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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att beskriva i vilka situationer IVA-sjuksköterskor upplever stress 

och hur de hanterar stressen i det vardagliga arbetet. Studien hade en beskrivande design med 

kvalitativ ansats. I studien deltog 10 intensivvårdssjuksköterskor. Inklusionskriterierna var att 

sjuksköterskorna skulle ha en specialistutbildning, och de skulle ha arbetat mer än ett år som 

intensivvårdsjuksköterska. Data samlades in med en semistrukturerad intervju som varade 

mellan 7 till 25 minuter. De teman som växte fram under bearbetning av data var ´Låg 

påverkansmöjlighet, höga arbetskrav och avsaknad av bekräftelse leder till rädsla för att tappa 

kontrollen´, Obalans mellan krav och bemanning´ samt ´Stödjande faktorer och eget ansvar 

kan minska stressupplevelsen´. Slutresultatet visade på att IVA-sjuksköterskor upplevde stress 

i situationer när arbetskraven var för många och ledde till oro för att tappa kontrollen. De 

höga kraven och otillräcklig bemanning ledde till en obalans där IVA-sjuksköterskorna 

upplevde otillräcklighet i sitt arbete. Stöd från arbetskollegorna samt individuella sätt att 

hantera den egna stressen, ansågs vara ett sätt att hantera stress på arbetsplatsen bland 

intensivvårdssjuksköterskorna. Sammanfattningsvis kan sägas att IVA-sjuksköterskorna 

upplevde stress på sin arbetsplats av olika orsaker samt att hanteringen av stressen skedde 

främst via ventilering med arbetskollegor. 

 

Nyckelord: stress, sjuksköterska, intensivvårdsavdelning, hantering, krav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
The aim of the study was to describe in what situations Intensive Care Unit (ICU) nurses 

experiences stress and how they cope with the stress in the ordinary work. The study had a 

descriptive design with a qualitative approach. Ten intensive care nurses took part in the 

study. The inclusions criteria were that the nurses had an education in intensive care and had 

worked more than a year as an intensive care nurse. The data were collected with a semi- 

structured interview that lasted between 7 to 25 minutes. The themes developed from the data 

were ‘Low influence possibility, high work demands and lack of confirmation leads to fear of 

loosing the control’, ‘Imbalance between demands and number of staff’, and ‘Supportive 

factors and own responsibility can reduce the stress experience’ The final result showed that 

nurses experience stress in situations when the work demands were to high which led to 

anxiety of loosing control. High demands and insufficient number of staff led to an imbalance 

and the nurses felt inadequacy in their work. Support from the colleagues and own individual 

ways to handle the stress, were considered to be ways to cope with it among the nurses. To 

sum up, the intensive care nurses experienced stress their workplace from various causes and 

they coped with their stress principally through ventilation with their colleagues.   

 

Keywords: stress, nurse, Intensive Care Unit (ICU), coping, demands. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Intensivvårdssjuksköterskors arbetssituation 
Intensivvårdssjuksköterskor (IVA- sjuksköterskor) tillgodoser och medverkar i omsorgen om 

den svårt sjuka patienten i en mängd olika roller (Urden, Stacy & Lough, 2008). Bakker, Le 

Blanc och Schaufeli (2005) visade att IVA- sjuksköterskor har ett omfattande ansvar för 

instabilt svårt sjuka patienter. De ska utföra procedurer rätt och reagera vid extremt 

brådskande situationer.  

 

IVA- sjuksköterskor arbetar i en högteknologisk krävande miljö (Mealer, Shelton, Berg, 

Rothbaum & Moss, 2007; Hays, All, Mannahan, Cuaderes & Wallace, 2006; Tang, Mazabob, 

Weavind, Thomas & Johnson, 2006). De utsätts för traumatiska och stressfulla händelser, då 

det många gånger är fråga om liv eller död. Enligt Verdon, Merlani, Perneger och Ricou 

(2008) och Lewis och Robinson (1992) kunde detta leda till utbrändhet. Sådana 

arbetssituationer är grunden till arbetsstress. Hays et al. (2006) beskrev även att IVA- 

sjuksköterskor behöver klara av de psykiska och emotionella krav i det höga tempot som 

arbetet kräver.  

 

Carayon och Alvarado (2007) beskrev att IVA- sjuksköterskorna också hade hand om större 

delen av kommunikationen med familjen till den svårt sjuke patienten, utvärderingarna, 

patientbedömningarna och vården på IVA och genom sina kognitiva färdigheter kunde snabbt 

känna igen kliniska förändringar och försämringar som uppstår hos patienten. De har även 

förväntningar på sig från anhöriga att ge emotionellt och psykiskt stöd till dem (Stayt, 2006). 

En aspekt som framkom i en studie (Stayt, 2006), där anhöriga behövde det emotionella och 

psykiska stödet, var att det ledde till en återhållsamhet bland IVA sjuksköterskor i relationen 

till de anhöriga. En konsekvens av detta blev att anhöriga inte fick det stöd de behövde. Detta 

bidrog till arbetsstress hos IVA- sjuksköterskor. 

 

Carayon och Alvarado (2007) menade på att medicinska misstag är allmänt förekommande 

inom intensivvårdsmiljöer och nämnde att flera andra studier har kopplat samman de 

medicinska misstagen med sjuksköterskors arbetsbörda.  
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1.2 Stress och coping  
Undersökningar om stress och coping (hantering) har blivit en viktig del med tanke på 

arbetstillfredsställelsen (Hays et al., 2006). De senaste 10- 15 åren har utbrändhet och 

stressrelaterade tillstånd ökat. Stress och utmattning är något som kan sprida sig bland 

arbetskollegor enligt Bakker et al. (2005) samt Carayon och Alvarado (2007). 

 

Det finns tre olika definitioner av stress: 1. Stress är något som ligger utanför individen och 

inkräktar på denne. 2. En fysiologisk reaktion på en extrem yttre faktor eller hot som utgör 

stressen. 3. Att betrakta stress som ett resultat av en interaktion mellan omgivning och den 

individ som upplever eller tolkar en situation (Bailey & Clarke, 1992).  

 

Coping är en kognitiv och beteendemässig ansträngning som individen gör för att ta kontroll 

över, tolerera eller reducera externa eller interna krav. De två övergripande kategorier som 

nämns är känslofokuserad coping (att reglera känslorna) och problemfokuserad coping (att 

göra något för att lätta på problemen) (Folkman & Lazarus, 1984). 

 

McVicar (2003) nämnde i sin artikel att de vanligaste orsakerna till utmattning bland 

allmänsjuksköterskor var bl.a. arbetsbördan, ledningen, konflikter inom professionen och den 

emotionella bekostnaden av vårdandet. Att lida av hög arbetsbörda har visat sig vara 

signifikant relaterat till humöret (Healy & McKay, 2000). Ineffektiv coping kan leda till 

ineffektiva och maladaptiva hanteringssätt som ger sig i uttryck bland allmänsjuksköterskor 

som emotionell distansering och depression (Brosche, 2003). 

 

Piko (2006) pekade på värdet av att ha en bra psykosocial arbetsmiljö och att det fanns 

samband mellan utbrändhet, rollkonflikter, arbetstillfredsställelse och den psykosociala hälsan 

bland vårdpersonal. Sjuksköterskor borde få ett bättre stöd (Piko, 2006) och att sjuksköterskor 

behövde få känna sig värdesatta/erkända i sitt arbete och få emotionellt stöd (Severinsson, 

2003), men detta förhindrades av bristen på förståelse för hur orsakerna till stress varierade 

mellan olika arbetsplaster, och att inte ha de rätta medlen till att hantera detta (McVicar, 

2003). Aiken (2001) visade i sin studie likvärdiga siffror från fem länder (USA, Kanada, 

Skottland, England och Tyskland) där allmänsjuksköterskorna upplevde att ledningen inte 

lyssnade på deras bekymmer/oro.  
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Värdet av socialt stöd för hälsan, stöd i den emotionella processen, att få prata med någon, 

eller behjälplig assistans, stöd från vänner, familj eller en bekantskapskrets, står i relation till 

ett ökat välbefinnande (McNeely, 2005). Copingstrategier mot stress så som t.ex. 

problemlösning, socialt stöd och konfrontation fanns beskrivet bland onkologsjuksköterskor 

(Rodrigues & Chaves, 2008) och IVA- sjuksköterskor (Hays et al., 2006).  

 

Problemlösning var en av de mest använda copingstrategierna som allmänsjuksköterskor 

använde sig av. Även sökandet av socialt stöd, självbehärskning och känslomässigt 

fokuserande coping användes av sjuksköterskorna (Healy & McKay, 2000).  

 

1.3 Stress och coping bland IVA-sjuksköterskor 
Flera studier (Kawano, 2008; Bailey & Clarke, 1992; Verdon et al., 2008, Cavalheiro et al., 

2008) har visat att IVA- sjuksköterskor upplevde stress i sitt arbete samt att en hög frekvens 

av utmattningssyndrom fanns bland intensivvårdspersonal (Poncet, et al., 2007; Bakker et al., 

2005; Verdon et al., 2008). Att IVA- sjuksköterskor kontinuerligt utsattes för hög 

arbetsrelaterad stress och sedan använde sig av maladaptiv coping, indikerade troligen till 

utbrändhetsprocessen, enligt Lewis och Robinson (1992) och Carayon och Alvarado (2007). 

 

I studien av Cavalheiro, Moura Junior och Lopes (2008) beskrevs arbetsmiljön som 

betungande för den individuelle IVA-sjuksköterskan både på det personliga och 

professionella planet för att de upplevde krav som var högre än deras egen förmåga att hantera 

dem. Kvalitén på arbetslivserfarenheten kunde påverkas negativt genom att 

arbetstillfredsställelsen var på verkad av stressen, utbrändhet och negativa attityder (Carayon 

& Alvarado, 2007). Det finns beskrivet (Carayon & Alvarado 2007; Li & Lambert, 2008) att 

IVA- sjuksköterskor ansåg att arbetsbördan var det mest stressfulla i deras arbete vilket är 

förenligt med den höga arbetsbelastningen. Carayon och Alvarado (2007) menade att 

arbetsbördan kunde leda till negativa konsekvenser för sjuksköterskorna och patienterna i 

vården. Patientsäkerheten blev sämre p.g.a den höga arbetsbelastningen (Bracco et al., 2001). 

Stone och Gershon (2006) presenterade i sin studie att det fanns indikationer på att IVA- 

sjuksköterskors arbetsvillkor var signifikant relaterat till sjuksköterskors arbetshälsa. Om en 

positiv arbetsmiljö fanns, så kunde även en lägre grad av yrkesskador påvisas.   
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Lewis och Robinson (1992) beskrev i sin studie 1203 sjuksköterskor som arbetade på olika 

intensivvårdsavdelningar deltog. Resultatet från bearbetade enkätsvar om arbetsrelaterad 

stress framkom att känsla av otillräcklighet, rädsla för att göra misstag, mycket ansvar, och 

komplicerad apparatur var några av orsakerna till den upplevda arbetsstressen.   

 

Det har visat sig att IVA- sjuksköterskor har högre förekomst av Post Traumatiskt Stress 

Syndrom (PTSD) relaterat till sin arbetsmiljö jämfört med allmänsjuksköterskor (Mealer et 

al., 2007). 

 

I en studie av Carayon och Alvarado (2007) framkom att nästan alla IVA-sjuksköterskor 

upplevde sitt arbete som fysiskt ansträngande. De fysiska arbetsuppgifterna var förflyttningar, 

lyft och badning av patienten, hämta och fylla på material och liknande. Tidsbrist ledde till att 

arbetet måste effektiveras under en mera begränsad tid och var relaterat till utbrändhet. 

Arbetsvariationen var stor, där uppgifter som bedömningar, mätningar och dokumentation var 

några av dem. Förändringar i vårdbehovet ledde till ytterligare arbetsuppgifter för IVA- 

sjuksköterskan som ett tillägg i den redan begränsade tidsperioden.  

 

Gurses och Carayon (2009) presenterade en studie om olika arbetshinder som IVA- 

sjuksköterskor utsattes för i sin arbetsmiljö. Ett av de hinder som presenterades var bl.a. att 

IVA- sjuksköterskorna upplevde att de fick dåligt med hjälp från sina arbetskollegor, där de 

själva påpekade att orsaken till detta var att det fanns otillräckligt med personal på vissa 

arbetspass.  

 

IVA- sjuksköterskor hamnade ofta i situationer som var kopplat till moralisk oro/utmattning 

och studien visade på en hög nivå av detta. Erfarenheterna säger att moralisk oro går ut över 

arbetstillfredsställelsen och detta är ett allvarligt problem, och något måste göras åt detta, 

menar Elpern, Covert och Kleinpell (2005).  

 

Mognad och erfarenhet visade sig ha en överrensstämmelse med en högre grad av 

medvetenhet hos intensivvårdssjuksköterskorna i sitt sätt att hantera stressen på arbetet. 

Stressfaktorerna var lägre hos dem som arbetat länge inom intensivvård (Cavalheiro et al., 

2008). Det vanligaste sättet att hantera stressen var planering/strukturering av arbetet bland 

kinesiska IVA- sjuksköterskor, vilket gjorde att problemet identifierades och sedan kunde 

hanteras (Li & Lambert, 2008).  
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IVA- sjuksköterskors förmåga att fungera kompetent och bearbeta stressen i en given 

situation var beroende av användning av effektiva copingstrategier (Boyle, Grap, Younger & 

Thornby, 1991). Li och Lambert (2008) beskrev i sin översikt olika copingstrategier som 

IVA- sjuksköterskor från olika länder använder. Där tar de fram exemplet att japanska IVA- 

sjuksköterskor använde sig av copingstrategin själv- kontroll medan amerikanska IVA- 

sjuksköterskor använde sig av problemlösning. Copingstategier har visat sig ha ett samband 

med arbetstillfredsställelsen. Beroende på karaktärsdragen hos individen, arbetets karaktär 

och arbetsmiljön inverkade dessa på copingstrategierna, som i sin tur inverkade på 

arbetstillfredsställelsen. Planering var den främsta copingstrategin bland kinesiska IVA- 

sjuksköterskor, där planeringen utgjorde en fokusering på problemet och identifierade olika 

strategier. Författarna nämner att möjligheten för planering för dessa IVA- sjuksköterskor kan 

ha varit relaterat till den arbetserfarenhet de hade, där medeltalet låg på över nio år.   

 

1.4 Problemformulering 
Mycket litteratur finns beskrivet om stress bland sjukvårdspersonal och hur det påverkar 

negativt genom att leda till utmattning och utbrändhet samt distansering och depression 

(Glasberg, 2007; Bailey & Clarke, 1992; Brosche, 2003). Tidigare studier visar att 

allmänsjuksköterskor upplever stress på arbetet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Aiken, 

2001; Brosche, 2003) Få studier om IVA sjuksköterskor och stress har framkommit (Mealer 

et al., 2007; Carayon & Alvarado, 2007; Verdon et al., 2008; Cavalheiro et al., 2008). Det 

finns sparsamt med studier som beskriver vilka copingstrategier IVA sjuksköterskor använder 

sig av (Li & Lambert, 2008) och författaren till föreliggande studie har inte funnit någon 

svensk studie som berör ämnet.  

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva i vilka situationer IVA-sjuksköterskor upplever stress 

och hur de hanterar stressen i det vardagliga arbetet. Frågeställningar för studien var: 
 

– När upplever IVA-sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning sitt arbete som 

stressande? 

– Vad upplever IVA-sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning som stressande i sitt 

arbete? 
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– Vilka copingstrategier använder IVA-sjuksköterskorna för att hantera sin stress? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 
Studien gjordes med en beskrivande design och kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2008).   

 

2.2 Beskrivning av avdelningen 
Avdelningen är uppdelad i en intensivvårdsavdelning och intermediäravdelning. På 

intensivvårdssidan arbetar 61 helårsarbetande IVA- sjuksköterskor och totalt på avdelningen 

finns 33 undersköterskor som även jobbar på intermediära sidan. I detta inkluderas även 

tjänst- och föräldralediga samt sjukskrivna. På vardagarna är tio IVA platser och tre 

intermediärplatser öppna. På helgen har de sex till sju IVA platser och två intermediärplatser 

öppna. På vardagarna arbetade mellan nio till tio IVA-sjuksköterskor och fem 

undersköterskor både på förmiddags- och eftermiddagspasset. På natten arbetade åtta till nio 

IVA- sjuksköterskor, samt fem undersköterskor. På helgerna drogs patientantalet ner till sju 

platser och då arbetade mellan sex till sju IVA- sjuksköterskor på dagpassen tillsammans med 

fyra undersköterskor och under natten arbetade sex stycken IVA- sjuksköterskor och cirka 

fyra undersköterskor. 

 

2.3 Urval och undersökningsgrupp 
Studien avgränsade sig till 10 IVA-sjuksköterskor som arbetade på en intensivvårdsavdelning 

från ett och samma sjukhus i Mellansverige. Inklusionskriterier för deltagande i studien var att 

de skulle ha arbetat ett år eller mer på intensivvårdsavdelning och genomgått en 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård. Urvalet av informanterna 

gjordes med ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008).  Önskemål var även att få 

deltagare med olika lång erfarenhet och ålder, se tabell 1.  
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Tabell 1. Demografiska data över informanterna 

Ålder Antal Antal verksamma år som 

intensivvårdssjuksköterska 

M (min- max) 

25-34 1 5 

35-45 2 17.5 (15-20) 

46-60 6 18,5 (9-31) 

> 60 1 34 

M= Medelvärde 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerad intervjuguide användes som datainsamlingsmetod (Polit & Beck, 2008). 

Intervjuguiden bestod av bakgrundsdata där ålder, tidigare vårderfarenhet samt hur lång 

erfarenhet av intensivvård informanterna hade. En öppen ingångsfråga för respektive område 

inom stress och hantering av stress ställdes (Bilaga 1). För intervjuteknik togs hjälp av Kvale 

(1997) vilken menar att den kvalitativa forskningsintervjun tar fram ett samspel som sedan 

leder till ny kunskap.  

 

Informanterna intervjuades en i taget på ett enskilt rum på sjukhuset. En bandspelare 

användes som hjälpmedel i datainsamlingen. Författaren ställde vid behov frågor som 

komplement till intervjuguiden som: ”Vad tänkte du då?” ”Vad kände du då?” så att 

informanten uppmuntrades att berätta med egna ord om sina känslor och upplevelser. 

Intervjuernas längd varierade mellan 7 till 25 minuter per person. En testintervju genomfördes 

och godkändes av handledare innan fortsatta intervjuer gjordes. Testintervjun medförde inga 

förändringar i den fortsatta processen och inkluderades i datamaterialet. Intervjuerna är 

transkriberade ordagrant. 

 

2.5 Genomförande 
Efter att tillstånd från verksamhetschefen för den berörda avdelningen på sjukhuset getts och 

ett godkännande från examinatorn på Högskolan i Gävle att genomföra studien fåtts, 

påbörjades datainsamlingen. En skriftlig information och inbjudan till att medverka i studien 

lades fram eller hängdes upp på anslagstavla på avdelningen av chefssjuksköterskan på 

avdelningen (Bilaga 2). Intresseanmälan gjordes personligen till författaren via samtal på plats 
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eller via chefssjuksköterskan. Vid första informationstillfället informerade 

chefssjuksköterskan om studien vid ett avdelningsmöte, och vid andra informationstillfället 

informerade författaren muntligen om studien vid ett skiftesbyte. Författaren för studien 

informerade deltagarna (IVA-sjuksköterskorna) muntligen om studiens syfte och 

tillvägagångssätt vid informationstillfället. Datainsamlingen påbörjades efter att 10 IVA- 

sjuksköterskor muntligen tackat ja till studien. Ingen deltagare valde att avbryta intervjun.  

 

2.6 Dataanalys 

Textinnehållet delades upp i innehållsområden utifrån respektive frågeställning för studien. 

Sedan analyserades varje innehållsområde separat. Kvalitativ innehållsanalys användes 

(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna lästes igenom flera gånger. Delar ur 

textinnehållet som svarade på frågeställningarna togs ut och sattes som meningsbärande 

enheter som sedan kondenserades för att slutligen kodas. Koderna grupperades till kategorier 

utifrån liknande innehåll. Dessa kategorier formulerades sedan till tre olika teman som 

svarade på frågeställningarna till denna studie. I tabell 2 ges ett exempel på 

dataanalysprocessen.  

 

Tabell 2. Exempel på meningsbärande enhet, kod och kategori 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Kategori 

Ja det är ju att man är 

underbemannade, vi har 

lite för mycket patienter 

och lite personal så man 

räcker till...... problemet att 

man känner sig 

underbemannad. Händerna 

räcker inte till. 

Man är underbemannad. 

För mycket patienter och 

för lite personal. 

Händerna räcker inte till 

Underbemanning.  För 

mycket patienter r/t 

personalstyrkan 

Personalbrist 
 
 

  

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna informerades muntligen samt med ett 

informationsbrev. De som tackade ja till intervjun hade rätt till att avbryta medverkan utan att 

behöva ange skäl. Data och material behandlades konfidentiellt vilket innebär att ingen 

deltagare och vårdinrättning kommer att kunna identifieras i resultatet. När arbetet är klart och 

publicerat kommer allt datamaterial att förstöras (Vetenskapsrådet 2009). 
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3. Resultat 

Resultatet i studien presenteras i tre olika delar vilka svarar på studiens tre frågeställningar 

och syfte. Studien resulterade i tre teman och13 kategorier. En översikt över teman och 

kategorier presenteras i tabell 3.  
Tidigare vårderfarenheter som IVA- sjuksköterskorna hade var att de jobbat på andra 

intensivvårdsavdelningar, vanliga bäddavdelningar, anestesi och barnavdelning. 

När informanterna fick beskriva ordet stress och dess betydelse, var det oftast den negativa 

beskrivningen som var den vanliga. Även positiv stress nämndes och beskrevs som ”ett 

adrenalinpåslag, en kick” och när kontroll fanns i situationerna så upplevdes stressen som 

positiv och att arbetet upplevdes fungera mera effektivt. 
Den negativa stressen visade i viss utsträckning på konsekvenser hos informanterna både 

fysiskt och psykiskt, i form av magont, sömnbrist, upplevelsen att känna sig pressad. Det 

framkom även att nyutbildad personal sagt upp sig p.g.a. den krävande arbetsmiljön på 

avdelningen. Av de tio informanterna upplevde de flesta sig stressad på arbetet i olika 

utsträckning. 

 

Tabell 3. Översikt över teman och kategorier 

Tema 1: Låg påverkansmöjlighet, 

höga arbetskrav och avsaknad av 

bekräftelse leder till rädsla för att 

tappa kontrollen 

Tema 2: Obalans mellan krav och 

personalbemanning 
Tema 3: Stödjande faktorer och 

eget ansvar kan minska 

stressupplevelsen 

Känsla av otillräcklighet 

Inte bli sedd/lyssnad på 

Rädsla för att göra misstag 

Tidsbrist 

Personalbrist 

Stort ansvar/krav 

Krav från anhöriga och patienter 

Ny teknisk apparatur och 

behandling 

 

Söker/får stöd från arbetskollegor 

Bearbetar sina tankar 

Förväntningar på sig själv och 

omgivning. 

 Försöker aktivt förändra/förbättra 

sin situation 

Söker stöd från vänner/familj 

 

3.1 Låg påverkansmöjlighet, höga arbetskrav och avsaknad av bekräftelse 

leder till rädsla för att tappa kontrollen. 
Detta tema som svarade på frågan ”När upplever IVA- sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning sitt arbete som stressande”? beskrivs med tre kategorier.  
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3.1.1 Känslan av otillräcklighet 

En kategori som framkom i dataanalysarbetet var ´känslan av otillräcklighet´. IVA-

sjuksköterskorna talade om känslan av att inte räcka till i sitt arbete och att känslan av 

otillräcklighet var en orsak till stressen som till grunden berodde på personalbristen. De 

upplevde att de inte hann göra ett riktigt bra jobb som de skulle ha velat, att arbetsuppgifterna 

var för många och att patientsäkerheten sviktade p.g.a. detta.  

 

Sjuksköterskan berättade: 

”...jag tror att alla sjuksköterskor känner var man än jobbar att man är otillräcklig att 

man inte gör ett riktigt bra jobb ...man hinner inte vända patienterna, man hinner inte 

med ... så som man skulle vilja många gånger.”(2) 
 

Samtidigt upplevde IVA- sjuksköterskorna att verksamheten grundade sig på personalens 

lojalitet, och trots den höga arbetsbelastningen så kände de ett ansvar att hålla verksamheten 

flytande mellan de andra avdelningarna och sitt eget arbete. 

 

”...men samtidigt vill vi hjälpa operationsprogrammet...vill inte att det ska strykas och 

det får folk ha förståelse för, för det är politik. Och sen är det ju sånna här 

specialavdelningar, vi kan inte ta in vikarier hursomhelst, det bygger ju på att vi är 

lojala och ställer upp för verksamheten.” (8) 

 

3.1.2  Inte bli sedd/lyssnad på 

En annan orsak till när IVA- sjuksköterskorna upplevde stress var när de upplevde sig inte bli 

sedda/lyssnade på. Upplevelsen att inte ha något stöd från cheferna, och bristen på förståelse 

för deras arbetssituation uttrycktes. Det var från cheferna samt kollegor från andra 

avdelningar som IVA- sjuksköterskorna upplevde att de inte fick det gehör de önskade. 

 

”jag tycker det är stressande när man känner att man inte har uppbackning från 

chefshåll, det är nog det allra värsta i den här situationen, att man inte har gehör 

uppifrån, att man inte gör någonting åt det Eller att man bara gör såhär, rycker på 

axlarna, men det är såhär det är...” (3) 

 

”...att dom (läkarna, sjukgymnasten, röntgen o.s.v) inte ser mig i ett sådant ögonblick 

för alla kommer in och gör bara helt enkelt...”(10) 
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3.1.3 Rädsla för att göra misstag 

IVA-sjuksköterskorna upplevde stress när inte kontroll över situationen fanns. Stress 

upplevdes även i situationer när patientens tillstånd försämrades där IVA- sjuksköterskan 

klandrade sig själv och menade att hon borde ha sett det men missat. 

 

”Så att just att man skulle få känna att man hade kontrollen, det är det som är det 

läskiga när man känner att man inte har koll på vad som händer.” (4) 

 

IVA- sjuksköterskorna uttryckte även tanken på att eventuellt råka göra misstag i en stressfull 

situation vilket ledde till rädsla för att mista sitt arbete.  

En sjuksköterska uttryckte: 

 

”Jag är rädd om min legitimation och om patientens liv, jag behöver ju ha mitt jobb, jag 

vill inte skada nån så att jag plötsligt står utan arbete...och jag vill inte att nån ska bli 

skadad, det vore ju fruktansvärt för att jag är överbelastad med arbete.”(3) 

 

En sjuksköterska kunde ha ansvar över två stycken IVA patienter under sitt pass, och 

anledningen var för att det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor på arbetspasset. Detta 

upplevdes också som en stressfaktor. 
 

”Det är väldigt stressande att inte ha koll på den andra patienten. Dom är ofta 

nyopererade, dom är dåliga intensivt liksom jättedåliga och så kanske en är mera dålig 

och man står väldigt mycket där och håller på och jobbar med den och kan ha svår 

tillsyn på den andra, det är stressande tycker jag” (3) 

 

3.2 Obalans mellan krav och personalbemanning 
Det som IVA-sjuksköterskorna berättade om i sin intervju var den rådande personalbristen på 

avdelningen. Kraven var högre än vad det fanns personal, och var grunden till stressen hos 

sjuksköterskorna. Dessa kategorier svarade på frågan ”Vad upplever IVA-sjuksköterskor på 

en intensivvårdsavdelning som stressande i sitt arbete”? Fem kategorier ingår i temat. 

 

3.2.1 Tidsbrist 

Den mest påtalade stressfaktorn var tidsbristen hos IVA- sjuksköterskorna på 

intensivvårdsavdelningen. Att hinna göra alla sina arbetsuppgifter innan arbetspassets slut 
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upplevdes bli en tävlan mot klockan. Samtidigt skulle de även hantera andra hinder/uppgifter 

som kom på vägen som inte var medräknade i arbetsuppgifterna. Även kravet på att hinna 

”göra undan” så att annan personal kunde göra sitt arbete upplevdes stressande.  

 

”Man har en lista på vad man ska göra men man vet exakt att jag kommer inte att 

hinna, absolut inte, alltså ändå bara några punkter och ingenting, det är stress för 

mig.” (10) 
 
”...man hinner inte ta hand om patienten, du vet allt det här omvårdnaden munvård,  

vändning, det finns alltså inte en chans och undersköterskan kan ju inte göra det själv 

så det är ju bara så att dom ja dom hjälper så gott dom kan.” (9) 

 

3.2.2 Personalbrist 

IVA- sjuksköterskorna upplevde personalbrist och påtalade den ofta som en av orsakerna till 

stressen, att inte få tid till att göra sina arbetsuppgifter, och inte heller ha möjlighet att få hjälp 

av sina kollegor eftersom de var upptagna med sina arbetsuppgifter.  

En sjuksköterska berättade om en händelse där personalen var tvungna att avbryta en 

dialysbehandling för få till en personal till. Att avsluta en dialysbehandling är inte något 

vanligt förekommande menade hon, detta var en extrem situation, vilket berörde henne. Akuta 

dialysbehandlingar kan vara livsavgörande för IVA-patientens hälsa, och att avbryta en sådan 

behandling var inte att föredra. 

 

”...dom var tvungna att lägga in patienter och vi hade inte personal, det innebar att vi 

fick avsluta dialys på en patient för att bara kunna frikoppla personal...” (6) 

 

”...det jag känner är att patienterna blir sjukare, dom blir äldre och vi klarar mycket 

mer men vi är inte mer personal vi räcker inte till helt enkelt.”(2) 

 

3.2.3 Stort ansvar/ krav 

Kraven på IVA- sjuksköterskorna blev stora, speciellt när det krävdes att de skulle ha hand 

om fler än en svårt sjuk patient, och när det inte fanns personal att ta till. Att ha hand om två 

patienter upplevdes stressande eftersom sämre tillsyn på den andra patienten kunde uppstå. 

Det kunde ofta ske när en sjuksköterska fick ta hand om ytterligare en patient som kom från 

operation. 
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”Alltså som en sköterska kan jag ha två svårt sjuka patienter så man har inte en chans 

att göra ett arbete som känns bra.” (8) 
 

En IVA-sjuksköterska berättar om en situation då hon upplevde stress: 

 

”Nu några månader sen, då hade jag två patienter, en vanlig IVA patient som inte var 

nyopererad...och sen fick jag in ett hjärtstopp som kylbehandlades ...jag hinner inte ta 

hand om min första patient utan all energi lades ju på den nya patienten som var yngre 

och sämre och hade så mycket runtomkring.” (4) 

 

IVA-sjuksköterskorna berättade om att de upplevde att de fick fler arbetsuppgifter eftersom 

de arbetat längre inom yrket, och menade att om de inte sa ifrån så lades fler arbetsuppgifter 

på dem. Detta var vanligt förekommande berättade de, och kommentaren de fick från cheferna 

var att de ska klara det som intensivvårdssjuksköterska. De ansåg sig även bli betraktade som 

att de klarade av mera och fler arbetsuppgifter, samt att de inte klagade i första taget och 

därför kunde läggas på fler arbetsuppgifter. 

 

3.2.4 Krav från anhöriga och patienten 

IVA-sjuksköterskorna upplevde anhöriga som en stressfaktor, speciellt krävande anhöriga. I 

och med tidsbristen så upplevde IVA- sjuksköterskorna att anhöriga var ytterligare något som 

krävde tid av dem med sina besök. IVA- sjuksköterskorna upplevde att detta tog tid av det 

vårdarbete som var planerat för patienten.  

 

”Anhöriga kan stressa mig mycket.”(8) 

 
”Många anhöriga eller anhörig som är väldigt påstridiga men med rätta men att man 

känner att man inte har den tiden för både patienten och anhöriga ibland.”(5) 

 

3.2.5 Ny teknisk apparatur och behandlingar 

Till viss del kunde ny apparatur och behandlingar upplevas som stressande för IVA- 

sjuksköterskorna. När ny apparatur ställdes fram på avdelningen och skulle tas i bruk innan 

personalen fått lära sig apparaten kunde detta upplevas som stressande och frustrerande. 
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Behandlingarna upplevdes som stressande i samband med att de uppkom plötsligt som ett 

tillägg i vården för patienten. 

 

”Jag kan bli stressad här när, vi får nya, vi har väldigt mycket apparatur, sen kan vi få 

ny apparatur som är ganska viktig” (7)  

 

”Precis när dom kommer in så är det så mycket som man måste tänka på att göra som 

ska gå så fort så dom snabbt ska bli kalla och snabbt få all (kyl) behandling för att man 

ska kunna rädda så mycket som möjligt.” (4) 

 

3.3 Stödjande faktorer och eget ansvar kan minska stressupplevelsen 
Att aktivt försöka hantera den upplevda stressen varierade bland IVA- sjuksköterskorna. Två 

av de totalt tio IVA- sjuksköterskorna upplevde sig inte stressade på arbetet, och upplevde då 

inte heller att de behövde bearbeta sin stress, men behovet av att ha en arbetskollega att kunna 

diskutera med var ändå viktigt tyckte de. Samtliga sjuksköterskor bearbetade stressen via 

ventilering med andra arbetskollegor. Bearbetningen på arbetet upplevde sjuksköterskorna att 

de fick i den mån att de kunde ha diskussioner med sina kollegor, men upplevde inte direkt 

någon hjälp från organisationen. Det hade dock upprättats handledningsgrupper ganska 

nyligen, där de träffades med jämna mellanrum. Dessa kategorier svarar på frågan: ”Vilka 

copingstrategier använder IVA-sjuksköterskorna för att hantera sin stress?”. Fem kategorier 

ingår i temat. 

 

3.3.1 Söker/ får stöd från arbetskollegor 

Stöd från omgivningen, t.ex. arbetskollegor och chefer, upplevdes som ett stort behov av 

IVA- sjuksköterskorna för att de skulle må bra och kunna gå vidare i sitt arbete.  

Sjuksköterskorna berättade: 

 

”Det skulle ju vara jättebra om jag visste att jag hade stöd av cheferna faktiskt. Sen har 

man ju det med arbetskamraterna när dom hinner ehm, när man hinner prata med 

varann...” (2) 
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”...jag tror det här med personal att vi som jobbar tillsammans... vi hjälper varandra 

och det tar ner stressnivån. Det gör liksom ändå att man ändå när man går härifrån 

tycker ändå att det är kul att komma tillbaka...”(3) 

 

3.3.2. Bearbetar sina tankar 

En del av IVA- sjuksköterskorna kunde själva bearbeta sina tankar och känslor när de 

upplevde sig stressade. Sjuksköterskorna var mera medvetna om sin upplevelse och samlade 

stryka inom sig för att orka fortsätta samt ordnade upp situationer på arbetet som tyngde dem. 

 

”jag har bestämt mig för att det som berör mig på arbetet det gör jag upp med på 

arbetet.” (6) 

 

”jag försöker lugna ner mig...att det är inte så farligt det ordnar sig nog efter en 

stund.”(7) 

 

” ..jag reflekterar tankar för att jag ska kunna hantera det. ”(6)  

 

3.3.3 Förväntningar på sig själv och omgivningen 

Förväntningarna/önskningarna på vad som behövde förändras för att minska stressnivån hos 

IVA- sjuksköterskorna var många, både på dem själva, cheferna, organisationen/omgivningen 

och arbetskollegorna. Sjuksköterskorna önskade bl.a. ökad personaltäthet och att det under 

arbetspassen skulle finnas tid för mera reflektion och diskussion med läkare och andra 

kollegor för att bygga upp kunskapen mera. Nedan presenteras några citat om förväntningar. 

 

”...att jag börjar på något sätt att säga ifrån...”(10) 

 

”...jag skulle ju önska att man tillför mer pengar i det avseendet att att man har mer 

utbildning, mer fortbildning, jag skulle önska kanske handledning för personal och jag 

skulle framför allt önska en bättre organisation.”(6) 

 

”...få en arbetsledning som kanske är mera lyhörd för dom behoven som vi har här på 

avdelningen.” (1) 
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3.3.4 Försöker aktivt förändra/förbättra sin situation 

Motion var något som de flesta IVA- sjuksköterskor ansåg vara stressreducerande, när 

musklerna tröttades ut och att sedan mentalt kunnat slappna av lättare och lämna det som varit 

på arbetet. Även att leva sunt, äta och sova bra var det sjuksköterskorna försökte göra för att 

må bra och att hantera stressen på arbetet. 

 

”Egentligen om man har haft skitjobbigt på på jobbet så det bästa är att fara ut och 

springa en bit, för då har man bearbetat och fått sprungit och är trött i muskler och 

mentalt så man är helt bara kan släppa det sen. (4) 

 

”...försöker motionera och sova gott....”(9) 

 

”..och sen försöker jag gå och lägga mig i tid på kvällen...”(2) 

 

Även att snabbt kunna prioritera det viktiga i arbetet var något sjuksköterskorna gjorde för att 

hantera stressen i situationer som var stressfulla. Att kunna prioritera det som var främst 

viktigast i situationen och sedan vara tvungen att lämna vissa saker eller själv göra det senare, 

var något sjuksköterskorna gjorde för att göra arbetet effektivare i en stressfull situation. 

 

”jag är ganska snabb i vanliga fall men när jag blir stressad då strukturerar jag upp 

snabbare vad jag måste göra, då prioritera det är ju det viktigaste... att man har bra 

kommunikation med kollegor, undersköterskor, läkare hur ska man lägga upp det, vad 

ska vi göra först, vad är viktigast.” (4) 

 

3.3.5 Söker stöd från vänner/familj 

Förutom stödet från arbetskollegorna upplevde IVA- sjuksköterskorna att bearbetning av 

stressen även var att umgås med vänner, familj samt att få göra sina fritidsaktiviteter. Att få 

koppla bort arbetet med vänner och familj omkring var stressreducerande. 
 

”Jag behöver min fritid faktiskt för att kunna ladda inför mitt arbete, den är 

jätteviktig,”(6) 

 

”...läser och träffar kompisar och vänner och äter gott och har trevligt och förkovrar 

sig...”(3) 
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”...det blir ju att man fokuserar på familjen och fritidsaktiviteter, för det är det bästa 

sättet.”(4) 
 

4. Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva när IVA- sjuksköterskor upplever sig stressade, vad 

de upplever som stressande, samt vilka copingstrategier de använder sig av när de upplever 

stress på arbetet. 

 

4.1 Huvudresultat 
I huvudresultatet framkom tre teman. Det första temat ” Låg påverkansmöjlighet, höga 

arbetskrav och avsaknad av bekräftelse leder till rädsla för att tappa kontrollen” bildade tre 

kategorier, det andra temat ” Obalans mellan krav och bemanning” bildade fem kategorier och 

det tredje temat ”Stödjande faktorer och eget ansvar kan minska stressupplevelsen” bildade 

fem kategorier. IVA- sjuksköterskorna upplevde sig inte bli sedda av sina chefer, och hade 

många önskningar om förändringar samt förväntningar både på sig själva, organisatoriskt, 

cheferna och på sina arbetskollegor. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
Informanterna (IVA- sjuksköterskorna) upplevde stress på sin arbetsplats vilket även 

framkommer i tidigare forskning (Kawano, 2008; Bailey & Clarke, 1992; Verdon et al., 

2008). Dock upplevde inte alla IVA- sjuksköterskor stress. De upplevde inte stress i så stor 

omfattning för att de hade mera arbetserfarenhet att luta sig mot. Detta kan relateras till 

Cavalheiro et al. (2008) som i sin studie nämner att det blir lättare att hantera stressfulla 

situationer eftersom sjuksköterskor med större erfarenhet lättare kan hitta lösningar på 

problemet. 

  

På frågeställningen ”När upplever IVA- sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning sitt 

arbete som stressande”? framkom att IVA sjuksköterskorna upplevde otillräcklighet samt 

rädsla för att göra misstag som orsaker till arbetsstressen vilket överensstämmer med Lewis 

och Robinson (1992). IVA- sjuksköterskorna upplevde sig inte bli sedda/lyssnade på av sina 

chefer. Detta kan överrensstämma med en studie om allmänsjuksköterskor av Aiken (2001) 
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som visade att mindre än hälften av sjuksköterskorna från fem olika länder upplevde att 

ledningen inte lyssnade på deras bekymmer/oro.  

 

För att svara på den andra frågeställningen för denna studie ”Vad upplever IVA- 

sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning sitt arbete som stressande”? svarade IVA- 

sjuksköterskorna att tidsbristen var en av orsakerna. De upplevde att det inte fanns tid för de 

arbetsuppgifter de hade. Detta stöds av Carayon och Alvarado (2007) som nämner tidsbristen 

som en stressfaktor. Även personalbristen påtalades av IVA- sjuksköterskorna vilket även 

framkom i en studie av Gurses och Carayon (2009).  

 

Den höga arbetsbördan/kraven som IVA- sjuksköterskorna upplevde på IVA var en 

stressfaktor och detta nämns av Cavalheiro, Moura Junior och Lopes (2008) där kraven var 

högre än deras egen förmåga att hantera situationen. Även Carayon och Alvarado (2007) och 

Li och Lambert (2008) nämner arbetsbördan som det mest stressfulla. Något som upplevdes 

som stressande var kraven från anhöriga och patienten. Carayon och Alvarado (2007) 

beskriver att IVA- sjuksköterskor har hand om den större delen av kommunikationen med de 

anhöriga till patienten och samtidigt ett ansvar för patienten och dennes mående ur alla 

aspekter. IVA-sjuksköterskor har förväntningar och krav på sig och skall fungera som 

emotionellt stöd för de anhöriga (Stayt, 2006) även med tanke på tidsbristen (Carayon & 

Alvarado, 2007). Med allt detta fann IVA- sjuksköterskorna detta som att krävande anhöriga 

var en stressfaktor. Författarens egen erfarenhet i frågan stämmer överens med de resultat som 

framkommer i studien, att de krav som sjuksköterskan har på sig att hinna med sina 

arbetsuppgifter och samtidigt sköta den svårt sjuke, gör att arbetsbördan blir tyngre och mer 

stressfull när t.ex. anhöriga kommer och behöver få det stöd och information som de ska få.  

 

Under intervjuerna framkom ibland att vissa sjuksköterskor höll problemen inom sig vilket de 

var mer eller mindre medvetna om att det gjorde. De orkade helt enkelt inte ta tag i den 

upplevda stressen utan istället låta den bero. Sjuksköterskorna berättade att de bara fortsatte 

att arbeta på och ansåg att det tog bara mer tid att gnälla för cheferna om problemen än att 

säga till. De nollställde sig inför sitt arbete, gjorde sitt och fick sin lön. Några av 

sjuksköterskorna berättade även att de led av fysiska åkommor där magsmärtor, trötthet och 

svårt att sova var några. 
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Ny teknisk apparatur och behandlingar upplevdes som stressande bland IVA- 

sjuksköterskorna. IVA- sjuksköterskor arbetade i en högteknologisk arbetsmiljö (Cuaderes & 

Wallace, 2006), vilket kunde upplevas som stressande när användandet av ny apparatur skulle 

läras in, som ett tillägg i arbetsuppgifterna. 

 

Den tredje frågeställningen ”Vilka copingstrategier använder IVA- sjuksköterskorna för att 

hantera sin stress”? svarade IVA- sjuksköterskorna att de sökte stöd eller att stödet från 

arbetskollegorna var stressreducerande. Detta kunde författaren inte hitta något om i 

litteraturen. Att bearbeta sina tankar och att samla sig, planera sitt arbete var även något IVA- 

sjuksköterskorna ansåg vara stressreducerande vilket stöds av Li och Lamberts (2008) 

översikt. Förväntningar på omgivningen/organisationen, arbetskollegor, och på cheferna 

nämndes av IVA- sjuksköterskorna i fråga om önskad förändring. IVA- sjuksköterskorna 

försökte även aktivt förändra sin situation genom att dra gränser mellan privatliv och arbete, 

motionera, äta och sova bra. Sjuksköterskorna sökte även stöd från vänner/familj genom 

fritidsaktiviteter och umgänge. Behovet av att få koppla av efter arbetspasset är en viktig del i 

återhämtningen, vilket IVA-sjuksköterskorna är väl medvetna om och försöker göra något åt. 

Den egna erfarenheten som författaren har är att möjligheten att få koppla bort arbetet genom 

fritidsaktiviteter och vänner är viktigt för det fortsatta välmåendet, och ökar motivationen för 

arbetet framöver. Att samtidigt ha möjlighet till ventilering mellan andra arbetskollegor är 

också mycket stressreducerande, och som samtidigt ger en gemenskap i arbetsgruppen. 

 

4.3 Metoddiskussion 
Författaren till denna studie har valt en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit & 

Beck, 2008) vilket anses lämpligt för studiens syfte. 

För att öka trovärdigheten i arbetet har författaren delat med sig av sitt arbete till handledaren 

som kunnat ge synpunkter under analysarbetets gång. Som intervjuare hoppas författaren för 

denna studie kunnat fånga nyanserade beskrivningar, pauser och känslor som förmedlades 

under intervjun på korrekt sätt vilket ska öka trovärdigheten i materialet. Noggrann 

genomgång av datamaterialet har gjort med hjälp av Graneheim och Lundman- modellen 

(2004). Analysarbetet har förlöpt stegvis i syfte att få ett trovärdigt resultat.  

 

Överförbarhet av föreliggande studiens resultat kan vara möjlig till en liknande 

intensivvårdsavdelning (Polit & Beck, 2008). Urvalet av informanterna var inte stort, och 
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skedde genom ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008). Detta kan ses som en svaghet. 

Samtliga tio IVA- sjuksköterskor som intervjuades var kvinnor, och eventuellt att resultatet 

kunde ha varit annorlunda om deltagandet av män skulle ha funnits i studien. Detta kan 

påverka överförbarheten och trovärdigheten på ett negativt sätt (Polit & Beck, 2008). 

Författaren valde att bortse från detta eftersom det viktiga var att deltagarna frivilligt valde att 

delta i studien och delge sina åsikter och känslor.  

 

Validiteten i studien, vilket Polit och Beck (2008) menar betyder att det som varit avsett att 

undersökas verkligen framkommit, anser författaren att studien lyckats delvis med. 

Validiteten ökar med en svensk studie inom ämnet. De två första frågeställningarna för 

studien ”När upplever IVA-sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning sitt arbete som 

stressande”? samt ”Vad upplever IVA-sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning som 

stressande i sitt arbete?” anser författaren att det framkommit resultat i den mån att de kunnat 

svara på frågeställningarna. Däremot för den tredje och sista frågeställningen ”Vilken coping 

använder IVA-sjuksköterskorna för att hantera sin stress”? kan författaren se vissa svagheter i 

resultatet. Frågorna till informanterna om deras coping, kunde ha varit mera specifika och 

konkreta och tydligare relaterade till sätt att hantera stress på arbetet, istället för att undersöka 

vad de gör med sin tid efter arbetet. Syftet var att få fram vilka copingstrategier individen 

använder sig av på arbetet vid stressfulla situationer, och här kunde kanske olika slags 

alternativ på coping ha räknats upp, eller att frågorna ställts på ett mera ingående sätt i deras 

hantering. Det fanns även sparsamt med forskning om IVA- sjuksköterskors coping. En 

enkätundersökning kanske skulle ha varit ett annat alternativ, men då skulle troligen inte ett 

mera beskrivande djup ha funnits, och gett en större förståelse för upplevelserna, anser 

författaren.  

 

För datainsamlingsmetoden valdes en empirisk studie med intervjuer för att få fram IVA- 

sjuksköterskornas upplevelser samt att de skulle få beskriva sina tankar och känslor. En 

presentation av författaren framfördes både vid de tillfällen som upprättades på avdelningen, 

samt sedan en kort presentation av författaren innan intervjuns början. Författaren kände inte 

någon av respondenterna, men eftersom författaren som genomförde intervjun själv arbetar 

som sjuksköterska på en annan intensivvårdsavdelning kan förståelsen underlätta och försvåra 

processen genom författarens egna värderingar i intervjumaterialet (Kvale, 1997) Informanten 

kanske inte ville blotta sig, återhållsamhet, eller kanske kände att denne kunde prata mera fritt 

eftersom ingen närmare bekantskap fanns vilket kan ha påverkat resultatet. Intervjuerna 
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skedde på ett enskilt rum på avdelningen, samt under IVA- sjuksköterskornas arbetspass, för 

att eventuellt öka deltagarintresset med tanke på att de inte behövde komma in extra på privat 

tid. Valet av miljön för intervjuerna kunde kanske ha gjorts på något annat sätt, för vid vissa 

tillfällen blev intervjuerna avbrutna av annat folk som gick i dörren eller hade något viktigt att 

säga eller fråga informanten. Intervjuerna bandades in med hjälp av en diktafon, vilket gav en 

bra ljudupptagning och ökar tillförlitligheten. Eftersom intervjun bandades in kunde det ha 

bidragit till viss återhållsamhet från informanterna. 

 

En kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) valdes till denna studie, vilket 

innefattar hur ett kodningsschema utvecklas. Här organiserades det skriftliga data som 

framkom från intervjuerna, där författaren plockade ut meningsbärande enheter som svarade 

på frågeställningarna. Dessa kondenserades sedan till mera kortfattade meningar för att sedan 

kategoriseras. Inga förutbestämda kategorier fanns innan. Dessa kategorier bildade sedan ett 

tema som svarade mot respektive frågeställning. Ett öppet förhållningssätt eftersträvades i 

analysarbetet, och medvetenheten om att vara neutral vid analysen av materialen. Författaren 

fick påminna sig själv om att lägga sina värderingar åt sidan. Genom systematisk bearbetning 

av text ökar studiens trovärdighet och validitet. Dock kan författarens ovana i detta arbetssätt 

ha bidragit till visst bortfall av viktig information som skulle ha kunnat utvinnas ytterligare. 

Författaren upplevde att den kvalitativa innehållsanalysen med Graneheim och Lundman 

(2004) fungerat bra.  

 

4.4 Klinisk tillämpning 
Under en del intervjuer uppkom förslag på hur organisationen skulle kunna förbättras i syfte 

att minska arbetsbördan på avdelningen samt att förbättra arbetsmiljön. Mera flexibilitet 

önskades och mera ”good will” där möjlighet till att kunna stämpla ut lite tidigare från 

arbetspasset för att kunna ta en promenad hem och räkna det som friskvård. Även mera 

fortbildning/utbildning efterlystes och omstruktureringar i organisationsupplägget.  

 

Ämnet är angeläget och behöver lyftas fram ytterligare för att en eventuell förbättring ska 

kunna ske. Eftersom författaren inte kunnat hitta någon liknande svensk studie om ämnet, så 

kan denna studie påvisa att problematiken om stress bland IVA- sjuksköterskor även finns i 

Sverige. Denna studie kan ligga som underlag för framtida diskussioner om att förändring 
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krävs. Jämförelser med andra länder och andra kliniker i Sverige vad gäller organisation 

skulle vara intressant att studera.  

 

5. Slutsats 
Ytterligare forskning krävs för att fastställa när och vad IVA- sjuksköterskors stress beror på 

samt vilken stresshantering de använder sig av på sitt arbete på en intensivvårdsavdelning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att IVA- sjuksköterskorna upplevde stress på sin arbetsplats 

p.g.a. tung arbetsbörda, personalbrist och tidsbrist samt att hanteringen av stressen skedde 

främst via ventilering med arbetskollegor. Större förståelse från cheferna efterlystes.  
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 BILAGA 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsdata 

 

– Hur gammal är du? (25-35 år , 36-45år , 46-60år ) 

– Hur länge har du arbetat inom intensivvården? 

– Vilken tidigare vårderfarenhet har du? 

 

Ingångsfrågor (stress) 

- Vad betyder ordet stress för dig? Positivt/ Negativt? 

– Händer det att du känner dig stressad på arbetet? Om ja, i vilka situationer upplever du dig 

stressad på ditt arbete? 

– Berätta om en situation på ditt arbetet som du upplevde som stressande? 

 

Följdfrågor 

– Vad tror du stressen beror på? 

– Vad är det som stressar dig mest? 

– Vad skulle du vilja ändra på för att minska stressen på arbetet? 

 

Ingångsfrågor (hantering) 

- Beskriv hur du hanterar stressen? 

 

Följdfrågor 

– Hur reagerar du när du är stressad? 

– Hur bearbetar du din egen stress? 

– Hur får du hjälp med bearbetningen på din arbetsplats? 

– Vad gör du för att kunna koppla bort arbetet efter arbetspassets slut när det varit stressigt? 

 

Avslutningfråga 

– Beskriv vilket stöd du behöver från din omgivning i samband med stress på arbetet för att 

du ska känna att du mår bra och kan gå vidare? 
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 BILAGA 2 

 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
Specialistsjukssköterskeprogrammet inriktning Intensivvård 

 

Informationsbrev och en förfrågan till Dig om att delta i en studie inom 

ämnet stress och stresshantering. 

 

Mitt namn är Nina Jansson och jag går specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

Intensivvård vid Högskolan i Gävle. I utbildningen ingår ett examensarbete på 15hp. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva i vilka situationer IVA-sjuksköterskor upplever stress 

och hur de hanterar stressen i det vardagliga arbetet. 

 

En individuell intervju som beräknas ta ca 20-30 minuter kommer att genomföras med 10 

intensivvårdssjuksköterskor. Du som deltar ska ha specialistsjuksköterskeexamen inom 

intensivvård. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du har rätt att avbryta deltagande innan bearbetning av 

data skett, utan att behöva ange skäl. Datamaterialet och resultatet kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att inga namn på deltagare och vårdinrättningar kommer att 

kunna identifieras i studien. När studien är klar och publicerad kommer allt datamaterial att 

förstöras. En bandspelare kommer att användas som hjälpmedel i datainsamlingen. 

 

Tillstånd har givits av verksamhetschefen på den berörda avdelningen på sjukhuset. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien kontakta mig: 

Mailadress: vsp08njn@student.hig.se 

Eller på telefonnummer: +358-(0)405744888 

 

Vid frågor kontakta 

mailto:vsp08njn@hig.student.se�
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Studerande:     

Nina Jansson  

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Intensivvård 60hp.  

Tel:  009358-18-33523/ +358-405744888  

Vsp08njn@student.hig.se  

 

Handledare: 

Marja-Lena Kristofferzon 

Univ. Lektor i vårdvetenskap  

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi              

Högskolan i Gävle Tel 026- 648242 

 

Dagny Melander 

Univ. Adjunkt i vårdvetenskap 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

Högskolan i Gävle Tel 026-648257  
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