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Abstract 

The purpose of this study was to describe theatre nurses experiences of stressors at work. 

Descriptive design with qualitative approach was applied. Semi structured interviews were 

conducted with twelve theatre nurses at a hospital in Sweden. Manifest and latent content 

analysis was used for analysis of the interviews.The result led to the following main themes; 

The time must be kept at all costs. The two subthemes which grow out of the categories were; 

Major operations program with a small staff and Insecurity and lack of understanding on the 

high tempo. With an operations program that was in focus and lack of staff worked theatre 

nurses under time pressure during the working hours. With overtime and constant adjustment 

of staff and patients, managed staff to carry out the operation program. Lack of time for the 

control of medical devices and medical equipment that had ceased to function during surgery, 

was experienced as very stressful. Poor cooperation with several surgeons and work in sterile 

center made the theatre nurses experienced stress.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskor upplevelser av stressorer i ar-

betet. Beskrivande design med kvalitativ ansats tillämpades. Semistrukturerande intervjuer 

genomfördes med tolv operationssjuksköterskor vid ett sjukhus i Sverige. Manifest och latent 

innehållsanalys användes vid analys av intervjuerna. Resultatet ledde fram till följande huvud-

tema; Tiden ska hållas till varje pris.  De två subteman som växte fram ur kategorierna var; 

Stora operationsprogram med liten personalstyrka och Otrygghet och brist på förståelse i det 

höga tempot. Med ett operationsprogram som stod i fokus och brist på personal arbetade 

operationssjuksköterskorna, under tidspress under arbetspassen. Med övertid och ett ständigt 

justerande av personal och patienter, lyckades personalen att genomföra operationsprogram-

met. Brist på tid för kontroll av medicinsk teknisk utrustning och medicinsk teknisk utrustning 

som slutade att fungera under operationen, upplevdes som mycket stressande. Ett dåligt 

samarbete med ett flertal operatörer och arbetet på sterilcentralen gjorde att operationssjuk-

sköterskorna upplevde stress.  

 

Nyckelord: Operationsavdelning, operationssjuksköterska och stressorer 
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Introduktion 

Stress 

Följande citat visar att stress är en anpassningsreaktion på en föränderlig miljö; ”Stress 

betyder olika saker för olika människor i olika sammanhang och olika saker stressar olika 

människor på olika sätt och av olika anledningar” (Hansson 2008:15). Enligt Världshälso-

organisationen är psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar de främsta orsakerna till för 

tidig död i Europa (Hansson 2008). 

 

Det var först med Hans Selye som begreppet stress blev etablerat. Under 1940-talet ut-

vecklade Selye en teori om stress. Han urskilde tre huvud faser i stressreaktionens utveckling. 

Under ”alarm fas” anpassar sig kroppen till den stress människan utsetts för. Kropps-

temperaturen förändras, liksom blodtrycket och muskel anspänningen. I den andra fasen, 

”motståndsfasen”, går det åt stora mängder energi och motståndskraft för att möta angreppet 

av stress. Den sista fasen kallade Selye för ”utmattningsfasen”, där vi börjar skönja effekterna 

av den extrema överansträngning som vi under en lång period har varit utsatta för (Perski 

2001). 

  

Stressorer är alla de faktorer från den yttre miljön som påverkar människan och orsakar stress 

(Dotevall 2001). Påverkan från den yttre miljön leder till effekter på den inre miljön, som i sin 

tur resulterar i kroppsliga och psykiska processer vars syfte är att åstadkomma kompensato-

risk aktivitet för att återställa den ursprungliga jämnvikten i kroppen (Währborg 2009). När vi 

saknar kontroll eller har svårt att bemästra olika situationer blir vi stressade. Hur människan 

hanterar stressorer är individuellt (Dotevall 2001). Fysikaliska stressorer som avser förhållan-

den i yttre miljön är till exempel temperaturer och ljud (Währborg 2009). I en kinesisk studie 

framkom att den största stressoren i arbetet på intensivvårdsavdelningarna var arbetsbelast-

ning (Li & Lambert 2008).  

 

Stress är en försvarsmekanism som alltid har funnits hos människan. Stress är något som i 

grunden är bra för människan och gör kroppen redo för fysisk aktivitet. För stenåldersmänni-

skan var den kraftansträngningen nödvändig för överlevnaden. Då rörde det sig om korta 

stresstoppar men idag varar stressen under längre perioder och är av helt andra slag. Långva-
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rig stress sliter på kroppen och återhämtningen blir störd. Långvarig stress kan göra att vi blir 

sjuka om vi inte får tid för återhämtning (Währborg 2009). 

Stress i arbetslivet 

I en svensk studie framkom att med en positiv arbetsmiljö menades arbetstillfredsställelse, 

deltagande och att ha påverkansmöjligheter vid beslut i organisationen, trevnad och välbe-

finnande, alla dessa delar påverkar väsentligt arbetsprestationen och effektiviteten (Arakelian 

et al. 2008). En stor arbetsmängd under en begränsad tid behöver inte ge ohälsa. Men att 

långvarigt arbeta under tidspress kan vara tärande, även om arbetet är engagerande. En stor 

arbetsmängd, högt arbetstempo eller arbete under tidspress som kombineras med små 

möjligheter att påverka sin egen arbetssituation kan leda till ohälsa och bidra till sjukdom. 

Övertid under lång tid och små möjligheter för återhämtning kan ge konsekvenser för hälsan 

(Arbetsmiljöverket 2011).  Stress och utmattningsproblem står för en stor del av den ökande 

långtidssjukskrivningen i Sverige. Många är sjukskrivna under lång tid och en del blir till slut 

pensionerade (Almén 2007). 

Operationsavdelningen 

En operationsavdelning är en mycket komplex organisation, kanske den mest komplexa på ett 

sjukhus på grund av att så många yrkesgrupper samarbetar i team och har delat ansvar för 

patientsäkerheten. I ett operationslag ingår operatör, narkosläkare, operationssköterska, 

narkossköterska och operationssjuksköterska/undersköterska. Det krävs hög kompetens hos 

operationsteamet för att kunna ge bra vård och behandling till patienterna. Arbetet på en 

operationsavdelning kräver teoretisk och praktisk kunskap som omedelbart kan behövas 

omsättas till handling. Operationsavdelningen är också komplex eftersom det krävs så stora 

mängder instrument, mediciner, utrustning och förbrukningsmaterial så att operationerna kan 

genomföras (Dåvøy et al. 2009).   

Operationssjuksköterskans ansvar  

Operationssjuksköterskans specialinriktning operationssjukvård är den äldsta specialin-

riktningen inom sjukvården. Den första utbildningen till operationssjuksköterska startade 

1919. Ämnena som de blivande operationssjuksköterskorna studerade var anatomi, sjukvårds 

lära, operationsteknik och hygienen. Ämnen som har stor betydelse för operationsresultatet. 

Antiseptiken blev därmed ett avgränsat ansvarsområde och operationssjuksköterskans sköte-

barn (Lindwall & von Post 2000). Operationssjuksköterskan arbete styrs av Hälso- och 
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sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Operationssjuksköterskan måste kunna tillämpa och följa 

föreskrifter, författningar och andra regler som gäller inom sitt specialområde. Hon ansvarar 

för patientens omvårdnad före, under och efter operationen (Lindvall & von Post 2000).  

 

Operationssjuksköterskan är den som är expert på och har ansvar för hygien och sterilitet (för 

att hindra smittspridning) på operationssalen. Operationssjuksköterskans ansvarsområden är 

att förebygga så att patienten inte får några tryck- och nervskador under operationen. 

Operationssjuksköterskan är den som desinficerar operationsområdet och draperar med steril 

klädsel för att undvika sårinfektioner hos patienten. Hon ansvarar för att rätt instrument, 

teknisk apparatur och allt material som behövs finns på plats och fungerar till operationen. 

Hon ansvarar även för att antalet instrument och dukar stämmer vid operationens slut, så 

ingenting blir kvar i patienten. Allt material ska fortlöpandes kontrolleras före, under och efter 

operationen. Under operationen så ansvarar operationssjuksköterskan för instrumenteringen 

och har ett nära samarbete med operatören. Detta innebär att hon måste ha goda kunskaper i 

anatomi, fysiologi och operationsteknik. Efter operationen är det operationssjuksköterskan 

som bandagerar operationsområdet och dokumenterar i patientjournalen. När allt är avslutat 

inne på operationssalen ansvarar operationssjuksköterskan för att alla preparat och remisser 

kommer till rätt instans. Hon har även ansvar att se till att alla instrument blir diskade och 

steriliserade efter operationen. Operationssjuksköterskan har även en naturlig plats som 

koordinator, som tillsammans med operatören och narkosläkaren ser till så att arbetet på 

operationsavdelningen genomförs och att patienten får den bästa möjliga vården (Dåvøj et al. 

2009). 

Tidigare studier 

En litteraturstudie visade att stressorer bland sjuksköterskor är ett hälsoproblem och att det 

finns ett samband mellan sjuksköterskors arbetsrelaterade stress och ohälsa (Mc Neely 2005).  

Mc Vicar (2003) visade i en litteraturstudie att stressorer för sjuksköterskor identifieras som; 

arbetsbelastning, relationer med annan personal, ledarskap och ledningsfrågor, känslomässiga 

krav på omsorg, skiftarbete och brist på belöning. Sjuksköterskor som arbetade inom olika 

avdelningar rapporterade liknande stressnivåer, men de rankade stressorerna olika. Flera 

undersökningar som utförts i olika delar av Europa har visat att arbetsrelaterad stress är 

vanligare hos sjuksköterskor som arbetade inom sjukhuset än utanför sjukhuset (Berland et al. 

2008, Stordeur et al. 2007, Sveinsdottir 2006). En finsk studie där sjuksköterskor deltog 

visade att skiftarbete var relaterat till psykisk ohälsa, lågt engagemang, låg arbetstillfreds-
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ställelse och låg arbetsförmåga (Elovainio et al. 2010). I en schweizisk studie med unga 

sjuksköterskor, framkom att arbetsrelaterad stress och låg kontroll över arbete visade sig vara 

riskfaktorer för patientsäkerheten (Elfering et al. 2006). 

 

I norska och svenska studier (Begat et al. 2005, Berland et al. 2008, Cronqvist et al. 2001, 

Silén et al. 2008) framkom att stressiga situationer, att fatta beslut i kritiska lägen, kort om tid 

och brist på inflytande gjorde att sjuksköterskor som arbetade inom intensivvård, kirurgi, 

anestesi och neurologisk avdelning måste omprioritera sitt arbete hela tiden. De beskrev sin 

situation som fysiskt och mentalt krävande. I en norsk studie framkom att otillräckligt med tid 

för att kontrollera utrustning och förberedelser av läkemedel var ett problem för sjuksköters-

korna, intrycket var att det kunde ha konsekvenser för patientsäkerheten (Berland et al. 2008).   

 

På ett regionsjukhus i Sverige där landstinget hade reducerat personalen, var det brist på 

personal på helger och nätter. Detta gjorde att endast en sjuksköterska var i tjänst på varje 

skift. Denna situation resulterade i alltför höga krav på varje sjuksköterska och osäkerhet när 

de inte hade någon annan sjuksköterska att konsultera när svåra situationer uppstod (Hertting 

et al. 2004).  

 

En operationsavdelning är en komplex plats. Det finns många potentiella faktorer som kan 

störa i arbetet och orsaka fel. Positivt arbetsklimat i operationssalen ökade kirurgens 

prestationsförmåga, vilket slutligen kan förbättra patientens operationsresultat (Wong et al. 

2010). I engelsk studie framkom att operationssjuksköterskan upplevde att ett av deras 

ansvarsområden var att ”se efter operatören”. De beskrev rollen som en värdinneroll. Rollen 

bestod av två stora delar; Hålla operatören glad och inte förarga operatören (Timmons & 

Tanner 2004). 

 

En studie från Australien visade att allt arbete och aktivitet på operationsavdelningen var 

uppbyggt kring hanteringen av operationsprogrammet (Riley & Manias 2006). De sjuk-

sköterskor som ledde och samordnade hade förmågan att organisera, prioritera personella och 

materiella resurser för att få flöde i operationsprogrammet (Gillispie et al. 2009).  I engelsk 

studie framkom att huvudorsaken till oenighet på operationsavdelningen gällde genom-

förandet av operationsprogrammet. Specifika källor till oenighet var; tidsmässig över-

skridande av operationsprogrammet, ändrad ordningen på patienter och tillgänglighet på 

personal och utrustning (Coe & Gould 2007). Operationssjuksköterskorna hade den tekniska 
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erfarenheten om den normala tid det tar för ett kirurgiskt ingrepp. Denna kunskap hade 

operationssjuksköterskorna som arbetade med olika kirurger. De kunde bedöma dem genom 

att jämföra dem med varandra (Riley & Manias 2006). 

 

I en grekisk studie framkom att maskiner, instrument och personal var de största buller 

faktorerna på operationssalen (Tsiou et al. 2008). En kanadensisk studie visade att sjuk-

sköterskor och annan personal var tvungna att kraftigt höja rösten, för att göra sig hörda. 

Buller i operationssalen kan vara farligt för patientsäkerheten på grund av att det kan bli 

missuppfattningar mellan personalen. Buller kan även orsaka arbetsrelaterad stress (Stringer 

2008).  

 

Gillespie och Kermode (2004) visade att om kirurgen kom med verbala kränkningar mot 

någon av operationssjuksköterskorna, ville hon inte arbeta med kirurgen igen. I studier 

framkom att de upplevde aggressivt beteende hos kirurgerna. Argumentation under 

operationen kunde leda till kraftfulla känslor och därmed äventyra patientens säkerhet genom 

att orsaka fel (Silén-Lipponen et al. 2005, Coe & Gould 2007).  

 

Operationssjuksköterskorna i en isländsk studie beskrev att operationerna hade blivit mer 

komplicerade och tekniskt utmanande vilket hade krävt nya kunskaper och färdigheter, medan 

tiden för personalutveckling hade minskat (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). I holländsk 

studie framkom att vid de flesta incidenter på operationssalen var instrument eller medicinsk 

teknisk utrustning inblandad. Av incidenterna som inträffade var 68 % under operationen och 

32 % inträffade under förberedelserna. Inga direkta fysiska patientskador rapporterades 

(Wubben et al. 2010).  I en engelsk studie framkom att kirurgerna upplevde att tekniska-, 

patient- och utrustningsproblem förekom ofta och var det mest stressande. Den minst 

allvarliga stressoren var oreda och avbrott medan problem i arbetslaget visade sig vara den 

mest allvarliga stressoren (Arora et al. 2010). När sjukhuset beskrevs i termer av 

produktivitet, vilket avspeglades på operationsavdelningen med ökande antal utförda 

operationer och minskning av väntelistor gjorde detta, att operationssjuksköterskorna 

upplevde att de förväntandes göra mer på mindre tid och att tidschemat för operationerna var 

kortare. De hade en känsla av att de hade mindre tid för förberedelse av operationerna och 

mindre tid mellan operationerna. Ökad arbetstakt i en miljö där ökad produktivitet är viktig, 

liksom obalans i personalstyrkan var identifierade som de största hoten mot säkerheten på 

operationsavdelningen (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). 
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Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell. 

En vanlig förklaringsmodell för arbetsrelaterad stress är Karasek och Theorells krav-, 

kontroll- och stödmodell. En bra arbetsplats har hittat en balans mellan hanterbar kravnivå 

och goda möjligheter för personalen att påverka sin arbetssituation. På en bra arbetsplats finns 

även ett bra stöd i organisationen. Höga krav i arbetet i kombination med små påverkans-

möjligheter och brist på stöd är väsentliga orsaker till stressreaktioner i arbetslivet. Har man 

ett bra socialt stöd kan det skydda mot stress då kraven är höga och inflytandet dåligt 

(Karasek & Theorell 1990). 

Problemområde 

Stress och utmattningsproblem står för en stor del av den ökande långtidssjukskrivningen i 

Sverige. Många är sjukskrivna i många år och en del blir till slut pensionerade i förtid (Almén 

2007). Tidigare forskning har visat att stress bland sjuksköterskor är ett hälsoproblem och att 

det finns ett samband mellan sjuksköterskors arbetsrelaterade stress och ohälsa (Mc Neely 

2005).  

 

En isländsk studie har visat att när sjukhuset ökade produktiviteten, så upplevde operations-

sjuksköterskorna att de förväntades göra mer på mindre tid och att tiden för operationerna var 

kortare. De upplevde att de hade mindre tid för förberedelse av operationerna och mindre tid 

mellan operationerna. Ökad arbetstakt och obalans i personalstyrkan i en miljö där ökad 

produktivitet är viktig, var i samma studie identifierade som de största hoten mot säkerheten 

(Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007). Inför en operation är det operationssjuksköterskan som 

ansvarar för sterilitet, teknisk utrustning, instrument, implantat och allt material som skall 

finnas på plats och som skall fungera. Eftersom arbetet som operationssjuksköterska ofta 

innebär att man arbetar med akuta operationer eller hamnar i oväntade situationer under den 

planerade operationen kan arbetet som operationssjuksköterska bli stressigt. Brist på svenska 

studier som visar operationssjuksköterskors upplevelser av stressorer i arbetet och kunskap 

om detta, gör det viktigt att genom forskning ta reda på vilka upplevelser operationssjuk-

sköterskor har i sitt arbete.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av stressorer i 

arbetet. 
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Metod 

Design 

Studiens design var beskrivande med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2008). 

Urval och undersökningsgrupp 

Operationssjuksköterskorna skulle ha arbetat minst ett år på den nuvarande arbetsplatsen för 

att ha hunnit satt sig in i rutiner, bekantat sig med lokaler och kollegor. De skulle inneha en 

tjänstgöringsgrad om minst sjuttiofem procent. Benner (1993) beskriver att när sjuksköterskan 

har arbetat i yrket i två år räknas hon inte längre som novis utan som kompetent. Sjuksköters-

kan saknar visserligen den skickligas snabbhet och anpassningsförmåga men hon behärskar 

situationen och kan klara av oförutsedda händelser som kan uppstå i arbetet. Informanter 

valdes utifrån efter ett ändamålsenligt urval, purposefully sampling (Polit & Beck 2008).  

 

I gruppen av informanter ingick tolv operationssjuksköterskor som var verksamma vid ett 

sjukhus i Mellansverige, sjukhuset hade sex operationssalar och där cirka tretusen åttahundra 

operationer genomfördes per år. Operationssjuksköterskorna var mellan trettiotvå och 

femtiosju år (m=49,7 år) de hade mellan tre och trettiotre års (m= 19) yrkeserfarenhet, från 

olika opererande specialiteter, allmänkirurgi, ortopedi och gynekologi.  

Datainsamlingsmetod 

Författaren utarbetade en intervjuguide inför de semistrukturerade intervjuerna som utgick 

från studiens syfte. Intervjufrågor bör vara korta och lätta att förstå (Kvale & Brinkmann 

2009). Två provintervjuer med två informanter genomfördes vid ett annat sjukhus för att 

säkerställa så att intervjuguiden överensstämde med studiens syfte och att frågorna upp-

fattades på ett korrekt sätt, för att öka studiens trovärdighet. Intervjuguiden ändrades efter 

provintervjuerna. Fler öppna frågor och flera följdfrågor lades till för att bättre överens-

stämma med studiens syfte. Intervjuguiden inleddes med fyra bakgrundsfrågor; Arbetar du hel 

eller deltid? Hur länge har du arbetat totalt som operationssjuksköterska?  Hur länge har du 

arbetat på den här operationsavdelningen?  Deltar du både i planerad och akut verksamhet? 

Därefter följde fyra frågor och två följdfrågor; Kan du beskriva vad du upplever som 

stressande i ditt arbete? Vad innebär det för dig och vad får det för konsekvenser för ditt 

arbete? Kan du beskriva vilka situationer som du blir stressad av? Kan du berätta om en 

arbetsdag som du upplever som stressande? Finns det något annat som du inte kan påverka 
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men som påverkar din arbetsdag?  Är det något annat som du vill tillägga som berör sådant 

som du upplever som stressande relaterat till ditt arbete? Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

bör intervjuaren uppmuntra informanten att så exakt som möjligt beskriva vad hon upplever 

och känner. 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen på ett sjukhus i Mellansverige tillfrågades om tillstånd att genomföra 

denna undersökning. När tillståndet hade erhållits kontaktade författaren avdelningschefen för 

att ta reda på vilka ur personalgruppen på operationsavdelningen som uppfyllde de kriterier 

som satts och ville delta i studien. Ingen av operationssjuksköterskorna önskade att delta i 

studien.  

 

En ny förfrågan utgick till ett annat sjukhus i Mellansverige. Ett tillstånd erhölls av verksam-

hetschefen och författaren kontaktade avdelningschefen på operationsavdelningen för att ta 

reda på vilka ur personalgruppen som uppfyllde de kriterier som satts. Alla tretton operations-

sjuksköterskor uppfyllde de uppsatta inklusionskriterierna. Avdelningschefen tillfrågade 

operationssjuksköterskorna vilka som var intresserade att delta i studien. Tolv operations-

sjuksköterskor tackade ja till att delta i studien.  

 

De åtta första intervjuerna utfördes av författaren i ett konferensrum på sjukhuset. De sista 

fyra intervjuerna utfördes på ett mindre rum inne på operationsavdelningen. Intervjuerna 

varade mellan tio och tjugofem minuter (m= 18). Alla intervjuerna genomfördes av för-

fattaren och spelades in på band under maj 2011.  

Dataanalys 
 

Den inspelande intervjun skrev författaren ner ordagrant för att kunna analyseras genom en 

kvalitativ innehållsanalys, enligt Graneheim och Lundman (2004). För att komma ihåg 

känslan av nyanser vid intervjutillfället och för att behålla känslan från samtalet skrevs även 

tystnader, skratt och suckande ut (Kvale & Brinkmann, 2009). Den inspelande intervjun 

avlyssnades efter transkribering för att kontrollera att text inte gått förlorad. Alla intervjuer 

transkriberades under juni 2011. 

 

Efter transkriberingen färg kodades intervjuerna och lästes åter igen för att få en känsla av 

helheten. De meningsbärande enheter som svarade på syftet identifierades och kondenserades 
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för att göra texten kortare och mera lätthanterlig. Inga data som svarade på syftet uteslöts. Den 

kondenserade texten försågs med koder, som beskriver kortfattat den kondenserande textens 

innehåll och svarar på syftet i studien (tabell 1). Koderna jämfördes grundat på skillnader och 

likheter och sorterades sedan in i åtta olika kategorier. Kategorier med liknande innehåll 

bildade olika underteman.  Den röda tråden söktes genom de meningsbärande enheterna, 

koder, kategorier samt subteman som slutligen ledde till den underliggande meningen, temat 

(Graneheim & Lundmann 2004).  

 

 Tabell1. De meningsbärande -, kondenserande enheterna med kategorier, subtema och tema 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Kategori Sub Tema Tema 

Men det är just det 

här att det är så 

intensivt. Mmm.  Att 

man aldrig får tid att 

få andas utan att det 

går i ett, i ett, i ett. 

Det är så 

intensivt så det 

finns ingen tid 

att andas ut. 

Det är så 

intensivt så 

det finns 

ingen tid 

att andas 

ut. 

Tidspress under 

arbetspassen  

För stora 

operationsprogram 

för 

personalstyrkan 

 

Tiden 

ska 

hållas 

till 

varje 

pris   

 Det är så mycket som 

kan gå sönder och … 

ja… krångla. Och då 

kan jag bli väldigt 

stressad, just i 

situationen, att det 

funkar inte. Jaha, vad 

ska jag göra åt det? 

Alltså, när man står 

under en operation så 

är det någonting, 

någon teknisk 

apparatur som 

krånglar, det är jätte 

stressande. 

Mycket 

stressande med 

teknisk 

apparatur som 

krånglar eller går 

sönder under 

operation. 

Stressande 

med 

teknisk 

apparatur 

som 

krånglar 

eller går 

sönder 

under 

operationen 

Osäkerhet om 

funktion av medicinsk 

teknisk utrustning och 

tillgång till instrument 

 

Otrygghet och 

brist på förståelse 

i det höga tempot 

Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetschefen på operationsavdelningen tillfrågades om tillstånd att genomföra studien. 

De tillfrågade informanterna informerades noggrant om syftet med studien både skriftligt och 

muntligt. De garanterades konfidentialitet och informerades att deltagandet var frivilligt och 

de kunde avsluta när helst de ville utan att förklara varför. Allt datamaterial har förvarats in-

låst under bearbetningen och presenterats så att inte deltagaren inte kan identifieras. Allt 

datamaterial kommer att förstöras efter arbetets slut. 

Resultat 

Resultatet består av följande huvudtema; ”Tiden ska hållas till varje pris” Med operations-

sjuksköterskornas berättelser om stora operationsprogram och brist på personal, upplevde 
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operationssjuksköterskorna tidspress under arbetspassen. Brist på tid för kontroll av 

medicinskteknisk apparatur och ett ständigt justerande av patienter och personal upplevde 

operationssjuksköterskorna otrygghet på operationssalen. De två olika subteman som växte 

fram ur kategorierna var; Stora operationsprogram med liten personalstyrka och otrygghet och 

brist på förståelse i det höga tempot. Beskrivningen av resultatet kommer att presenteras 

utifrån de subteman som visar operationssjuksköterskornas upplevelser och med kategorier 

som beskriver stressorerna i arbetet. Kategorierna kommer att presenteras med citat som 

belyser evidensen i studien. 

 

Tabell 2. Översikt över tema, subtema och kategorier 

                                         Tiden ska hållas till varje pris 

Kategorier Subtema 

Tidspress under arbetspassen                                                                                                                       

Stora operationsprogram med liten 

personalstyrka 
Sterilgodshanteringen på kvällar och helger 

Brist på personal på operation  

Ständiga justeringar i operationsprogrammet 

och på operationssalarna 

Osäkerhet om funktion hos medicinsk 

teknisk utrustning och tillgång till instrument 

 

Otrygghet och brist på förståelse i det höga 

tempot Samarbetet med operatören och inom 

operationsavdelningen 

Brist på erfarenhet och kunskap i 

operationsteamet 

Dålig fysisk arbetsmiljö på operationssalen 

 

Stora operationsprogram med liten personalstyrka 

Operationssjuksköterskorna upplevde det stressande med tidspressen under arbetspassen. Det 

var för mycket arbete i förhållande till tiden. De upplevde det stressande att ha hand om 

sterilgodshanteringen på kvällar och helger. Brist på personal, ständiga justeringar bland 

personal och patienter gjorde att operationssjuksköterskorna upplevde stress. 

 

Tidspress under arbetspassen 

Operationssjuksköterskorna sade att de upplevde tidspressen som stressande. De beskrev det 

stressande när det var små operationer, eller när det skulle gå snabbt i bytena mellan 

operationerna. Operationssjuksköterskorna upplevde då att de hade mindre tid på sig att 

förbereda sig inför nästa operation. Operationssjuksköterskorna berättade att de kände sig 

stressade, när operationen inte kom igång i tid på morgonen. Orsaker till att operationerna inte 
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kom igång kunde vara bedövningar som inte tog och detta gjorde att de blev försenade hela 

dagen. De berättade att narkospersonalen kunde utföra sina arbetsuppgifter utan att skynda 

sig. Operatören fick ta sin tid för operationen, medan de upplevde att operationssjuksköters-

kan skulle arbeta igen den tid som hade gått förlorad för att hålla tiden för operations-

programmet när det var förseningar.  

 

”Och då ska vi tjäna in den där tiden. Då ska vi göra vårat på halva tiden och gärna lite 

fortare ändå. Och då måste vi liksom komma igång och då är det vi som ska hämta igen det.” 

(Intervju nr 9). 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de upplevde att det var brådska med operations-

programmet och det var mycket arbete pålagt i förhållande till tiden. De sa att salarna var 

uppbokade med patienter hela dagarna, och att det var mycket dokumentation av olika 

kvalitetssäkrings dokument som var försummad på grund av tidspressen. De skyndade sig för 

att hinna göra så mycket som möjligt. Det hände att det inte gavs något utrymme, att läsa i 

journalanteckningar och kontrollera att de hade rätt instrument inför nästa operation. Tidigare 

hade de haft ett arbetstidsavtal som gjorde det lättare att komma igång tidigare på morgonen. 

Men med det nya avtalet beskrev de hur operationsprogrammet blev svårare att genomföra 

dagtid och det ledde till mycket övertid. 

 

 ”... men det är väl om man inte känner att man får den tid man behöver för sina 

arbetsuppgifter. Jaa. Utan det är andra som … som jagar på en. Knackar på dörren.” 

(Intervju nr 12). 

 

”... avtalet det påverkar ju också … dagens program mmm eftersom vi nu, nu är ju vi precis 

den tid vi ska börja. Då kommer ju första operationen den kommer ju igång senare än vad 

den har gjort innan och det påverkar ju hela dagens program.”(Intervju nr 7). 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att det var för stora operationsprogram som gjorde att 

personalen fick arbeta över. Den som var koordinator för dagen upplevde ofta att hon blev 

ifrågasatt av personalen, när hon ville starta upp en operation sent på eftermiddagen, eftersom 

hon kände pressen av produktionskravet som fanns. När sedan operationen drog ut på tiden 

fick personalen arbeta över. De upplevde det stressande när operatörerna var långsamma och 
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inte höll tidsschema. De beskrev att den planerade verksamheten var stor eller för stor i för 

hållande till bemanningen.  

 

”När klockan blir tre då blir man ifrågasatt av halva personalstyrkan ”Ska du verkligen dra 

igång något mer nu?” (Intervju nr 9).  

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de upplevde att det var ett högre tempo på dagarna än 

under jourerna. Det var även stressigt för kvällspersonalen, när de inte hann byta av kolle-

gorna i tid på dagarna när det var mycket operationer. De uttryckte också att det var 

stressande på kvällarna och helgerna när det var mycket operationer som väntade. De beskrev 

att de hela tiden måste skynda sig. De uttryckte att arbetet var så intensivt så att det aldrig 

fanns någon tid för reflektion eller att få andas ut mellan operationerna.  

 

”Men det är just det här att det är så intensivt. Mmm.  Att man aldrig får tid att få andas utan 

att det går i ett, i ett, i ett ” (intervju nr 7).  

 

Sterilgodshanteringen på kvällar och helger 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de även hade hand om sterilgodshanteringen på 

sterilcentralen, kvällar och helger. Eftersom den då inte var bemannad med personal från 

sterilcentralen. De beskrev hur stressigt det var att hinna med sterilcentralens arbete. De 

upplevde att det var stressigt att arbeta kvällar, nätter och helger på grund av arbetet på steril-

centralen. De berättade hur stressigt det var när det var mycket galler som skulle omhändertas. 

Det ingick även att se till att instrumenten som skulle användas nästa dag var sterila. 

 

”Ibland är det berg när vi kommer alltså klockan sex. Torsdagar finns det ingen efter ... efter 

klockan halv fem tror jag det är därute. Mmm. Så då kan man mötas av berg med instrument 

som man måste ta itu med. Så det önskar vi att det skulle finnas personal där på 

kvällarna.”(Intervju nr 7). 

 

Det blev stressigt för operationssjuksköterskan när det var mycket patienter på akutlistan. Det 

gällde att de hade full tillit till de andra i operationslaget, som gjorde alla förberedelser medan 

operationssjuksköterskan var inne på sterilcentralen. De sa att patienten alltid prioriterades 

först. De upplevde det stressande, att inte veta om de hade räknat rätt i gallren på steril-
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centralen efter nattens operationer. De sa att det inte var patientsäkert att räkna instrument den 

tiden på dygnet. 

 

”... så då får man ju stå sen, sent på natten då, morgonsidan då och räkna instrument. Ja, 

eller med min undersköterska. Eller… Alltså hela laget hjälps ju åt oftast. Jaa. Jaa. Mmm. 

Det är ju inte ur säkerhetsaspekt så är det ju inte bra att klockan tre på morgonen och räkna 

instrument och så. Neej. Så det kan ju vara ett stressmoment.” (Intervju nr 12). 

 

Brist på personal på operation  

Operationssjuksköterskorna beskrev att det inte fanns mycket utrymme för ledighet eller 

semester. När någon var sjuk så fick de täcka upp för varandra. De sa att det var för mycket 

arbete i förhållandet till personal. De beskrev att om någon var någon sjuk så blev det ännu 

stressigare eftersom hela planeringen föll. Då fanns det inte någon operationssjuksköterska 

som kunde lösa av för lunch eller kaffepaus.  De sa att de behövde några minuters paus 

emellan operationerna för att hämta igen sig. Men det var ont om personal så det fanns ingen 

tid för paus mellan operationerna. 

 

”Vi är lite folk. Det är stressande. Mmm. Att man ser att det puh… Gud, vi är som en 

opsköterska kort. Så det… det är… det är stressande. Och sen är det så, så långa perioder så 

det man liksom … man hinner ju inte hämta igen sig eller något sånt”(Intervju nr 4). 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de dagar de var koordinator så var det mycket 

stressande att vid dagens slut se, att det pågick operationer på alldeles för många operations-

salar. Det gjorde att det var nödvändigt att be personalen jobba över. Som koordinator var det 

mycket stressande att be personalen att jobba över, eftersom det var så osäkert om personalen 

skulle få övertidsersättning med det nya avtalet. Operationssjuksköterskorna berättade hur 

stressigt det var, att bli ombedd att jobba över de dagar de inte kunde. De sa att det var svårt 

att få tag på operationssjuksköterskor, eftersom det var brist på dem. De beskrev att till 

sommaren skulle de bli färre operationssjuksköterskor, eftersom två skulle vara graviditets 

lediga.  
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”Då måste man ju gå runt och be någon jobba över då. Och nu med vårat nya flextidsavtal så 

är det osäkert om man får övertid när man jobbar över. Mmm. Så som koordinator så är ju 

det väldigt stressande.”(Intervju nr 10). 

 

Ständiga justeringar i operationsprogrammet och på operationssalarna 

Operationssjuksköterskorna beskrev att vara koordinator hörde till den mest stressiga upp-

giften. Ständiga omflyttningar i operationsprogrammet gjordes så att dagens operations-

program skulle hinna bli genomfört. 

 

”Och sen är det ju om någon kommer, inte kommer alls och så har alla andra fått tider som 

kommer dagkirurgiskt. Att få det att flyta. Mmm. Och det är ett stort pussel som ska 

ihop”(Intervju nr 9). 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de upplevde det som mycket stressande när inte 

informationen gått fram att koordinatorn hade växlat patient på operationssalen. De beskrev 

att de kunde mentalt ha förberett sig på, plockat in instrument och den medicinsk tekniska 

utrustningen som behövdes för operationen på salen, då de fick vetskap om att den patienten 

inte skulle opereras eller var flyttad till en annan sal. Då fick de genast skifta om allt och 

plocka in nya instrument till en ny patient. Operationssjuksköterskorna sa att de tyckte att 

koordinatorn tog ner patienterna för tidigt till operation, vilket fick till följd, att de inte hann 

göra färdigt på salen innan nästa patient var på gång.  

 

”... det är just det här flyttande hit och dit med patienterna. Att man inte får ha lugn och ro. 

Så här en i taget, tyst och lugnt.”(Intervju nr 1). 

Otrygghet och brist på förståelse i det höga tempot 

Operationssjuksköterskorna upplevde otrygghet på operationssalen, när de hade brist på tid 

för att kontrollera den medicinsk tekniska utrustningen. De upplevde det också stressande när 

de inte hade vetskap om det fanns tillgång till extra instrument och om de var sterila om 

behovet skulle finnas under operationen. Det var också stressande att inte ha förståelse från 

operatören, om operationssköterskan inte hade kunskap om operationen. Det upplevdes att det 

var svårt med koncentration, om det pågick mycket olika diskussioner på operationssalen 

under arbetet. 
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Osäkerhet om funktion hos medicinsk teknisk utrustning och tillgång till 

instrument  

Operationssjuksköterskorna upplevde det stressande att inte ha vetskap om den medicin-

tekniska utrustningen skulle fungera under operationen. Operationssjuksköterskorna beskrev 

hur stressande det var att hinna göra alla funktionskontroller, på den medicinsk tekniska 

utrustningen innan operationen startade. Ibland kunde allt ha fungerat innan operationens start 

och när de senare hade startat operationen så fungerade inte utrustningen. Om den medicinsk 

tekniska utrustningen helt plötsligt slutade att fungera, måste de försöka lösa problemet under 

operationen. Vilket kunde vara svårt eftersom de var sterilklädda. De fick då ge instruktioner 

åt andra, som fick hjälpa dem att lösa problemen. 

 

”Då kan jag testa dem bara några sekunder innan och sen så, så funkar det inte ändå. Neej. 

Neej. Så det tror jag är den största boven till stress i min kropp i alla fall när det gäller 

jobbet.”(Intervju nr 11). 

 

Operationssjuksköterskorna upplevde det stressande att använda nya instrument eller ny 

medicinsk teknisk utrustning som de inte hade kunskap om. De sa att det var stressande om de 

inte hade hunnit få undervisning, eller om den undervisningen hade varit bristfällig. De sa att 

det även var stressigt att hinna se till, att beställningar av allt förbrukningsmaterial var gjort. 

 

”För dålig undervisning kan det ju vara i nya grejer. Man ska använda apparater som man 

inte har haft, utan att fått undervisning”(Intervju nr 8).    

 

Operationssjuksköterskorna beskrev hur de upplevde det stressande när det inte fanns tillgång 

till sterila instrument. Brist på sterila instrument kunde försena operationsstarten, eller var 

orsak till att de fick skifta patienter. Ibland hade de svårt att koncentrera sig på operationerna, 

på grund av att de oroade sig över tillgången på instrument till kommande operationer. När 

det inte fanns tillgång till sterila instrument blev det en tidsförskjutning i operationspro-

grammet, som gjorde att det blev nödvändigt för personalen att arbeta över. Men det var 

sällan att patienten blev struken på grund av brist på instrument. De upplevde det också 

stressigt de gånger de hade flera operationer med samma operationsmetod efter varandra. Det 

gällde då det krävdes speciella uppsättningar av instrument, som de hade få av. Med den 

påföljden att de måste sterilisera om instrumenten mellan operationerna. 



16 

 

 

”Ja, att jag kanske står och tänker på nästa operation eller operationen efter det. Har vi 

grejer till den?  Eller ska vi köra om dem? Eller ska vi prata med den och den? Istället för att 

stå och koncentrera mig på det jag gör. Så kanske jag är inne på andra eller tredje.”(Intervju 

nr 8). 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att det kunde vara svårigheter att välja instrument, om 

operatören inte hade gett information om hur operationen skulle utföras.  Om inte alla 

instrument fanns på plats under operationen, så var det ett irritationsmoment för operatören 

och övrig personal på salen. Andra stressiga moment som beskrevs, var när inte operationen 

gick som planerat. Operatören kanske bytte operationsmetod eller att det tillstötte komplika-

tioner under operationens gång. Det var då stressande att inte veta om de hade tillgång de 

instrument som då behövdes. 

 

”Att kanske inte operatören ens vet vad han ska göra, då är det inte så lätt att ta in rätt saker 

heller. Nää. … Men den stressen den är för båda … kanske?”(Intervju nr 2). 

 

Stressande upplevdes de dagar då det kom mycket låneinstrument som skulle göras klara till 

operationerna. Mest stressande var de då låneinstrumenten inte kom i tid, eftersom det var 

mycket arbete med dessa instrument innan de kunde tas i bruk. Om inte instrumenten kom i 

tid var det osäkert om de skulle behöva stryka patienten eller inte.  

 

”... ibland så, kommer inte instrumenten förrän samma dag och då så blir jag stressad. Jaa. 

Och då vet man inte, kommer instrumenten eller måste vi stryka patienten, eller?”(Intervju nr 

5). 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att de upplevde det stressande då de hade mycket 

operationer där det användes mycket ihåliga instrument. Då krävdes det en speciell 

diskmaskin, som var godkänd för dessa instrument. Denna maskin fanns det bara en av på 

avdelningen. Operationssjuksköterskorna berättade att de måste ha god framförhållning med 

diskmaskinerna. Det var viktigt att maskinerna var lediga efter operationens slut, annars 

kunde det bli förseningar om de inte hade god kommunikation mellan varandra.  
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”Så man vill ju köra i rätt diskmaskin också då. I alla fall om det är ihåliga instrument. Och 

då finns det en sådan bra diskmaskin på den här avdelningen. Och har man då precis startat 

den diskmaskinen när grejerna kommer ut som ska köras om. Då går ju maskinen i en timme. 

Så då blir det ju fördröjt”(Intervju nr 9). 

 

Samarbetet med operatören och inom operationsavdelningen 

En annan upplevelse av stress kunde vara samarbetet inom arbetslaget och specifikt när det 

var dåligt samarbete med operatören. Operationssjuksköterskorna beskrev att det var ett flertal 

av operatörerna som var otrevliga och att arbetsmiljön påverkades negativt av de otrevliga 

operatörerna. Operatören kunde bli otrevlig, om operationssjuksköterskan inte kände till allt 

om instrumenten som behövdes till operationen eller inte kunde operationsmetoden. Det upp-

levdes lättare att hantera situationen med en otrevlig operatör, om man själv hade kunskap om 

instrumenten och operationsmetoden. Operationssjuksköterskorna beskrev hur stressande det 

var, att se när inte blev ett bra resultat för patienten, när operatören varken lyssnade eller bad 

om hjälp. Vissa operatörer kunde bli otrevliga om en operationssjuksköterska påpekade något. 

När det var dålig stämning på salen var det bäst att vara tyst.  

 

”De kan bli alldeles stortokig ibland om man påpekar någonting. Och det är stressande. För 

mig handlar det inte om doktorns välbefinnande utan det handlar om patientens bästa” 

(Intervju nr 9). 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att det kunde bli stressigt om undersköterskan på salen 

var ovan eller om undersköterskan prioriterade sina arbetsuppgifter först. De upplevde det 

också stressande när narkossköterskan eller undersköterskan på salen ringde efter operatören, 

så fort de hade sövt patienten. Operationssjuksköterskorna upplevde det var stressande om 

hon inte hann bli klar med sina arbetsuppgifter innan operatören kom till salen. De berättade 

att de kunde vara stressigt att arbeta i ett arbetslag som arbetade i otakt och där man hade 

kommunikationssvårigheter. Vissa stressade mer än andra och det smittade av sig. 

Operationssjuksköterskorna beskrev att om patienten blev dålig eller om det hände en akut 

situation då var det stressande om de personerna blev sävligare för att dölja sin egen stress. 

Stressande var också vid akuta situationer när narkospersonalen inte förstod hur mycket 

operationssjuksköterskan hade att göra, innan de var igång med den akuta operationen. 
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”Att man inte liksom blir stressad utan att det blir att dom går ändå saktare och man blir 

ändå lugnare precis som dom inte ska visa att dom inte blir stressade eller 

någonting.”(Intervju nr 1). 

 

Operationssjuksköterskorna beskrev att det var stressande när inte teamarbetet eller hela 

kedjan, från avdelningen till operation fungerade. När det visade sig att patienten inte var klar 

för operation, så påverkades hela operationsprogrammet den dagen. De upplevde det 

stressande när inte operatören hade förståelse för att operationsstarten var försenad och de 

upplevde att det var operatörerna och narkosläkarna som drev upp tempot på operations-

avdelningen. När operationerna inte kom igång kunde operatörerna bli irriterade. Operations-

sjuksköterskorna sade att det var stressande när operatörerna jäktade på mellan operationerna 

så de inte hann göra sina förberedelser själv innan nästa operation. De berättade att läkarna 

undrade varför det var så långa bytestider mellan operationerna. Operatörerna hade inte 

förståelse för att det tog tid med avveckling av operationen, innan de kunde påbörja för-

beredelserna till nästa operation. De sa att de ibland blev stressade av att vänta på operatören 

som inte kom när han var kallad till operationen. 

 

”Men den som driver upp tempot det är ju oftast läkarna. Jaa. Det kan man säga. Jaa. Både 

narkosläkare och kirurger då.”(Intervju nr 11). 

 

Brist på erfarenhet och kunskap i operationsteamet 

Operationssjuksköterskorna beskrev att det var jobbigare om koordinatorn bytte patient på 

salen när man var ny och inte hade så stor erfarenhet av operationerna.  Det var svårare att 

prioritera patienten eller sterilcentralen på jourtid när man var ny. De sa att detta berodde på 

att det tog tid innan de hade erfarenhet och kunskap om instrument, operationsmetod och 

prioritering. Att inte alltid ha vetskap om vad som väntade under en arbetsdag kunde också 

vara stressande. Operationssjuksköterskorna upplevde att det var svårt att tänka klart under 

operationens gång när de blev stressade och om de hade begränsad kunskap om operationen. 

De kände då att de inte hade någon kontroll över situationen. Stressande var det även när de 

hade ett instrumentarium som de inte kände igen, och när de upplevde att det var för höga 

krav i arbetet i förhållande till den kunskap man hade.  
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”Men det är klart att man blir ju inte riktigt lika klartänkt. Speciellt med situationerna där 

man inte kan hantera jobbet”(Intervju nr 3). 

 

De berättade att de upplevde det mycket stressande om operatören inte var så skicklig, när 

operationsresultatet inte blev bra för patienten. De hade en känsla av att de sämsta 

operatörerna blev lämnad i sitt öde. På helgerna kunde ett helt lag kallas in för akuta 

operationer och den mest oerfarna operatören skulle operera. De berättade att det var 

stressande om det på jourtid kom akuta operationer och det inte fanns operations 

beskrivningar. När de då behövde få råd om hur patienten skulle ligga på operationsbordet 

eller vilka instrument som krävdes till operationen, så försökte de ringa sina kollegor som inte 

alltid var hemma och svarade på telefon. 

 

”Då är det den nyaste doktorn som ska göra det då när man är in ringd på en lördag eller 

söndag. Är det rätt övningstillfälle det?”(Intervju nr 9). 

 

Dålig fysisk arbetsmiljö på operationssalen 

Operationssjuksköterskorna beskrev att det var stressande med för höga ljud eller för mycket 

ljud. De sa att det var svårt att koncentrera sig på arbetet, när det var mycket diskussioner på 

operationssalen. Det kunde också vara stressande om det var för varmt på salen eller om man 

hade dålig kommunikation i arbetslaget. 

 

”Alla ska … diskutera sitt”(Intervju nr 2). 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskor upplevelser av stressorer i ar-

betet. Beskrivande design med kvalitativ ansats tillämpades. Resultatet ledde fram till följande 

huvudtema; Tiden ska hållas till varje pris.  De två subteman som växte fram ur kategorierna 

var; Stora operationsprogram med liten personalstyrka och Otrygghet och brist på förståelse i 

det höga tempot. Med ett operationsprogram som stod i fokus och brist på personal arbetade 

operationssjuksköterskorna, under tidspress under arbetspassen. Med övertid och ett ständigt 

justerande av personal och patienter, lyckades personalen att genomföra operationsprogram-

met. Brist på tid för kontroll av medicinsk teknisk utrustning och medicinsk teknisk utrustning 
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som slutade att fungera under operationen, upplevdes som mycket stressande. Ett dåligt 

samarbete med ett flertal operatörer och arbetet på sterilcentralen gjorde att operationssjuk-

sköterskorna upplevde stress.   

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie har visat att det fanns likheter med tidigare studier. I denna 

studie framkom att upplevelsen av stress var tidspressen under arbetspassen. Operationssjuk-

sköterskorna beskrev att det var brist på tid. De beskrev hur de hade mindre tid på sig att 

förbereda sig inför nästa operation. De beskrev hur stressande det var när operatörerna jäktade 

på mellan operationerna och de inte hann göra sina förberedelser. Tidigare studier har visat 

liknande resultat, där operationssjuksköterskorna upplevde högre stressnivåer före och 

emellan operationerna (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007, Hull et al. 2011). I en holländsk 

studie framkom att ökning av arbets- och tidspress och fysiska krav resulterade i känslomässig 

utmattning över tid (Gelsema et al. 2006).  

 

Operationssjuksköterskorna sade att det var jäktigt med operationsprogrammet och för 

mycket arbete var pålagt i förhållande till tiden under arbetspasset. Den som var koordinator 

för dagen, beskrev känslan av press att genomföra operationsprogrammet. Produktionskravet 

gjorde att koordinatorn startade upp operationer sent på eftermiddagen. Trots att personalen 

hade invändningar, då det riskerade att medföra övertid. Tidigare studie har visat liknande 

resultat, att överskridande av operationsprogrammet var den vanligaste orsaken till oenighet 

och uppfattades att inträffa minst varje vecka. (Coe & Gould 2007). I Alfredsdottir och 

Bjorndottir (2007) studie framkom att operationssjuksköterskorna oroade sig inför framtiden, 

hur de skulle orka fortsätta att arbeta under den stora tidspressen.  

 

I föreliggande studie framkom att det blev stressigt när det var mycket patienter på 

akutprogrammet. Operationssjuksköterskorna upplevde det stressande när de hade mycket 

arbete på sterilcentralen och mycket operationer på kvällar och helger. Operationssjuk-

sköterskorna fick ha tillit till de övriga i operationsslaget att de gjorde alla förberedelser 

medan operationssjuksköterskan var inne på sterilcentralen. Tidigare studie har visat att 

bekräftande av patientidentitet, korrekt operationsingrepp, rätt sida, kontroll av allergi och 

smittsamma sjukdomar ansågs som mycket viktigt (Nilsson et al. 2010).  Operationssjuk-

sköterskorna beskrev hur svårt det var att springa mellan sterilcentralen och operation. De sa 

att det inte var patientsäkert att stå och räkna instrument i galler på sterilcentralen efter nattens 
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operationer. Detta visar att det finns likheter med tidigare studie. Som visat att oerfarenhet, 

oreda och brådska var hot mot säkerheten men att obalans i personalstyrkan var identifierat 

som det största hotet mot säkerheten (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2007).  

 

För stora operationsprogram och mycket akuta operationer gjorde att det blev ständiga 

justeringar i operationsprogrammet och på operationssalarna. Operationssjuksköterskorna sa 

att de upplevde det mycket stressande när det skiftades patienter. Ständigt skiftande av 

patienter kan göra att misstag begås. Kirurgisk time-out är en checklista som har tillkommit 

de senaste åren och som används på de flesta operationsavdelningar för att undvika att 

kirurgiska misstag sker (Nilsson et al. 2010). Tidigare studie har visat att operations-

personalen kände sig tryggare och mer förberedd inför operationen efter införandet av 

kirurgisk time-out (Lee 2010). Operationssjuksköterskorna beskrev hur de upplevde det 

stressande när det inte fanns tillgång till sterila instrument. De beskrev att de ibland hade svårt 

att koncentrera sig på operationerna, på grund av att de oroade sig över tillgången på 

instrument inför nästkommande operation.  I tidigare studie har det påvisats att 93 % ansåg att 

kirurgisk time-out bidrog till ökad patientsäkerhet. 86 % av dem som besvarade enkäten 

tyckte att kirurgisk time-out gav en möjlighet att identifiera och lösa problem (Nilsson et al. 

2010). 

 

I föreliggande studie framkom att operationssjuksköterskorna upplevde den medicintekniska 

utrustning som stressande. Operationssjuksköterskorna beskrev att den medicinsk tekniska 

utrustningen helt plötsligt kunde sluta att fungera och var de tvungna att försöka lösa 

problemet under operationen. De beskrev hur de upplevde det stressande att hinna göra alla 

funktionskontroller på den medicinsk tekniska utrustningen. Även tidigare studier har visat att 

operationssjuksköterskor har beskrivit att operationerna hade blivit mer komplicerade och 

tekniskt utmanande, vilket visade att det krävs mera utbildning (Alfredsdottir & Bjornsdottir 

2007). I en amerikansk studie framkom att operationssjuksköterskors uppfattning av orsaker 

till misstag i arbetet var; oerfarenhet, brist på tillsyn, överbelastning av arbete och felaktig 

bedömning (Chard 2010). En tidigare studie har visat att medicinskteknisk utrustning är 

stressande. I de flesta incidenter på operationssalen var instrument eller medicinsk teknisk 

utrustning inblandad. Studien har även visat att 68 % av incidenterna inträffade under opera-

tionen och 32 % inträffade under förberedelserna inför operationerna (Wubben et al. 2010). 

Även kirurgerna upplevde att tekniska-, patient- och utrustningsproblem förekom ofta och var 

mest stressande (Arora et al. 2010). Tidigare studier har visat att sjuksköterskor som arbetade 
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inom kirurgi, anestesi och intensivvård upplevde att brist på kontroll och inflytande angående 

beslut som fattas gällande deras arbete, var stressiga situationer. Sjuksköterskorna ville ha 

mer tid för att förberedelser, så de kunde utföra ett mer patientsäkert arbete (Berland et al. 

2008, Cronqvist et al. 2001).  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att en stressor var samarbetet inom arbetslaget. 

Operationssjuksköterskorna beskrev att arbetsmiljön påverkades negativt när operatörerna var 

otrevliga. Att arbeta nära varandra utan längre avbrott kan skapa grogrund för missnöje och 

konflikter (Higgins & MacIntoch 2010). I en amerikansk studie framkom att den positiva 

konsekvensen av uppgiftsrelaterade konflikter var att det förbättrade effektiviteten (Rogers et 

al. 2011). Operationssjuksköterskorna sade att det var lättare att hantera situationen med en 

otrevlig operatör om man själv hade kunskap om instrument och operationsmetod. Tidigare 

studier har visat att operationssjuksköterskor har erfarenheter av aggressivt beteende hos 

kirurger och att argumentation under operationen kunde leda till kraftfulla känslor och därmed 

äventyra patientens säkerhet genom att orsaka fel (Silén-Lipponen et al. 2005, Coe & Gould 

2007). Operationssjuksköterskorna rapporterade att de genast kände sig värdelösa och att det 

påverkade självförtroendet när operatören betedde sig illa mot dem (Higgins & MacIntoch 

2010). Om kirurgen kom med verbala kränkningar mot någon av operationssjuksköterskorna 

ville hon inte arbeta med kirurgen igen (Gillespie & Kermode 2004). 

 

I föreliggande studie framkom att operationssjuksköterskorna upplevde att det kunde vara 

stressigt att arbeta i ett arbetslag som arbetade i otakt och där man hade kommunikations-

svårigheter. Tidigare studie har visat att konflikter påverkas av nivåer av stress på arbetet och 

hur nöjd man är på sitt arbete (Almost et al. 2010). Kommunikation i operationssalen är olika 

och komplex. Att aktivt lyssna, tala tydligt var viktigt såväl som att vara artig och tillmötes-

gående (Nestel & Kidd 2006). I en studie från Skottland framkom att kirurger och sjuk-

sköterskor visade allmänt positiva attityder till beteenden som kan förbättra lagarbete och 

säkerhet i operationssalen (Flin et al. 2006). 

 

Operationssjuksköterskorna berättade att för höga ljud eller för mycket ljud var stressande. De 

sa att det var svårt att koncentrera sig på arbetet när det var mycket diskussioner på 

operationssalen. Det kunde också vara stressande om det var för varmt på salen eller om man 

hade dålig kommunikation i arbetslaget. Tidigare studie visade att maskiner, instrument och 

personal var de största bullerfaktorerna på operationssalen (Tsiou et al. 2008). I en kanaden-
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sisk studie framkom att sjuksköterskor och annan personal var tvungna att kraftigt höja rösten, 

för att vara väl förstådda. Buller i operationssalen kan vara farligt för patientsäkerheten och 

orsaka arbetsrelaterad stress (Stringer 2008). I en schweizisk studie framkom att det fanns ett 

signifikant samband mellan högre ljudnivåer och utveckling av infektioner i operationsområ-

det. Detta var på grund av brist på koncentration, eller en stressig miljö och kunde därför 

representera en sämre parameter som bedömde beteendet hos operationsteamet (Kurmann et 

al. 2010). 

 

Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell är vanlig förklaringsmodell för 

arbetsrelaterad stress (Karasek & Theorell 1990). På en bra arbetsplats har man hittat en 

balans mellan en hanterbar kravnivå och goda möjligheter att påverka sin arbetssituation. 

Höga krav i arbetet i kombination med små möjligheter till påverkan och brist på stöd är 

väsentliga orsaker till stressreaktioner i arbetslivet. I föreliggande studie framkom att det var 

brist på balans mellan kravnivå och möjligheter att påverka sin arbetssituation. Arbetsbe-

lastningen var hög och det var ont om tid för operationssjuksköterskorna att hinna förbereda 

allt inför operationen. Operationssjuksköterskorna upplevde stress när de saknade kontroll om 

funktionen över den medicinsk tekniska utrustningen, om den skulle fungera under 

operationen. De upplevde det också stressande att inte ha vetskap om tillgång till sterila 

instrument till kommande operationer. Det var stora operationsprogram, brist på personal och 

ingen personal kvällar och helger på sterilcentralen. Genom att ständigt försöka flytta på 

personal, patienter och genom att arbeta övertid försökte personalen genomföra de stora 

operationsprogrammen trots personalbristen. När kraven är för höga, oregelbundna eller 

svårtolkade och den anställde saknar stöd ökar arbetsstressen. Operationssjuksköterskorna 

upplevde att det var svårt att tänka klart då de blev stressade eller när de inte själv hade 

kunskap om operationsmetoden. Kombinationen av höga psykiska krav och litet besluts-

utrymme brukar kallas spänt arbete. Enligt teorin får man då en ihållande uppvarvning som 

försvårar inlärandet och utveckling samt ökar risken för sjukdom. Operationssjuksköterskorna 

upplevde att de hade brist förståelse från operatörer och narkosläkare att det var stressigt på 

operationsavdelningen, snarare upplevde operationssjuksköterskorna att det var operatörerna 

och narkosläkaren som drev upp tempot på operationsavdelningen. Konsekvenserna av detta 

blev att koordinatorn kände pressen att genomföra de stora operationsprogrammen. Följderna 

av detta blev att operationssjuksköterskorna upplevde stress under arbetspassen. Vid högt 

belastande arbete ökar risken för hjärtinfarkt, psykosomatiska magbesvär och psykiska besvär 

(Perski 2001). 
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Metod diskussion 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskor upplevelser av stressorer i sitt 

arbete. Metoden som användes var empirisk med kvalitativ ansats. Denna metod anses vara 

lämplig för studiens syfte. Designen var deskriptiv. Studiens trovärdighet grundades på 

begrepp som tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). Två 

provintervjuer genomfördes med två informanter vid ett annat sjukhus, för att säkerställa att 

intervjuguiden överensstämde med studiens syfte och uppfattades på ett korrekt sätt. Intervju-

guiden ändrades efter provintervjuerna, för att förbättra överensstämmelsen med studiens 

syfte.  

 

Genom att inkludera informanter som hade varierande längd erfarenhet inom kirurgi, gyneko-

logi och ortopedi ökade detta möjligheten att belysa syftet från flera olika aspekter så att 

tillförlitligheten ökade (Graneheim & Lundman 2004). Alla operationssjuksköterskor utom en 

på den aktuella operationsavdelningen valde att delta i studien. Alla intervjuerna genomfördes 

under samma månad vilket gör att tillförlitligheten ökade. Trots att några av intervjuerna var 

kortare framgick det många faktorer som upplevdes stressande i operationssjuksköterskornas 

arbete. Att några var kortare kan bero på att operationssjuksköterskorna hade brist på tid att 

delta i intervjuerna.  

 

Tillförlitlighet handlar om hur väl data och analysprocess adresserar studiens fokus (Polit & 

Beck 2008). Det som ökade tillförlitligheten, är att författaren till föreliggande studie 

intervjuade och analyserade materialet själv. I och med författaren själv är operations-

sjuksköterska, är hon insatt i ämnet och kunde ha förståelse vad informanterna menade. Alla 

informanter utom två var omedveten om att intervjuaren var operationssjuksköterska vid 

intervjutillfället. Kort efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet ord för ord. För att 

behålla känslan från samtalet har även tystnader, skratt och suckande skrivits ut (Kvale & 

Brinkmann 2009). Varje intervju färg kodades och lästes flera gånger för att få en känsla av 

helheten. Den inspelande intervjun avlyssnades efter transkribering för att kontrollera att text 

inte gått förlorad. Alla intervjuer transkriberades under juni 2011. Alla valda meningsenheter 

som svarade på syftet plockades ut och kondenserades. Inga data som svarade på forsknings-

frågan har exkluderats. Den kondenserade texten försågs med koder. Koderna jämfördes 

grundade på skillnader och likheter och sorterades sedan in i åtta olika kategorier (se tabell 1). 

Kategoriseringen har författaren diskuterat med sin handledare. Kategorier med liknande 
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innehåll bildade olika undertema. För att öka tillförlitligheten så visades citat från den 

transkriberande texten i resultatet (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Det som ökar pålitligheten i studien är att alla intervjuer genomfördes under en och samma 

månad. Intervjuer transkriberades kort efter intervju tillfällena. Allt data analyserades under 

juli och augusti 2011.  

 

Författaren till föreliggande studie har beskrivit urval, undersökningsgrupp, antal genomförda 

operationer/år och antal operationssalar så att läsaren ska kunna bedöma överförbarhet. 

Resultatet i föreliggande studie har visat att det överensstämmer med tidigare studier. Beslutet 

om huruvida överförbarheten är i föreliggande studie, överlämnar därmed författaren till 

läsaren.  

 

Svagheter i studien var att författaren var ovan att intervjua och det ses som en brist i studien. 

Frågorna i intervjun kanske inte var de rätta trots att en provintervju med två informanter hade 

gjorts, men på ett större sjukhus som kan påverka resultatet. Att intervjun genomfördes på ett 

mindre sjukhus, kan anses som en brist. Då ämnet kan vara känsligt, kan det vara svårare att 

beskriva om sin stress och samarbetet med sina kollegor på ett mindre ställe där de inte var så 

många. En ytterligare svaghet i studien kan vara att författaren själv var operationssjuk-

sköterska.  

Allmän diskussion 

En operationsavdelning är en mycket komplex enhet på ett sjukhus, på grund av så många 

yrkesgrupper samarbetar i team och har delat ansvar för patientsäkerheten. Resultatet i 

föreliggande studie har visat att operationsprogrammet stod i fokus och att det var för mycket 

arbete pålagt i förhållande till tiden enligt operationssjuksköterskorna. En arbetsplats där 

operationssjuksköterskor upplevde stor stress när det var brist om tid för att hinna läsa på i 

journaler, kontrollera tillgången till sterila instrument och kontrollera den medicinsk teknisk 

utrustning innan operationens början. Operationssjuksköterskorna har beskrivit en arbetsmiljö 

som påverkades negativt när samarbetet med vissa operatörer var dåligt. De upplevde stress 

när samarbetet inte alltid fungerade vid operationerna och att det var svårt att tänka klart när 

de blev stressade eller inte själv hade kunskap om operationsmetoden. Operationssjuksköters-

korna har beskrivit hur stressande de upplevde det var, när det var ett ständigt justerande av 
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patienter och personal för att genomföra operationsprogrammet. De upplevde det också 

stressande när förutsättningarna för att utföra ett patientsäkert arbete kom i andra hand.  

 

Resultatet i föreliggande studie förväntas kunna bidra till ökad kunskap om vilka upplevelser 

av stress operationssjuksköterskan har i sitt arbete. Resultatet kan förhoppningsvis användas 

vid möten som diskussionsunderlag för operationslaget och därmed leda till ökad kunskap och 

förståelse inom operationsavdelningen. Resultatet i föreliggande studie kan även användas 

som diskussionsunderlag för riskanalyser. Med minskad stress, bättre samarbete, mer tid för 

förberedelser och kontroll kan vi få patientsäkerheten att öka.  

 

Under arbetet med denna studie upptäckte författaren att det var brist på vetenskapliga studier 

som belyste stress i operationssjuksköterskans arbete. Mer forskning borde genomföras där 

man belyser upplevelser av stressorer hos operationssjuksköterskor men även inom de andra 

yrkesgrupperna i operationslaget. Kanske upplever de samma stressorer. Om så är fallet kan 

man tillsammans försöka minska dem och förbättra arbetsmiljön på operationsavdelningen. 

Slutsats 

Operationssjuksköterskorna har beskrivit hur de upplevde det stressande med ett operations-

program som stod i fokus. Att hinna genomföra operationsprogrammet var viktigt medan 

förutsättningarna för att genomföra ett patientsäkert arbete kom i andra hand. 
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