över en månad med samma styrka övergår i vad som kallas för posttraumatiskt stressyndrom

– PTSD. Om stressorn varit extrem eller katastrofal kan följderna bli kroniska. PTSD är ett

tillstånd som kräver professionell hjälp och ofta även medicinering (Sandberg, 2001). Om den

drabbade i samband med den svåra händelsen även upplever känslor som hjälplöshet, rädsla,

skräck eller upprördhet ökar risken för PTSD (Del Ben et al, 2006). I samband med en

stressande händelse är det viktigt att individens olika skyddsnät, det sociala stödet, mobili-

seras. Det första nätverket kan benämnas det känslomässiga nätverket och det utgörs av de

personer som individen har starka känslomässiga relationer till, t.ex. den egna familjen och

föräldrar. Det andra som kan kallas det sociala nätverket utgörs av personer som individen

inte är lika starkt känslomässigt beroende av, t.ex. arbetskamrater, vänner, övrig släkt och

grannar. Det tredje, det professionella, utgörs av samhället med t.ex. sjukvård, läkare, psyko-

loger och kuratorer. Ju större insats av det sociala stödet desto mindre blir reaktionen. De

viktigaste åtgärderna för att bemästra stress kan utföras innan händelsen inträffar. Om alla har

en klar uppfattning om sina roller, vad som förväntas i olika situationer samt kunskap om

psykiska reaktioner blir situationen enklare att hantera. Alla situationer går inte att förutse,

men med kunskap, utbildning och färdighetsträning kan eventuella händelser bli lättare att

bemästra (Sivertsson, 2000).

Debriefing/defusing

Vid större olyckor eller katastrofer sammankallas ofta inblandade parter till s.k. debriefing-

samtal. Psykologisk debriefing är en gruppsammankomst som anordnas för att de inblandade

parterna gemensamt och på ett strukturerat sätt ska kunna gå igenom fakta, reaktioner, tankar

och intryck efter en traumatisk händelse. Denna typ av samtal ska ej förväxlas med de mindre

gruppsamtal som ibland företas i direkt anknytning till händelsen som kallas för avlastnings-

samtal eller defusing (Dyregrov, 2003). Defusing utförs under samma dag och i anknytning

till den aktuella händelsen för att ge de inblandade möjlighet att samtala om det som har hänt

och ge de berörda en möjlighet att snabbt sätta ord på händelsen, innan de hunnit tänka

igenom denna och kanske misstolka den sanna betydelsen (Jonsson, 2005).
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Föreskrifter

Enligt Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (AFS, 1999:7) har

arbetsgivaren en del skyldigheter som skall följas vad gäller krishantering. Föreskrifterna

definierar krisstöd som det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i

samband med allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Chefer och arbetsledande

personal skall enligt föreskrifterna ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera

och ordna detta på ett lämpligt sätt. Det bör därför finnas beredskap på arbetsplatsen för att

tillgodose det behov av psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår hos arbetstagare

som på olika sätt drabbas av akuta kriser, olyckor eller andra allvarliga händelser. Det är även

angeläget att de anställda känner till hur krisstödet är organiserat och anordnat. Med kun-

skaper för att planera och ordna krisstöd avses att det i verksamheten finns en kompetens och

insikt om behovet av krisstöd och hur beredskapen för krisstöd i anslutning till allvarliga

händelser skall ordnas. I anslutning till en allvarlig händelse på arbetsplatsen kan s.k.

avlastningssamtal vara av avgörande betydelse för återhämtning och för att normalisera situa-

tionen. Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att mildra

stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd. En god beredskap skapar även tillit

och trygghet för individerna i organisationen. För dem som utsatts för starkt påfrestande

händelser kan det behövas en tillfällig förändring av arbetsuppgifter eller arbetstider. Det kan

under en övergångsperiod behövas avlastning av arbetsmängd eller arbetsuppgifter som

kräver snabba eller omfattande beslut. Det är dock avgörande att sådana förändringar sker i

nära samråd med den det berör och att de förändringar som görs syftar till en temporär

anpassning av arbetsuppgifterna till den enskildes förmåga. Det bör betonas i detta samman-

hang att det vid allvarliga händelser är av terapeutiskt värde att finnas kvar i eller att snabbt

återgå i arbetet som bör anpassas efter förhållandena. Det finns yrken där arbetet i sig innebär

en stark psykisk påfrestning därför att arbetstagaren har till uppgift att vårda och ta hand om

svårt sjuka människor, särskilt barn, samt människor som skadats eller omkommit. Att hjälpa

människor i nöd och ta hand om anhöriga till skadade eller drabbade är arbetsförhållanden

som är psykiskt belastande. För dessa yrkeskategorier finns ofta en beredskap och former för

att hantera påfrestningarna, t.ex. stöd och handledning. Extrema påfrestningar kan, trots detta,

leda till en sådan psykisk belastning att även personal med kunskap och erfarenhet kan

drabbas av krisreaktioner (a a).
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Problemområde

Den forskning som finns om svåra arbetsrelaterade händelser inriktar sig idag främst mot

stress hos akutsjuksköterskor på akutmottagningar och intensivvårdssköterskor på intensiv-

vårdsavdelning samt prehospital verksamhet. Endast lite forskning har hittats där anestesi-

sjuksköterskans upplevelser kring svåra arbetsrelaterade händelser studerats, varför detta blir

fördjupningen i denna undersökning.

1.2 Syfte

Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser kring svåra arbets-

relaterade händelser.

1.3 Frågeställningar

Hur beskriver anestesisjuksköterskan sina upplevelser kring svåra arbetsrelaterade händelser?

Vilka copingstrategier använder anestesisjuksköterskan för att den jobbiga upplevelsen inte

skall utvecklas till en skadlig erfarenhet och i vilken utsträckning kan dessa beskrivas?

Vilka situationer upplever anestesisjuksköterskan som hindrande i arbetet och vilka faktorer

gör att anestesisjuksköterskan känner trygghet i arbetet?

Vilken typ av uppföljning erbjuds anestesisjuksköterskan från sin arbetsplats efter en

traumatisk händelse?
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2. Metod

2.1 Design

Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats. En kvalitativ deskriptiv ansats är enligt

Polit och Beck (2008) ett tillvägagångssätt där man på ett djupare plan försöker fånga och

beskriva deltagarnas upplevelser. Denna ansats är vald för att kunna beskriva anestesisjuk-

sköterskors upplevelser utifrån det valda ämnet.

2.2 Urval och undersökningsgrupp

Urvalet av deltagare till studien gjordes genom ett strategiskt urval i samarbete med den

utvalda anestesiklinikens avdelningschef. Ett kvalitativt strategiskt urval sker genom att man

väljer informanter som har mycket att berätta om forskningsfrågan. Vanligtvis väljs relativt

små undersökningsgrupper där deltagare och miljöer bestäms utifrån studiens syfte (Forsberg

& Wengström, 2008). Urvalsgruppen bestod av sju anestesisjuksköterskor. Gemensamt

kriterium för anestesisjuksköterskorna i urvalsgruppen var att de självständigt tjänstgjort i

jourverksamhet. Anestesisjuksköterskorna fick själva bedöma definitionen av svår/traumatisk

händelse utifrån deras egna erfarenheter och behov/resurser. Anestesisjuksköterskor med

olika bakgrund valdes för att få fram variationer i beskrivningar av erfarenheter och upp-

levelser. Fjorton anestesisjuksköterskor tillfrågades skriftligt om medverkande i studien. Åtta

sjuksköterskor valde att ingå i studien. Av de åtta som tackat ja till medverkan var det sju som

slutligen svarade på frågorna. Sex av deltagarna i studien var av kvinnligt kön, en var man.

Åldern varierade mellan 33 år och 59 år. Erfarenhet som anestesisjuksköterska varierade

mellan 5 år och 35 år. Sex av deltagarna uppgav att de bor tillsammans med make/maka/

sambo och fyra av dessa även med barn. En deltagare uppgav samboende endast med barn.

Alla deltagare uppgav att de är föräldrar.

2.3 Datainsamlingsmetod

För att besvara frågeställningarna utformades en egen frågeguide innehållande sju bakgrunds-

variabler samt fem öppna frågor utifrån den tidigare kunskap som fanns inom området samt

utifrån studiens syfte och frågeställningar (bilaga 1). De bakgrundsvariabler som användes var

kön, födelseår, familjeförhållanden, barn, antal yrkesverksamma år samt övriga utbildningar

och arbetslivserfarenhet relevant till yrket. De öppna frågorna riktade sig mot de frågeställ-

ningar som utformats utifrån syftet. Exempel på frågor var; Finns det någon typ av händelse
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som Du fasar extra inför? Beskriv den typ av uppföljning som finns på kliniken efter en svår

arbetsrelaterad händelse. Beskriv Dina copingstrategier. Hur hanterar Du traumatiska situa-

tioner? Hur främjas egenvård? Hur gör Du för att inte ta händelsen/ situationen med Dig hem?

Frågorna besvarades skriftligt.

2.4 Genomförande

Studien utfördes under vintern 2008/2009 på en anestesiklinik vid ett länssjukhus i Mellan-

sverige. Verksamhetschefen på anestesikliniken vid det utvalda sjukhuset kontaktades för att

få tillstånd att genomföra studien (bilaga 2). Verksamhetschef och avdelningschef erhöll en

kort skriftlig presentation om den kommande undersökningen. Efter godkännande utvaldes i

samarbete med avdelningschefen fjorton anestesisjuksköterskor som uppfyllde kriterierna för

studien. Vidare skickades ett informationsbrev till informanterna, innehållande studiens syfte

och genomförande samt förfrågan om deltagande (bilaga 3). Före genomförandet av studien

testades frågeguiden på två utvalda anestesisjuksköteskor. Utifrån deras resultat användes

guiden vidare till övriga informanter. De två testformulären inkluderades sedan i studien. De

övriga informanter som valde att ingå i studien erhöll ca en vecka senare frågeguiden. All

information skickades till deltagarna via deras arbetsmail. Deltagarna fick själva välja om de

ville svara på frågorna via mail eller brev. Frågeguiden besvarades via mail eller brev utifrån

deltagarnas egna önskemål. Informanterna försäkrades om att allt deltagande var frivilligt och

att allt material skulle behandlas konfidentiellt.

2.5 Dataanalys

En kvalitativ innehållsanalys influerad av Graneheim och Lundman (2004) valdes att an-

vändas i studien. Metoden kännetecknas av att det huvudsakliga textresultatet grupperas och

kategoriseras på ett systematiskt sätt för att mönster och teman ska kunna utrönas ur resultatet

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). En manifest innehållsanalys, d.v.s. vad som egentligen

står i texten, användes som grund. Då fem informanter valde att lämna svar på frågeguiden via

brev valde författaren att ordagrant överföra dessa svar till en elektronisk variant. Alla svar

färgkodades så författaren lätt skulle kunna se mönster och skillnader i texten. Det insamlade

materialet bearbetades först genom att meningsbärande enheter relevanta till frågeställningar

och syfte plockades ut från texten. Vidare kondenserades den utvalda texten till mindre en-

heter. Kondenseringsprocessen innebär att författaren kortar ner de meningsbärande enheterna

utan att förlora något av innehållet, vilket innebär att kärnan i texten bevaras (a a). Dessa
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enheter ledde sedan vidare till sju subkategorier, som i huvudsak bidrar till att beskriva inne-

håll och är därför väl ämnade för att ge en bra bild av det manifesta innehållet i texten (a a).

Slutligen ersattes subkategorierna av fyra kategorier. Exempel på innehållsanalysen finns i

bilaga 4. Kategorier och subkategorier presenteras i resultatet och belyses med hjälp av citat

från frågeformulären.

2.6 Forskningsetiska överväganden

Studien har genomförts helt enligt forskningsetiska regler. Verksamhetschef, avdelningschef

samt de deltagande anestesisjuksköterskorna har alla erhållit skriftlig information om studien.

Allt deltagande har varit frivilligt och informanterna har när som helst kunnat avsluta sam-

arbetet utan vidare motivering. Allt material har behandlats konfidentiellt.
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3. Resultat

Resultat av innehållsanalys influerad av Graneheim och Lundman (2004). Kategorier och sub-

kategorier (Tabell 1) presenteras nedan och belyses med hjälp av tongivande citat från fråge-

guiderna.

Tabell 1 Översikt över kategorier (n=4) och subkategorier (n=7)

Kategori Subkategori

Trygghet i arbetet Att ha erfarenhet i yrket

Att känna acceptans i specifika

arbetssituationer

Att kunna se svåra situationer som en

utmaning

Utveckling i arbetet Att reflektera över arbetssituationer

Begränsning i arbetet Att känna psykisk påfrestning i olika

situationer

Metoder för krishantering Egna metoder för bearbetning av

svåra händelser

Bearbetningsstöd på arbetsplatsen

3.1 Trygghet i arbetet

Kategorin innehåller subkategorierna att ha erfarenhet i yrket, att känna acceptans i specifika

arbetssituationer samt att kunna se svåra situationer som en utmaning.

Att ha erfarenhet i yrket

Att ha erfarenhet i ett yrke ger en trygghet och ett självförtroende inför olika situationer som

kan uppstå. Alla informanter uttryckte på olika sätt hur de upplever sig ha erfarenhet i yrket.

Flertalet av sköterskorna beskrev att många situationer upplevdes lättare ju längre tid de

arbetat och relaterade till någon form av mognadsprocess i yrket.
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”Speciella saker som har hänt bär jag med mej hela tiden. Det betyder inte att det är

betungande utan snarare tvärtom. Det är en slags ”resursbank” som jag plockar av. Jag vet

inte om det är det som kallas erfarenhetsbaserad kompetens.”

”Det blir lättare med åren! Härdad? Tyckte det var värst som nybakad narkossköterska.”

”Har dock med åren lärt mig att patienter kan avlida trots behandling och att man inte kan

leka ”Gud fader” utan livet har ett slut när behandling ej hjälper. Tror det är en

mognadsprocess som yrkesmänniska.”

”Men jag vet inte om vi eller en stor del av oss som jobbar här är på ett visst sätt. Inte

direkt ”hårda” men kanske av den typen så att vi har lätt att lämna av och gå vidare,

kanske trygga, bra utbildade eller rustade på nått sätt.”

Alla informanter betonade att de inte har några speciella situationer de fasar extra inför utan

känner att de bemästrar de olika uppgifter och händelser som arbetet har att erbjuda.

”Finns inga händelser jag fasar över. Annars har jag varit med om det mesta och så länge

man vet vad man gör och behärskar sitt yrke finns inget att fasa över.”

Att känna acceptans i specifika arbetssituationer

Att vara trygg i sin yrkesroll kan även speglas av att ha förmågan att känna acceptans över sin

insats i svåra arbetssituationer. Fem av de sju informanterna beskrev tydligt hur de med tiden

fått förmågan att acceptera utgången av olika svåra händelser. En acceptans över att det inte

kan gå bra för alla patienter och att personalen kan och får känna sig nöjd ändå.

”Jag har gjort mitt jobb och allt som stått i min makt att göra...”

”Detta är något som förekommer i mitt yrke. Så är det bara.”

”Så länge jag gjort mitt jobb till det yttersta kan jag inte älta olika situationer.

Det som hänt har hänt.”
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”Jag hade gjort mitt bästa och ingen annan hade kunnat göra det bättre. Det är inte alltid

”Happy end”.”

Att kunna se svåra situationer som en utmaning

Svåra situationer behöver inte alltid vara en belastning utan dessa kan även fungera som en

utvecklande och utmanande del i arbetet. Detta belystes särskilt av två informanter som

tydligt beskrev hur de upplevde dessa delar av arbetet.

”Jag har ju valt att jobba med akutsjukvård för att jag tycker att det är spännande och

intressant. Varje situation är en utvecklande utmaning.”

”Jag tycker om mitt arbete och efter 23 år i yrket så har jag fortfarande en dragning till det

oväntade och spännande.”

”Vissa saker är större utmaningar än andra men det känns bara bra. Det är dom som gör att

det blir en liten guldkant på tillvaron.”

3.2 Utveckling i arbetet

Kategorin innehåller subkategorin att reflektera över arbetssituationer.

Att reflektera över arbetssituationer

Att kunna reflektera över olika typer av arbetssituationer kan hjälpa personen att utvecklas i

sin profession. Att vid en svår händelse där förloppet ändå fungerat bra kan stärka personen.

De kan t ex ge en känsla av lättnad över att händelsen denna gång inte drabbat en själv eller

de egna anhöriga eller en känsla av stolthet över att de egna insatserna eller att hela teamet

runt patienten fungerat väl. Sedan kan mindre traumatiska situationer där förloppet fungerat

sämre upplevas som betydligt jobbigare. Alla informanter reflekterade beskrivande över olika

arbetsrelaterade händelser, både bra och dåliga.

”Man känner en enorm tomhet inom sig efter ett svårt trauma men också tacksamhet

att det inte var ens familj eller anhöriga som var drabbade.”
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”Dåligt samarbete/ledning i den akuta situationen, jag själv blir osäker och tafatt.

Jag försöker att fokusera och se min del i det hela… Jag kände mig värdelös

som sjuksköterska men låter det inte gå ut över mig privat. Jag försökte analysera vad

som gått fel för att undvika det inför kommande situationer.”

”Summan är att jag tror att dom flesta som sysslar med akut/trauma klarar av att inte

ta åt sig av vad som hänt. Annars blir man inte långvarig i yrket. Givetvis tycker

man att saker är ledsamt och för jävligt men det stannar där.”

”Situationen påverkade inte mig i efterförloppet, mina känslor känns adekvata för

mig inför traumatiska händelser, det är ju det jag har valt och jag känner mig rustad

att vara i tuffa situationer. Jag minns inte hur jag kände mig när jag gick hem,

självklart berörd och i behov av att prata men inte så det påverkade mig negativt.

Stolt och nöjd över egna insatser och av att fungera i ett välfungerande team.”

”Vi hade alla tillsammans behövt akut krisstöd, pratat om vad som hade hänt. Då tror

jag att vi hade kunnat lämna det. Åtminstone mycket tidigare”

”Narkossköterskan som hade jour fanns (på eget initiativ) tillgänglig hela natten så jag

kunde få gå ut och gråta emellanåt. Kände mig vemodig tiden närmast efter händelsen. Ville

vara nära min familj betydligt mer. Ventilerade händelsen med arbetslaget. Vi hade en

uppföljning efter några dagar men jag tyckte att det fokuserades för mycket på IVA´s

personal. Grät mycket samma dag då jag lämnade jobbet.”

3.3 Begränsning i arbetet

Kategorin innehåller subkategorin att känna psykisk påfrestning i olika situationer.

Att känna psykisk påfrestning i olika situationer

Som anestesisjuksköterska är det oundvikligt att möta svåra och allvarliga situationer. Därför

krävs det av en anestesisjuksköterska att han/hon har en förmåga att klara dessa situationer.

Detta betyder dock inte att alla händelser löper smärtfritt förbi i vardagen. Att närvara och ta

hand om svårt skadade patienter tolkas och upplevs olika av oss alla. Vissa situationer på-

verkar vissa personer starkt medan de för andra går relativt smärtfritt förbi. Ett tydligt mönster
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sågs hos informanterna angående situationer de kände sig något osäkra inför. Alla utom en

informant uppgav att behandling och omhändertagande av sjukt eller skadat barn kändes

jobbigare än något annat. Ett par av dessa informanter beskrev hur just små och nyfödda barn

kändes mer påfrestande än andra patientgrupper. Orsak till detta uppgavs vara ovana av den

patientgruppen samt emotionella känslor i samband med barn.

”Men när det är barn inblandat så tycker man att det är mer påfrestande eftersom

man lätt ser till sina egna barn och hur det skulle vara och kännas.”

”Akut sjuka/väldigt sjuka/skadade barn är väl det som är svårast att emotionellt hålla

ifrån sig och att jag är mest ovan vid att vårda den patientkategorin.”

En informant svarade att få in anhöriga i en traumatisk situation var det enda som kändes

speciellt jobbigt. En informant uppgav även att patient som dör under operation var något som

upplevdes jobbigt.

3.4 Metoder för krishantering

Kategorin innehåller subkategorierna egna metoder för bearbetning av svåra händelser samt

bearbetningsstöd på arbetsplatsen.

Egna metoder för bearbetning av svåra händelser

För att kunna hantera jobbiga arbetsrelaterade situationer tycks de flesta informanterna

ventilera det som hänt via sitt sociala nätverk, d.v.s. med familj, vänner och arbetskamrater.

På kliniken finns en s.k. kamratstödsgrupp som fått en utbildning i basal krishantering. Dock

uppger många av informanterna att de själva väljer vem på arbetsplatsen de vill prata med,

någon som de litar på och har förtroende för.

”Copingstrategin är att tala med andra, narkosläkare eller narkossjuksköterska.

Man vet vem man ska vända sig till, vem som lyssnar!”

”Jag pratar, pratar, pratar med mina kollegor. Vet att det finns proffsstöd om

jag behöver. Jag tar med mej en del hem och pratar där också.”.
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”Jag bearbetade situationen genom att själv

tänka igenom hur jag agerade, om jag gjort mitt yttersta. Sedan pratade jag med en

nära kollega jag har förtroende för, för att få bekräftat att jag uppfattat situationen

rätt och att jag gjort vad som krävdes av mig. Kollegan var själv inte med

vid händelsen… Jag kände mig bra när jag gick från jobbet.”

”Tråkiga traumatiska händelser funderar man på om man kunde ha gjort

annorlunda. Gjorde jag något fel? Bearbetning sker genom att man ältar

händelsen med sig själv och kollegor.”

Att prata om svåra händelser passar inte alla människor. Övriga metoder för bearbetning kan

vara fysisk aktivitet, att lyssna på musik eller läsa en bok. Många av informanterna beskriver

att egen reflektion och genomgång av händelsen kan hjälpa i bearbetningen. Några beskriver

hur de lämnar den jobbiga händelsen i omklädningsrummet när arbetsdagen är slut.

”Egenvård främjas av att veta vad man själv mår bra av och att göra mer av

det och mindre av det man inte mår bra av. Egenvård främjas av att ha en god

hälsa och den kan man också påverka genom att leva medvetet och sköta sig

med kost och motion och annat som man mår bra av.”

”Jag försöker att själv analysera om jag gjort mitt bästa, sedan ber jag någon jag

litar på och tycker är klok om dens åsikter, sen går jag vidare. Jag är inte särskilt ältande

som person. Vi har ett ganska utsatt jobb och ibland går saker inte som man

själv vill, men försöker jag att alltid göra mitt bästa och gå efter mina strategier (vara

noggrann trots stress) så kan jag sova gott. När jag tar av mig mina arbetskläder

lämnar jag jobbet då är jag privata jag och inte ssk-jag.”

”Egenvård: Ute en hel del, försöker att få frisk luft efter dagens arbete. Har en stuga

på landet där jag ”hämtar kraft”. Försöker i möjligaste mån att alltid släppa

tankarna på arbetet när jag går ut från sjukhuset. Jag bara bestämmer mig för det.”
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Bearbetningsstöd på arbetsplatsen

Den organiserade uppföljning som finns på arbetsplatsen kom tydligt fram i informanternas

beskrivningar. Tre informanter beskrev hur personal som varit involverade i en svår händelse

tas ur tjänst för att kunna sitta ner tillsammans och ventilera situationen. Möjlighet till

professionellt bearbetningsstöd finns också tillgängligt. Två informanter belyste hur den

organiserade uppföljningen utvecklats de senaste åren och att möjligheterna idag jämfört med

för några år sedan är slående.

”Ingen som varit med om traumatisk händelse behöver gå in på sal

direkt efteråt om det bara är möjligt att ordna.”

”Alla som varit med vid händelsen frikopplas från vanligt arbete för att få tid att sitta ner

och i grupp gå igenom händelsen. Finns behov tror jag att man även erbjuds individuella

samtal med någon professionell, men det vet jag inte säkert.”

”Efter en svår arbetsrelaterad händelse ska man tas ur tjänst direkt för att få ventilera

händelsen, ev. med krisstödssamtal tillsammans med kamratstödjare på avd eller

sjukhuskyrkan. För ca 5 år sedan fanns inte den möjligheten. Numera ska också på

jourtid beredskapslaget ringas in för att bistå och avlasta.”

Några informanter beskrev hur de efter flera svåra situationer inte blivit erbjudna någon

organiserad uppföljning och att detta hade varit viktigt för att snabbare kunna bearbeta

händelsen. Ett par informanter beskrev att de blivit erbjudna men avböjt. Några informanter

uppgav att de inte blivit erbjudna men att de heller inte haft något behov av organiserad upp-

följning. Två informanter funderade om samtal efter jobbiga händelser borde ske på rutin och

vara obligatoriska. Detta för att fånga upp de personer som tror att de inte behöver eller

känner att det är onödigt att samtala efter en svår situation.

”Sedan kan man fundera om det vore bra att det fanns tid som rutin för samtal,

då kanske inte alla säger till att de behöver tala.”

Fyra informanter kände till det s.k. kamratstöd som finns tillgängligt på kliniken. Det är en

grupp på ca 10 personer som fått en extra utbildning i basal krishantering. Syftet är inte att

erbjuda personalen någon djupgående terapi utan ett hjälpmedel för att våga lyssna och ställa
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frågor till kollegor som varit med om en svår händelse. Två informanter uppgav att de kände

trygghet i att ha en chef som alltid är tillgänglig för samtal.

”Vi har en kamratstödsgrupp och en fantastisk chef på anestesin som

alltid finns tillgänglig för samtal.”

Ett par av informanterna var dock osäkra på hur uppföljningen fungerade och vilken hjälp

som finns att erbjudas.

”Vet inte riktigt. Tror att man kan få psykologhjälp och kurator om det behövs.

Eller vår egen kamratgrupp som stöttar.”
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4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Syftet med studien var att undersöka och beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser kring

svåra arbetsrelaterade händelser. Resultatet visade samstämmighet mellan informanterna

gällande många av de frågeställningar författaren sökt svar på. Anestesisjuksköterskan kunde

klart beskriva sina upplevelser kring svåra händelser och även förmedla den typ av bearbet-

ning som passar bäst för just honom/henne. Resultatet går att knyta an till några tidigare

studier, men den mesta forskning som finns inom området beskriver hur svåra traumatiska

händelser lätt ger en skadlig framtida effekt om dessa inte bearbetas korrekt. Resultatet i

denna studie visar dock på att många upplever jobbiga händelser på arbetet men att få tar det

med sig hem och utvecklar det till en skadlig erfarenhet. Då merparten av den liknande

tidigare forskningen fokuserar på personal på akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar och

prehospital verksamhet kan denna studie ej jämföras på anestesipersonal och deras erfaren-

heter. Detta kan kanske förklara hur delar av resultatet ej stämmer överrens med tidigare

forskning. Resultatet bör därför tyda på att de anestesisjuksköterskor som deltagit i studien

har förmågan att använda sig av ändamålsenlig coping samt vet hur de ska gå till väga för att

kunna bearbeta situationer de inte bemästrar själva.

4.2 Resultatdiskussion

Som helt ny anestesisjuksköterska kan många situationer upplevas som jobbiga och svåra på

olika sätt. Att känna sig trygg i sitt arbete och i sin yrkesroll kräver kunskap och erfarenhet,

men även förmåga att kunna reflektera över svåra situationer och känna tillfredsställelse även

när allt inte går som förväntat. För att komma dit behöver en anestesisjuksköterska gå igenom

olika faser, en mognadsprocess som steg för steg leder till att svåra situationer i stället för att

upplevas jobbiga kan ses som en utmaning. Detta fenomen beskrivs delvis i en studie gjord av

Perry (2005) där han i slutet sammanfattar undersökningen med råd till nyfärdiga anestesi-

sjuksköterskor. Ett av dessa råd är helt enkelt att acceptera stress och se det som en hjälp att i

vissa situationer kunna behålla fokus. Han beskriver även att erfarenhet kommer med tiden

och med den lär man sig hantera stressiga situationer. Detta belyses även i en studie gjord av

Gillespie och Kermode (2003) som undersöker hur perioperativ personal hanterar stressorer i

sin arbetsmiljö. Resultatet indikerar på att sköterskor med minst erfarenhet inom området

uppskattade störst negativa effekter.
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Reflektion är ett nyttigt och viktigt verktyg för att klara av svåra händelser. Att sedan kunna

kombinera detta med förmågan att använda sig av ändamålsenlig coping minskar risken för att

situationen utvecklas till en skadlig framtida erfarenhet. Som resultatet i denna studie visade

var den vanligaste copingstrategin en aktiv beteendecoping, d.v.s. att ventilera svåra händelser

med partner, vänner eller familjemedlemmar. Att prata med kollegor var också ett vanligt sätt

att bearbeta händelser. Övriga välanvända strategier var helt andra saker som motion, läsning,

kost och hälsa. Dessa strategier stöds av resultatet i en studie av Tyler och Ellisons (1994).

Tyler och Ellison undersökte individuella skillnader av stress, psykologiskt välmående och

copingstrategier på fyra olika arbetsplatser där helt vårdberoende patienter behandlas. Några

tillfrågade sjuksköterskor uppgav i studien att de använde sig av en problemfokuserad

strategi, d.v.s. en undersökande strategi där svar och råd söktes från äldre kollegor och över-

ordnande, vilket också beskrevs av en informant i ovanstående resultat. I Tyler och Ellisons

studie valde ett betydelsefullt antal deltagare att medvetet kombinera objektiva analyser,

utforskande av problemet och göra en positiv sammanfattning av händelsen och sedan

använda sig av resultatet i ett syfte av lärande. Detta beskrivs också i ett flertal andra studier

(Bennet, Lowe, Matthews, Dourali & Tattersall, 2001; Healy & McKay, 2000; Payne, 2001;

Tyson, Pongruengphant & Aggarwal, 2002). Dessa strategier återfanns även i ovanstående

resultat. Ett flertal av sköterskorna använde sig av förnekelse som copingstrategi och undvek

på detta sätt att låta sig påverkas av jobbiga situationer. Detta återfanns eventuellt i ovan-

stående resultat där en informant tydligt beskrev att inga händelser känns speciellt jobbiga och

att väldigt få saker får informanten att känna sig illa till mods. De män som deltog i Tyler och

Ellisons studie uppgav sig bli mer sällan och i lägre grad emotionellt påverkade av stressorer

än de kvinnliga deltagarna, vilket också visades i ovanstående resultat där den enda manliga

informanten var den som uttryckte att han aldrig påverkas på ett skadligt sätt av svåra situa-

tioner.

Tyler och Ellisons resultat visade förutom olika strategier för ändamålsenlig coping även hur

olika familjekonstellationer påverkar hur stress upplevs. De beskriver hur sjuksköterskor som

är gifta eller bor ihop med partner upplevde färre symtom på stress än de som lever utan part-

ner och sjuksköterskor med två barn upplevde signifikant mindre stress vid kontakten med

patienter och deras anhöriga. Sköterskor utan barn skattade sig högst på stresskalan. Detta är

en mycket intressant aspekt som dock inte direkt kunde kopplas till ovanstående studie.
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Crabbe et al. (2004) genomförde en enkätstudie på ett traumasjukhus i Johannesburg där de

studerade den psykiska långtidseffekten bland sjuksköterskor och läkare som arbetar med

traumavård. Syftet var att undersöka om det förekom hot och våld från patienterna och hur

personalen påverkades av detta. Resultatet visade gällande traumavården att en av de incident-

er som personalen påverkades mest känslomässigt av var de som innefattade skadade barn

vilket också stöds av de svar anestesisjuksköterskorna gav i denna studie. Vidare visade

studien att endast en deltagare hade blivit erbjuden hjälp efter att ha upplevt ett svårt trauma

och den personal som inte hade blivit erbjuden någon hjälp ansåg att de borde ha fått den

möjligheten. Denna avsaknad av adekvat stöd från arbetsledning återfinns även i en studie

gjord av Laposa, Alden och Fullerton (2003). Merparten av deltagarna använde sig av sina

kollegor för att bemästra sina reaktioner. Hälften svarade dock att de försökte hantera sina

reaktioner genom att hålla tankar och känslor för sig själva. I studien som Gillespie och

Kermode (2003) gjorde uppgav drygt hälften av deltagarna att de skulle använda sig av

debriefingsamtal om de blev erbjudna och nästan 60% av dessa var kvinnor.

Brysiewicz och Bhengu (2000) har i Sydafrika gjort en studie med syfte att utforska trauma-

sköterskors upplevelser av att handskas med våldsamma dödsfall samt hur detta påverkade

deras privatliv och arbetsliv. Sju sjuksköterskor som arbetat minst ett år på traumasjukhus

intervjuades. Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att plötslig våldsam död var jobbig

att handskas med. Denna oförutsägbara och oväntade bortgång ansågs som både meningslös

och onödig. Händelser som upplevdes speciellt jobbiga var konfrontation med patienter som

var medvetna om sin nära kommande död. I övrigt upplevdes patientens ålder och då framför

allt barn som en betydande faktor. Detta återkom också i ovanstående resultat. Den icke våld-

samma döden ansågs skilja sig från den våldsamma genom att patienten avled fridfullt och

slutet var i många fall väntad av anhöriga. Vid intervjuerna framkom även hur formella eller

informella samtal kring den traumatiska händelsen fungerade som hjälp vid bearbetning av

situationen.

Flertalet av informanterna beskrev hur viktig familj och vänner var i bearbetningsfasen efter

en jobbig händelse. Det sociala stödet beskrivs i ett flertal studier som en viktig del i

bearbetningsprocessen (Bennet et al., 2001; Healy & McKay, 2000; Payne, 2001; Tyson et al.,

2002). Många i ovanstående resultat betonade också vilken betydande roll arbetskamraterna

har. Detta beskrivs av AbuAlRub (2004) vars studie belyser hur sjuksköterskor med stort

socialt stöd från arbetskamrater upplever minskad stress på arbetet. Detta beskrivs också i
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Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell där psykosociala arbetsförhållanden

och deras effekt på hälsa beskrivs. Modellen fokuserar bl.a. på individen och det ömsesidiga

samspelet mellan individ och omgivning. Karasek och Theorell menar att det sociala stödet

fungerar som en praktisk och emotionell hjälp och till viss del kan minska risken för

eventuella skadeverkningar av en ogynnsam kombination av krav och kontroll. Detta fenomen

har även studerats dels av Sundin et al. (2007) i en undersökning gjord bland svenska sjuk-

sköterskor och undersköterskor och dels i en studie gjord av McGrath, Reid och Boore (2003)

där de flesta sjuksköterskorna i studien ansåg att det största stödet kom från de närmaste

arbetskamraterna. I den senare studien framkom dock att det var få som upplevde stöd hos

partner, familj eller vänner och därför sökte stöd på annat håll.

Det finns stora skillnader i återhämtningsprocessen efter en traumatisk händelse. Kvaliteten

på återhämtning från arbetet i samband med sådana händelser föreslås vara en kombination av

interaktiva processer för den enskilda personen, den organisatoriska arbetsmiljön och det

sociala stödet. I den studie som Michael och Jenkins (2001) gjort var syftet att undersöka hur

perioperativ personal uppskattat mängd och effektivitet i de sociala och personliga resurser

som användes efter exponering av traumatiska erfarenheter. Det föreligger ett tydligt behov av

stöd och stöttning för att upprätthålla och främja en positiv uppfattning om den svåra

händelsen. Resultatet visar på hur betydelsefullt det personliga och sociala stöd som finns runt

personen är för en adekvat återhämtning efter en traumatisk upplevelse. Den personliga

känslan av sammanhållning och emotionellt stöd som tas emot från arbetskamrater och arbets-

ledare var de mest välgörande resurserna efter ett trauma. Resultaten visar även hur viktigt det

är att förbereda personal genom organiserade stöd- och utbildningsprogram för att bli bättre

rustade för traumatiska situationer och deras efterverkningar.

4.3 Metoddiskussion

Syftet med studien var att undersöka och beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser kring

svåra arbetsrelaterade händelser. Författaren valde att använda sig av en frågeguide med

bakgrundsvariabler och semistrukturerade frågor. De öppna frågorna riktade sig mot de fråge-

ställningar som utformats utifrån syftet. Då författaren upplevde att ämnet kunde uppfattas

som känsligt och där informanter och författare ej var helt obekanta med varandra valdes

denna metod istället för intervjuer. Intervjuer hade dock kunnat ge mer utvecklande svar och

en djupare bild av anestesisjuksköterskans upplevelser.
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Före genomförandet av studien valde författaren att testa frågeguiden på två utvalda anestesi-

sjuksköteskor. Detta för att se om svaren på frågorna kunde besvara frågeställningarna. Totalt

sju informanter deltog i studien. Detta antal bedömdes vara tillräckligt eftersom innehållet

uppfattades som mättat. Materialet analyserades sedan med hjälp av en metod för kvalitativ

innehållsanalys influerad av Graneheim och Lundman (2004).

Ett resultats trovärdighet beskriver hur informanterna känner igen sig i resultatet och hur de

kan överföra detta till verkligheten. Studiens material lästes noggrant igenom upprepade

gånger. Därefter sammanfördes resultaten till en enhet och utifrån detta utkristalliserades

olika kategorier och teman. En svaghet i analysarbetet kan vara att författaren ensam, men i

samråd men handledaren utförde detta. För att stärka trovärdigheten i analysarbetet återgick

författaren därför upprepade gånger under hela processen till ursprungsmaterialet.

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller

situationer (Polit & Beck, 2006). Då endast en manlig informant deltog i studien kan resultatet

ge en skev genusfördelning och kanske därför vara svårt att överföra till andra populationer.

Eftersom en kvalitativ studie inte kan generaliseras upplevs studiens resultat vara svårt att

överföra generellt i liknande situationer. Den stora variationen i ålder och erfarenhet kan

också upplevas som en brist i datainsamlingen. Författaren valde dock att se detta som en till-

gång då det istället gav en spridning och en variation i utveckling och upplevelser. För att

belysa de olika kategorier och teman som arbetats fram användes citat från deltagarnas svar.

Detta ger läsaren en möjlighet att bedöma studiens giltighet (Granskär & Höglund-Nielsen,

2008).

4.4 Slutsatser

Arbetet för anestesisjuksköterskor är mycket avancerat och komplicerat på många olika sätt.

Dagligen finns risken att hamna i en situation som är svår att hantera och som i ett senare

skede kan leda till en mer eller mindre skadlig erfarenhet. Dessa situationer går ej att elimi-

nera från anestesisjuksköterskans vardag. Det finns dock vissa faktorer som kan påverka hur

de svåra effekterna kan minskas och på så vis göra dessa effekter till en mindre skadlig

erfarenhet. Varje klinik bör ha en utarbetad plan för omhändertagandet av anställda som

hamnat i en svår situation. Alla på arbetsplatsen ska dessutom känna till och ha kunskap om
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denna. På det personliga planet är det också viktigt att känna till den typ av copingstrategi

som fungerar bäst för just honom/henne.

Denna studie ger en ökad förståelse över hur anestesisjuksköterskor upplever svåra arbets-

relaterade händelser. En utökad studie med ett större urval skulle kunna ge ytterligare

kunskaper om svåra händelser och hur dessa tas om hand både på det personliga och på det

organisatoriska planet.
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Bilaga 1

Frågeguide

Bakgrundsvariabler

1. Är Du Man□ Kvinna□

2. Ange Ditt födelseår __________

3. Vilka personer ingår i Ditt hushåll (flera svar kan anges)?

Jag bor ensam □

Jag bor tillsammans med make/maka/sambo □

Barn □

Annan person □

4. Har Du barn? Ja□ Nej□

5. Ange antal år som anestesisjuksköterska/yrkesverksam tid __________

6. Uppge övriga utbildningar relevanta för studiens syfte, t ex psykiatrisk akutvård eller

handledning ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Uppge andra yrkeserfarenheter relevanta till Ditt yrke som anestesisjuksköterska ____

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

På nästa sida följer fem öppna frågor där Du med egna ord ska svara/förklara så detaljerat

som möjligt. Skriv dina svar på löst papper eller infoga direkt under frågan.
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8. Tänk tillbaka på en traumatisk arbetsrelaterad händelse som Du varit med om där

händelseförloppet fungerade bra. Beskriv så ingående som möjligt hur du hanterade

situationen. (Beskriv hur Du mådde tiden närmast efter händelsen. Beskriv hur Du

bearbetade situationen. Med vem/vilka ventilerade Du händelsen? Vilken typ av

uppföljning fick Du/saknade Du? Hur kände Du när Du lämnade jobbet samma dag?

etc.)

9. Tänk tillbaka på en traumatisk arbetsrelaterad händelse som Du varit med om där

händelseförloppet fungerade dåligt. Beskriv så ingående som möjligt hur du hanterade

situationen. (Beskriv hur Du mådde tiden närmast efter händelsen. Beskriv hur Du

bearbetade situationen. Med vem/vilka ventilerade Du händelsen? Vilken typ av

uppföljning fick Du/saknade Du? Hur kände Du när Du lämnade jobbet samma dag?

etc.)

10. Finns det någon typ av händelse som Du fasar extra inför? Ex svårt sjukt barn, patient

som avlider under behandling, hjärtlarm etc.

11. Beskriv den typ av uppföljning som finns på kliniken efter en svår arbetsrelaterad

händelse.

12. Beskriv Dina copingstrategier. Hur hanterar Du traumatiska situationer? Hur främjas

egenvård? Hur gör Du för att inte ta händelsen/situationen med Dig hem?
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Bilaga 2

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

Till verksamhetschef på anestesikliniken vid aktuellt sjukhus

Härmed anhålles om tillstånd att i uppsatsarbete, som ingår som del i utbildning vid

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, söka uppgifter enligt den

beskrivning som ges nedan.

UNDERSÖKNING AV ANESTESISJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER KRING

SVÅRA ARBETSRELATERADE HÄNDELSER

Mitt namn är Johanna Hessén och jag studerar på Högskolan i Gävle. Jag läser

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesi. I min D-uppsats kommer jag

att undersöka anestesisjuksköterskors upplevelser kring svåra arbetsrelaterade händelser.

Förhoppningsvis kan resultatet av studien fungera som ett underlag till reflektioner av den

egna verksamheten vilket i sin tur kan leda till kompetensutveckling. Avdelningschefen på

anestesikliniken har visat intresse för genomförande av studien och kommer dessutom att

hjälpa till med urvalet. Med detta brev vill jag fråga Dig om Du godkänner att jag genomför

studien i Er verksamhet.

Begreppet coping innebär hur personen hanterar påfrestningar. Coping kan definieras enligt

följande: ”Kontinuerligt förändrade kognitiva och beteendemässiga försök att klara av

specifika yttre eller inre krav som upplevs som krävande eller som överstiger ens resurser”

(Hovind, 2006, s. 22). Copingprocessen består av både tankar, känslor och beteende.

Avgörande faktorer kan vara tidigare erfarenheter, vad som är viktigt för individen samt hur

mycket kunskap personen har om sin situation.

Den forskning som finns kring traumatiska händelser inriktar sig idag främst mot

arbetsrelaterad stress hos akutsjuksköterskor på akutmottagningar. Mycket lite forskning har
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hittats där anestesisjuksköterskans upplevelser beskrivs, varför detta blir fördjupningen i

denna undersökning.

Syfte

Syftet med studien är att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser kring svåra

arbetsrelaterade händelser.

Metod

Studien kommer att vara av beskrivande design med kvalitativ ansats i form av en frågeguide.

Vid godkännande av studien kommer jag tillsammans med avdelningschefen att välja ut ca tio

anestesisjuksköterskor som uppfyller kriterierna för denna. Vidare skickas ett

informationsbrev till deltagarna, innehållande studiens syfte och genomförande där de även

aktivt får ta ställning till om de vill delta eller ej. De informanter som väljer att ingå i studien

erhåller senare en frågeguide innehållande frågor med bakgrundsvariabler samt fem öppna

frågor relaterade till studiens syfte.

Urval

Gemensamma kriterier för anestesisjuksköterskorna i urvalsgruppen är att de tjänstgjort

självständigt i jourverksamhet.

Anestesisjuksköterskorna bedömer själva definitionen av svår/traumatisk händelse utifrån

deras egna erfarenheter och behov/resurser. Anestesisjuksköterskor med olika bakgrund

kommer att väljas för att få fram variationer i beskrivningar av erfarenheter och upplevelser.

Etiska aspekter

Studien kommer att genomföras helt enligt forskningsetiska regler. Samtliga berörda parter

kommer att erhålla skriftlig information om studien. Allt deltagande är frivilligt och

informanterna kan när som helst avsluta samarbetet utan vidare motivering. Allt material

kommer att behandlas konfidentiellt.

Studerandes namn Handledares namn

Johanna Hessén Eva Boström
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Bilaga 3

UNDERSÖKNING AV ANESTESISJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER KRING

SVÅRA ARBETSRELATERADE HÄNDELSER

Jag heter Johanna Hessén och studerar på Högskolan i Gävle. Jag läser specialistsjuk-

sköterskeprogrammet med inriktning mot anestesi. I min D-uppsats kommer jag att beskriva

anestesisjuksköterskors upplevelser kring svåra arbetsrelaterade händelser. Begreppet coping

innebär hur personen hanterar påfrestningar. Coping kan definieras enligt följande:

”Kontinuerligt förändrade kognitiva och beteendemässiga försök att klara av specifika yttre

eller inre krav som upplevs som krävande eller som överstiger ens resurser” (Hovind, 2006, s.

22). Copingprocessen består av både tankar, känslor och beteende. Avgörande faktorer kan

vara tidigare erfarenheter, vad som är viktigt för individen samt hur mycket kunskap personen

har om sin situation.

Studien kommer att vara av beskrivande design med kvalitativ ansats i form av en frågeguide

innehållande bakgrundsvariabler samt fem öppna frågor relaterade till problemområdet. De

öppna frågorna önskas besvarade så beskrivande som möjligt. Gemensamt kriterium för

anestesisjuksköterskorna i urvalsgruppen är att de tjänstgjort självständigt i jourverksamhet.

Du är en av de utvalda anestesisjuksköterskorna som bedömts uppfylla kriterierna för studien.

Urvalet har gjorts i samarbete med anestesiklinikens avdelningschef. Du kommer själv att

bedöma definitionen av svår/traumatisk händelse utifrån Dina egna erfarenheter och

behov/resurser. Om detta verkar intressant och Du väljer att medverka i studien kommer Du

att erhålla frågeguiden via Din landstingsmail. Studien kommer att genomföras helt enligt

forskningsetiska regler. Studien är godkänd av verksamhetschef och avdelningschef. Allt

deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avsluta samarbetet utan vidare motivering.

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Med detta brev tillfrågas Du om

medverkande i studien. Eventuella frågor om studien besvaras via mail eller telefon.

Johanna Hessén Handledare: Eva Boström

Specialistsjuksköterskestudent Anestesisjuksköterska, Dr med vet.

Högskolan i Gävle
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Bilaga 4
Exempel på innehållsanalys

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori

Jag har gjort mitt jobb och
allt som stått i min makt att
göra... Detta är något som
förekommer i mitt yrke. Så
är det bara.

Jag har gjort mitt jobb och
allt som stod i min makt.
Sådant här förekommer i
yrket. Så är det bara.

Jag hade gjort allt
jag kunnat.

Acceptans Trygghet

Men när det är barn
inblandat så tycker man att
det är mer påfrestande
eftersom man lätt ser till
sina egna barn och hur det
skulle vara och kännas.

När det handlar om barn är
det mer påfrestande då
man relaterar till sig själv
och sina egna barn.

Större påfrestning
när det gäller
barn.

Psykisk
påfrestning

Begränsning

Det blir lättare med åren!
Härdad? Tyckte det var
värst som nybakad narkos-
sköterska.

Det blir lättare med åren.
Det var värst i början när
man var ny.

Lättare med åren. Erfarenhet Trygghet

Jag har ju valt att jobba med
akutsjukvård för att jag
tycker att det är spännande
och intressant. Varje
situation är en utvecklande
utmaning.

Arbetar med akutsjukvård
för att det är spännande
och intressant. Varje
situation är en utvecklande
utmaning.

Spännande jobb
där varje situation
är en utmaning.

Utmaning Trygghet

Det värsta man kan råka ut
för som narkossköterska
tror jag är när ett barn eller
en ung människa dör under
traumatiska förhållanden.

Det värsta är om ett barn
eller ung människa dör
under traumatiska förhåll-
anden.

Värst när barn dör
oväntat.

Psykisk
påfrestning

Begränsning

Speciella saker som har
hänt bär jag med mej hela
tiden. Det betyder inte att
det är betungande utan
snarare tvärtom. Det är en
slags ”resursbank” som jag
plockar av. Jag vet inte om
det är det som kallas
erfarenhetsbaserad
kompetens.

Speciella händelser bär jag
med mig. Det är inte
betungande utan en resurs-
bank som jag ser som en
erfarenhetsbaserad kompe-
tens.

Speciella händels-
er tar jag med mig
i form av erfaren-
het.

Erfarenhet Trygghet

Men jag vet inte om vi eller
en stor del av oss som
jobbar här är på ett visst
sätt. Inte direkt ”hårda”
men kanske av den typen så
att vi har lätt att lämna av
och gå vidare, kanske
trygga, bra utbildade eller
rustade på nått sätt.

En stor del av oss som
jobbar här verkar ha lätt att
gå vidare. De kanske
känner sig trygga, är bra
utbildade eller rustade på
något sätt.

Många verkar ha
lätt att gå vidare.

Erfarenhet Trygghet

Jag tycker om mitt arbete
och efter 23 år i yrket så har
jag fortfarande en dragning
till det oväntade och
spännande.

Jag tycker om mitt yrke
och har fortfarande en
dragning till det oväntade
och spännande.

Tycker jobbet är
spännande och
roligt.

Utmaning Trygghet


