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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning behandlar vad anestesisjuksköterskors uppgifter består av, 
miljön professionen kan utspela sig i och de patientgrupper som förekommer på 
operationsavdelningar. Däremot finns väldigt få undersökningar om hur 
anestesisjuksköterskor upplever arbetet på operationsavdelning. I takt med att behovet av 
specialistsjuksköterskor ökar efterfrågas också upplevelsen av övergången från 
allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska och den egenupplevda verkligheten i detta. 
Syfte: Syftet är att utforska nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av arbetet 
på operationsavdelning. Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av 
anestesisjuksköterskor arbetandes på operationsavdelning. Elva anestesisjuksköterskor 
arbetandes i tre olika regioner i Mellansverige intervjuades. Materialet analyserades genom 
manifest innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier med tillhörande 
subkategorier. Informanterna upplevde att de växte med uppgiften som 
anestesisjuksköterska. Rollen som anestesisjuksköterska medförde en känsla av ansvar 
vilken kunde hanteras med hjälp av god självkännedom. Anestesisjuksköterskorna uttryckte 
glädje över sin egen professionella utveckling. Arbetsplatsens förutsättningar spelade in. Då 
främst genom vilka anestesispecifika utmaningar de möttes av i arbetet men också hur väl 
anestesisjuksköterskorna skolats in i verksamheten. Teamkänsla var starkt bidragande till 
hur anestesisjuksköterskorna upplevde arbetet på operationsavdelning. Slutsats: 
Teamkänsla, god självkännedom och adekvat inskolning var grundpelare för att få en bra 
start i yrket som anestesisjuksköterska. Nyckelord: Anestesisjuksköterska, ny på arbetet, 
kvalitativa intervjuer, operationsavdelning.  



 

ABSTRACT 

Background: Previous researches are processing what challenges nurse anesthetists are 
faced with, the settings, and the patients encountered. However, few studies are to be found 
regarding the nurse anesthetists perception of working in the operating room. As the demand 
of nurse specialists are increasing the lived experience of the transition are requested. Aim: 
The aim of the study was to explore the newly graduated nurse anesthetists’ perception of 
working in the operating room. Method: Qualitative semi structured interviews with nurse 
anesthetists working in the operating room were conducted. Eleven nurse anesthetists 
working in three different regions in mid Sweden were interviewed. Data was analyzed using 
manifest content analysis. Result: From the result three categories with associated 
subcategories emerged. The nurse anesthetists grew with the challenge. The profession came 
with a sense of responsibility that could be dealt with through self-awareness. The nurse 
anesthetists expressed joy over their own professional progression. In terms of work place 
facilities, specific anesthesia challenges and the introduction were essentials for how well 
they found themselves at the new work place. Team spirit was a greatly contributing factor of 
the nurse anesthetists’ perception of working in the operating room. Conclusion: Team 
spirit, good self-awareness and adequate introduction were fundamentals for the nurse 
anesthetists to be off to a good start in the profession. Keywords: Nurse anesthetists, new at 
work, qualitative interviews, operating room. 
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1 INLEDNING  

Övergången från allmänsjuksköterska till anestesisjuksköterska kan innebära en stor 
yrkesomställning. Arbetsuppgifter, miljö och förutsättningar samt patienters tillstånd kan 
skilja sig avsevärt ifrån vad arbetet på en vårdavdelning kännetecknas av. Som 
allmänsjuksköterskor har vi haft en viss insyn i anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter, 
dock har övergången och upplevelsen av yrkesskiftet varit okänd för oss. Vi har båda haft en 
spontan nyfikenhet på yrket som anestesisjuksköterska men saknat källor att inhämta 
specifik kunskap om yrkesområdet och dess utförare. Vi känner båda att vi skulle ha nytta av 
att veta hur anestesisjuksköterskor upplever arbetet på en operationsavdelning för att själva 
få en tryggare och mer förberedd övergång till professionen. Vilka farhågor andra upplevt, 
vilka förväntningar som infriats samt vad som var oväntat i skiftet av yrkeskategori är frågor 
vi skulle vilja ha svar på. 

2 BAKGRUND 
Att vara anestesisjuksköterska innebär att ge avancerad omvårdnad under specifika 
förhållanden, samt upprätthålla vitala fysiologiska processer under anestesi. Att arbeta som 
anestesisjuksköterska på operationsavdelning där uppgifter, utrustning och förutsättningar 
är annorlunda jämfört med avdelningsarbete kräver förtrolighet med ansvaret och förståelse 
för sin roll i teamet (Gran Bruun, 2013). I detta avsnitt kommer centrala begrepp, patientens 
upplevelse av den perioperativa miljön, anestesisjuksköterskan roll, faktorer som påverkar 
teamarbete och arbetsmiljö, att vara ny på arbetet, vårdvetenskapliga perspektivet samt 
problemformulering tas upp. 

2.1 Centrala begrepp 
I förestående studie kommer uttrycket nyutexaminerad innebära tjänstgöring inom de två 
första åren efter avlagd specialistsjuksköterskeexamen inom anestesiologisk omvårdnad. 
Detta kommer i text skrivas som nyutexaminerad eller ny anestesisjuksköterska.  
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2.2 Patientens upplevelse av perioperativ miljö 
Patienter upplever ofta oro och ångest inför anestesi och operation (Aust m.fl., 2018). I 
Patientsäkerhetslagen [PSL] står det att läsa att vårdpersonal ska vårda enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet samt har förpliktelse att ge personcentrerad vård. 
Anestesisjuksköterskan har skyldighet att möta patienten på dennes nivå angående oro och 
ångest samt i möjligaste mån lindra den (SFS 2010:659, kap. 6, 1§). 

För att kunna erbjuda personcentrerad vård bör anestesisjuksköterskan ge personligt 
anpassad information om stundande anestesi och operation. Vad patientens oro ligger i kan 
variera med ålder, utbildningsnivå och typ av operation som patienten ska genomgå. 
Gemensamt för alla patienter är dock att anestesin oftast är det tydligaste orosmomentet 
oavsett vilken typ av operation som ska genomföras (Burkle m.fl., 2014). Samtal med 
anestesipersonal har visats sig vara mycket uppskattat av patienter. Samtalen uppgavs 
fungera både som informerande och distraherande vilket gav patienterna mindre oro och 
ingav en känsla av trygghet (Aust m.fl., 2016).  

2.3 Anestesisjuksköterskans roll 
Anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter är komplexa. I Kompetensbeskrivning för 
specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård står det bland annat att 
anestesisjuksköterskan förväntas förstå och utföra personcentrerad säker vård, genomföra 
den på evidensbasis, arbeta väl i team och i kvalitetsutvecklande anda. 
Anestesisjuksköterskan ska även på en anestesiologs ordination självständigt kunna planera 
och genomföra generell anestesi av patienter med ASA-klassificering 1-2 samt kunna planera 
och tillsammans med en anestesiolog, genomföra generell anestesi av ASA 1-5 patienter vid 
både planerade och akuta situationer. Anestesisjuksköterskan ska därtill också kunna 
planera, övervaka och självständigt ge sedering vid undersökning och behandling utifrån en 
anestesiologs ordination (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Som anestesisjuksköterska är det centralt att skapa tillit och 
förtroende hos patienten, behandla denne utefter de individuella och unika förutsättningar 
som personen har. Utöver det har anestesisjuksköterskan skyldighet att informera patienten 
på ett sätt så denne förstår vad som sker. Detta samtidigt som övervakning av 
vitalparametrar och fysiologiska processer pågår och utefter dessa resultat fatta beslut om 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att ge optimal vård till patienten (Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Anestesisjuksköterskans roll på operationssal utspelar sig i en dynamisk miljö med 
högteknologisk utrustning. Anestesisjuksköterskan styr huvudsakligen självständigt 
anestesiförloppet. Som den enda anestesiologiskt skolade personen närvarande hos patienten 
på operationssalen är det anestesisjuksköterskans uppgift att dosera och administrera 
läkemedel grundade på noggranna observationer av patientens vitala kroppsfunktioner 
(Gran Bruun, 2013). För att kunna tillgodose patientens behov av anestesiologisk omvårdnad 
gäller det att vara väl förtrogen med den utrustning och hjälpmedel som finns till hands i den 
perioperativa miljön. Eftersom patienten i stor utsträckning kommer att vara sövd eller 
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sederad under den perioperativa fasen kommer denne inte att kunna förmedla sig, vilket 
ställer krav på anestesisjuksköterskan att kunna avläsa patientens status samt värna dennes 
säkerhet och värdighet (Sundqvist & Anderzén Carlsson, 2014).  

Anestesisjuksköterskan som möter patienten innan sövning alternativt sedering hinner 
inhämta värdefull information av denne. Detta möte ger chans till att fånga upp patientens 
egna förväntningar på anestesin vilket ligger till grund för anestesisjuksköterskan att kunna 
tillgodose dennes behov och önskemål. Patienters upplevelse av anestesin baseras till stor del 
på huruvida deras åsikt fått komma fram i dessa möten samt om de fått förtroende för 
anestesisjuksköterskan (Falco, 2017). Den sövda patienten behöver kontinuerlig observation 
av anestesisjuksköterskan. Professionen karaktäriseras av självständigt arbete, föränderliga 
situationer och hög arbetsbelastning (Averlid & Bihari Axelsson, 2012; Peterson, White, 
Westra & Monsen, 2014). Anestesisjuksköterskan måste ständigt vara lyhörd för patientens 
tillstånd och den intraoperativa kommunikationen för att snabbt kunna vidta åtgärder och 
säkerställa patientsäkerheten (Peterson m.fl., 2014). 

2.4 Faktorer som påverkar teamarbete och arbetsmiljö 
Arbete i perioperativ miljö innebär arbete i team (Glymph m.fl., 2015). Riksföreningen för 
anestesi och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening (2012) tar upp 
anestesisjuksköterskans kärnkompetenser. En kärnkompetens för anestesisjuksköterskan är 
att kunna samverka i teamarbete. Det framgår även i kompetensbeskrivningen att arbetet på 
operationssalen är beroende av det samspel som sker mellan de olika professionerna i 
teamet. Att arbeta teambaserat och få feedback på sitt arbete skapar en känsla av välmående 
och stärker självkänslan hos personalen. Det är medlemmarna i teamet som tillsammans 
skapar förutsättningarna för patientens vård (Averlid & Bihari Axelsson, 2012). Teamarbetet 
blir bättre och säkrare såväl för patienten och anestesisjuksköterskan som för kirurgteamet 
om preoperativa briefings används (Glymph m.fl., 2015). Briefings eller incheckning som det 
också benämns, handlar bland annat om att aktuellt område av kroppen som ska opereras 
blivit markerat, operationspersonal och anestesisjuksköterskan har tillsammans gått igenom 
en rad punkter gällande patienten, utrustning samt stämt av med alla i teamet vilket slags 
operation som ska genomföras. Genom briefings blir samarbetet bättre mellan 
operationspersonal och anestesisjuksköterskan vilket leder till att riskerna för misstag 
minimeras (Glymph m.fl., 2015). Studier visar på att om alla i operationssalen presenterar sig 
med namn och yrkestitel innan operationen börjar, blir alla i teamet bättre medvetna om 
vilka olika roller de har. Användning av briefings har i studier visats inge en teamkänsla 
vilket resulterat i ett bättre arbetsklimat (Böhmer m fl., 2012; Glymph m.fl., 2015). 
Riksföreningen för anestesi och intensivvård och Svensk sjuksköterskeförening (2012) 
belyser även att det är viktigt att som anestesisjuksköterska vara tydlig i kommunikationen 
med medlemmarna i teamet. Öppen kommunikation skapar goda förutsättningar för en 
dynamisk dialog. På så vis kan frågor ställas mellan yrkesprofessionerna och teamet kan enas 
om gemensam handlingsplan (Gillespie, Gwinner, Chaboyer & Fairweather, 2013; Glymph 
m.fl., 2015). Kommunikation är en viktig faktor i den komplexa arbetsmiljö en operationssal 
utgör. Flera olika medicinska professioner interagerar med varandra. Det är då viktigt att 
kommunikationen är effektiv för att möjliggöra att teamet kan leverera säker vård med hög 
kvalité (Smith & Mishra, 2010).  
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Ett gott samarbete mellan anestesiolog och anestesisjuksköterska har visat på ökad 
arbetseffektivitet, förbättrad professionell utveckling och högre patienttillfredställdhet. 
Samarbete bidrar också till arbetsglädje, ökad personaltillfredsställelse samt att personal i 
lägre grad tenderar att säga upp sig från arbetsplatsen. Respekt för varandras olika 
kompetens är en grundsten för välfungerande teamarbete (Averlid & Bihari Axelsson, 2012; 
Boyd & Poghosyan, 2017; Jones & Fitzpatrick, 2009; Taylor, 2009). Averlid och Bihari 
Axelsson (2012) nämner ytterligare faktorer som påverkar arbetsmiljön. Bristfälligt 
samarbete riskerar uppstå när anestesisjuksköterskan inte får användning för sin kompetens, 
inte får gehör för sin yrkesåsikt samt när de känner bristande förtroende från kollegor. En 
anestesisjuksköterskas arbete är krävande på så vis att de är ensamma i en komplex miljö, 
där de ansvarar för patientens säkerhet samtidigt som de känner pressen på sig att vara 
effektiva. 

En hierarkisk kultur där teammedlemmarna inte känner varandra eller varandras 
kompetensnivå kan äventyra teamarbetet (Böhmer m.fl. 2012; Gillespie, Gwinner, Chaboyer 
& Fairweather, 2013). Anestesisjuksköterskor kan uppleva svårigheter att hantera konflikter 
mellan yrkesgrupper, särskilt om de har oklara förväntningar på sig och är oerfarna i sin 
yrkesroll. Detta kan leda till att dessa anestesisjuksköterskor upplever ett missnöje och stress 
(Jones & Fitzpatrick, 2009). I teamet är det viktigt med tydlig kommunikation för att 
undvika missförstånd då det påverkar patientsäkerheten negativt (Averlid & Bihari Axelsson, 
2012). Anestesisjuksköterskor arbetar ständigt i olika teamsammansättningar då personerna 
i teamet byts från dag till dag samt ibland även under passet. Krav på att produktionen ska 
fortsätta, förändringar i schemat och trötthet utgör risker för att negativa händelser ska 
inträffa (Wunder, 2016). Anestesisjuksköterskor upplever att ett bra samarbete gör arbetet 
trevligt och utmanande. De känner välbefinnande och tillfredsställelse när de får stöd från sin 
yrkesprofession samt när samarbetet fungerar bra i teamet. Variationen i arbetet ses som 
positiv då de lugna stunderna erbjuder återhämtning medan de mer intensiva perioderna gör 
att anestesisjuksköterskan får känna sig utmanad och exalterad (Averlid & Bihari Axelsson, 
2012). 

En anestesisjuksköterska med lång klinisk erfarenhet upplever förtroende från 
anestesiologen och med förtroendet följer även större ansvar kring patientuppgifter, vilket 
uppfattas som positivt och utvecklande. De anestesisjuksköterskorna med mer än tio års 
erfarenhet ansåg sig vara auktoritära och självsäkra. Anestesisjuksköterskor som arbetat 
färre än fem år ansåg dock det var krävande att hantera sina egna och andras förväntningar. 
De uppfattade därför situationer med större ansvar som stressande och ansåg sig behöva mer 
stöd och hjälp jämfört med de mer rutinerade kollegorna (Averlid & Bihari Axelsson, 2012). 

Generella faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse är arbetstiderna, ekonomiska 
faktorer, personlig hälsa och organisatoriska faktorer (Lögde m.fl., 2018). Som en 
hälsofrämjande faktor nämns friskvård. Arbetssituationen kan vara krävande och en god 
fysisk kondition underlättar arbetet. Apparaturen på operationssalen är tung och 
anestesisjuksköterskan har ofta en trång arbetsmiljö vilket ställer krav på en god fysik 
(Averlid & Bihari Axelsson, 2012). 
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2.5 Att vara ny på arbetet 
Enligt Bong (2019) väljer många sjuksköterskor att avsluta sin anställning inom det första 
året. Cirka 20-30 procent av sjuksköterskorna uppger sig överväga att säga upp sig då 
arbetsförhållandena inte motsvarar förväntningarna (Bong, 2019; Chiang & Chang, 2012).  
Nyutexaminerade sjuksköterskor tenderar att bli chockerade över att teoretisk utbildning 
inte alltid stämmer överens med praktisk verklighet. Under utbildningen har de upplevt en 
familjär, lärande kultur medan arbetslivet kräver att de snabbt blir kompetenta vårdgivare 
och anpassar sig till rådande normer på arbetsplatsen. Detta skapar en viss osäkerhet och 
missnöje hos många och leder till ifrågasättande av karriärsvalet. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplever osäkerhet i början av karriären. Tidsbrist för det kvalitativa 
omhändertagandet av patienter uppges leda till moralisk stress vilket också är en bidragande 
faktor till känslan av otillräcklighet (Bong, 2019). Enligt författaren försöker 
nyutexaminerade sjuksköterskor personligen kompensera för detta vilket leder till än mer 
tidsbrist under arbetsdagen. Denna osäkerhet, tidspress och moraliska dilemman leder ofta 
till att de lämnar arbetsplatsen för en annan arbetsplats eller helt och hållet avsluta sin 
karriär inom sjuksköterskeyrket. Chiang och Chang (2012) beskriver liknande exempel. 
Stress, oro och konflikter på arbetsplatsen är starkt bidragande orsaker till bristande 
tillfredsställelse i arbetet vilket senare kan leda till tankar om att lämna yrket. För att 
underlätta övergången från allmänsjuksköterska till anestesisjuksköterska beskriver Tracy 
(2017) bidragande faktorer. Dessa är att ha självförtroende och känna trygghet i sitt 
yrkeskunnande, att ha mentorer och få vägledning, ett stödjande arbetsklimat, support från 
jämlikar samt om den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan känner till arbetsplatsen 
eller kollegorna sedan tidigare (Tracy, 2017). Att ha en mentor som ny anestesisjuksköterska 
har visat sig mycket uppskattat. De nya anestesisjuksköterskorna kände att de hade sin 
mentor att vända sig till även när introduktionen var avslutad (Averlid, 2017). 

Hindrande faktorer vid övergången till anestesisjuksköterska kan vara att någon eller något 
på kliniken hindrar den praktiska övningen. Otillräcklig genomgång av organisationen och 
att inte ha någon att vända sig till med frågor, att inte få detta kan leda till en känsla av stress, 
ångest och frustration. Ett fientligt arbetsklimat, brist på variation angående patientgrupp 
och operationstyp är bidragande faktorer till att anestesisjuksköterskan uppfattar övergången 
till anestesisjuksköterska som problematisk (Tracy, 2017). 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv  
Det vårdvetenskapliga perspektivet som valts belyser en professionsutveckling över tid och 
lämpar sig därför till föreliggande studie. För att lättare förstå vad de olika stegen innebär 
följer en presentation av processen från novis till expert av Benner (1993) konkretiserat 
nedan. 

Klinisk kunskap förvärvas över tid. De egenskaper och färdigheter som utmärker en expert 
kan direkt härledas till lång tid inom specifikt omvårdnadsarbete och deltagande i otaliga 
patientsituationer (Benner, 1993). För att sjuksköterskans färdigheter ska utvecklas krävs 
reflektion, praktiskt utövande och experimentellt lärande. Teorin består utav utveckling i fem 
steg. De fem steg sjuksköterskans färdigheter delas in i är novis, avancerad nybörjare, 
kompetent, skicklig och expert (Benner, 1993). Kännarskap används i denna teori synonymt 
med klinisk blick och intuition. I en ständigt utvecklande och högteknologisk miljö belyser 
författaren risken med att denna viktiga egenskap lätt går förlorad då apparathantering och 
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tolkande av dess resultat ofta premieras över den kliniska blicken (Benner, 1993). Maxim är 
ett begrepp som kan liknas med en förfinad förmåga att uppfatta nyanser i en situation. 
Maximer är oanvändbart för en novis då det kräver en djupare förståelse för ett visst 
fenomen för att kunna tolkas. Maximer utgör subtila skiftningar i en situation och kräver en 
helhetsuppfattning och perceptuell förmåga som endast skickliga och experter besitter 
(Benner, 1993).  

Novis kännetecknas av avsaknad av erfarenhet. För att kunna vinna erfarenhet krävs att den 
novise får delta i patientsituationer, hantera konkreta uppgifter samt får ett tydligt regelverk 
att förhålla sig till. Här utgör objektiva mätetal ett bra exempel. Vitalparametrar kan avläsas 
och förmedlas. Däremot kan subjektiva fakta gå den novise förbi. Novis behöver 
nödvändigtvis inte ha med ålder inom yrket att göra utan även en expert inom ett visst 
område kan vara novis inom ett annat, då den ställs inför nya uppgifter på ny arbetsplats 
med annorlunda förutsättningar (Benner, 1993).  

Avancerad nybörjare är den som precis förmår klara av given uppgift. Den har viss 
erfarenhet av verkliga situationer och kan därför i specifik kontext klara av uppgifter som 
tidigare upplevts, självständigt eller med stöttning av handledare. Den avancerade 
nybörjaren behöver tid i kliniska sammanhang för att möta fler patientsituationer. Viss 
förståelse för återkommande mönster kan skönjas hos den avancerade nybörjaren men 
assistans behövs för att planera och prioritera i arbetet (Benner, 1993).  

Vanligtvis uppnår sjuksköterskan kompetent nivå inom ett par år i arbete med liknande 
förutsättningar. Den kompetente baserar sina val och handlingar utefter mer långsiktiga 
planer. Fortfarande saknas kvickhet i utförande och beslut. Den kompetente kan hantera så 
väl förutsedda som oförutsedda situationer (Benner, 1993).      

Den skickliga sjuksköterskan kan uppfatta maximer och vet vad som kan förväntas i 
situationer samt kan agera därefter oberoende utav kontext. Skicklighet karaktäriseras av 
holistisk förståelse och god perception (Benner, 1993).  

Expertens arbete baseras på gedigen erfarenhetsbakgrund. Maximer tolkas och används 
flitigt jämbördiga kollegor emellan. Experten är väl erkänd både hos kollegor och patienter. 
Dock kan experten ha svårigheter att förklara sina beslut då de baseras på den komplexa 
erfarenhetsbakgrund som fört denne till expertnivå och grundar sig till stor del på personliga 
erfarenheter och mönster som sträcker sig över tid (Benner, 1993). I takt med stigande grad 
av kunnande beskrivs också svårigheten med att kunna dokumentera och vidareförmedla 
kunskapen på ett objektivt vis. Detta på grund av att kunskapen förvärvas i kliniskt arbete 
och karaktäriseras av iakttagelser, känslor, sambandsmönster som endast kan upplevas av 
personen som arbetar vid patienters sida över lång tid (Benner, 1993).  

2.7 Problemformulering 
Tidigare forskning beskriver hur sjuksköterskor kan uppleva en otillräcklighet när de 
kommer ut i den nya professionen. Avgörande faktorer i arbetslivet så som stress, teamwork 
och etiska dilemman är något utbildningen inte alltid kan förmedla vilket leder till 
diskrepans mellan utbildning och arbetsliv. I takt med att arbetsuppgifter blir mer 
avancerade i och med den nya professionen och en snabb medicinsk och teknisk utveckling, 
ökar också kraven på anestesisjuksköterskor att kunna avläsa patientens status, hantera den 
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medicintekniska apparaturen och tillgodose patientens vårdbehov. Anestesisjuksköterskor 
kommer att befinna sig i ett nytt sammanhang vilket ställer krav på dem att förstå sin roll i 
team kring patienten i en perioperativ miljö. Vid sökning i databaser på studiens tänkta syfte 
fanns endast en publicerad studie tillgänglig som rörde ämnet. Mer kunskap behövs därför 
kring hur nyutexaminerade anestesisjuksköterskor upplever de första åren i arbete på en 
operationsavdelning, för att bättre kunna tillgodose deras behov. Forskning visar att en 
professionsutveckling från novis till expert sker över tid och kräver reflektion, praktiskt 
utövande och experimentellt lärande. Förhoppningen med denna studie är att utforska hur 
nyutexaminerade anestesisjuksköterskor upplever de första åren i arbete på 
operationsavdelning. Genom denna studie är önskan att kunna synliggöra hur framtida 
nyutexaminerade anestesisjuksköterskors behov kan tillgodoses för att övergången från 
allmänsjuksköterska till anestesisjuksköterska ska ske så tryggt, säkert och effektivt som 
möjligt. 

3 SYFTE 
Syftet är att utforska nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av arbetet på 
operationsavdelning.  

4 METOD 
I metod presenteras design, urval och datainsamling samt dataanalys. För att finna svar på 
den kvalitativa forskningsfrågan görs en empirisk studie genom intervjuer, vilket enligt 
Danielsson (2017) är en relevant metod för att inhämta material av kvalitativ karaktär där 
upplevelser och erfarenheter efterfrågas. 

4.1 Design 
Designen är kvalitativ med en induktiv ansats. Datainsamling till studien skedde genom 
intervjuer med anestesisjuksköterskor under deras första två år i yrket. Danielsson (2017) 
menar att en induktiv ansats med semistrukturerade frågor är ett bra tillvägagångssätt för att 
finna svar på fenomen som är av kvalitativ karaktär. Manifest innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004) användes för att textnära utforska och analysera 
anestesisjuksköterskornas upplevelser av situationen att vara ny inom yrkesrollen. 
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4.2 Urval och datainsamling 
Nedan presenteras inklusions- och exklusionskriterier, tillvägagångssätt för rekrytering samt 
datainsamling. 

4.2.1 Rekrytering 
Inklusionskriterierna var anestesisjuksköterskor som arbetade på operationsavdelning under 
de första två åren efter avlagd specialistsjuksköterskeexamen, samt med en aktuell 
anställning om minst sjuttiofem procent. Exklusionskriterie var ifall de arbetade på en annan 
arbetsplats än operationsavdelning. 

Missivbrev (BILAGA A) mailades ut till verksamhetschefer och avdelningschefer med 
förfrågan om att genomföra intervjustudien på deras klinik. Efter att verksamhetschefer gett 
sitt godkännande till studien efterfrågade kontaktuppgifter till anestesisjuksköterskor som 
uppfyllde inklusionskriterierna från avdelningschefen, så att kontakt kunde etableras med 
potentiella deltagare. Anestesisjuksköterskor från fyra olika sjukhus i tre olika regioner i 
Sverige med specialistsjuksköterskeexamen från olika lärosäten deltog i studien. Detta i ett 
aktivt försök att få så bred data som möjligt. Missivbrev till informanter (BILAGA B) 
mailades till dessa med instruktion om att så snart som möjligt svara ifall de kunde tänka sig 
att delta i studien. De anestesisjuksköterskorna som tackade ja till att delta avtalades en tid 
och plats med för att genomföra intervjun. Signerad samtyckesblankett (BILAGA B) 
samlades in vid intervjutillfället. Anestesisjuksköterskorna erbjöds också kompletterade 
skriftlig och muntlig information genom uppmaningen att ta kontakt ifall frågor uppstår. 
Studieförfattarnas kontaktuppgifter fanns angivna i missivbreven.  

4.2.2 Datainsamling 
Med studiens syfte i åtanke utarbetades en intervjuguide (BILAGA C) för att lättare få en 
översikt över de tänkta frågorna som behövdes för att ringa in forskningsområdet. Data 
samlades in via semistrukturerade intervjuer enligt Danielssons (2017) modell. En 
pilotintervju genomfördes för att kliniskt prova frågornas relevans och disposition samt för 
att uppskatta tidsåtgång. Vid pilotintervjun medverkade båda författarna. Efter genomförd 
pilotintervju redigerades intervjufrågorna något samt dess ordningsföljd för att optimera 
följsamheten och frågornas kvalité ytterligare. Intervjuer genomfördes av båda författarna till 
studien. Intervjuerna genomfördes av en i författarparet tillsammans med en 
anestesisjuksköterska i taget. Intervjuerna delades upp i hälften var mellan författarparet. 
Intervjuerna spelades in via diktafon-applikation på mobiltelefon för att senare 
transkriberas. Öppna, riktade frågor användes i de semistrukturerade intervjuerna. Dalen 
(2011) menar att det är en fördel att inleda intervjun med frågor som ligger något i periferin 
till den centrala forskningsfrågan, för få informanten bekväm i situationen och för att inleda 
intervjun naturlig. Frågornas kvalité kommer att avspeglas i svaren och är därför av stor vikt 
att de är välformulerade (Dalen, 2011). Sammanlagt tio intervjuer genomfördes efter 
pilotintervjun. Då pilotintervjun ansågs relevant och värdefull information framkom valde 
författarna att inkludera den i materialet. Två män och nio kvinnor deltog i studien. 
Intervjuerna var mellan åtta och arton minuter långa och genomfördes på 
anestesisjuksköterskornas arbetsplats i avskilt rum då intervjuerna skedde under deras 
arbetstid. Detta för att skapa så neutral miljö som möjligt för anestesisjuksköterskorna. 
Insamlade data kodades för att avidentifiera anestesisjuksköterskorna i studien. 
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4.3 Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades av författaren som genomfört intervjun. Danielsson (2017) 
beskriver att analysarbetet börjar redan i samband med transkribering. Materialet 
transkriberades och avkodades så snart som möjligt efter genomförd intervju. Dels för att 
fånga upp nyanser som eventuellt kan vara svårt att få med i ljudinspelning och dels för att 
kunna avidentifiera anestesisjuksköterskorna snarast möjligt. Danielsson (2017) poängterar 
att avidentifiering eller avkodning som det också kallas, är essentiellt för att värna om 
informantens integritet vilket är av stor vikt ur etiskt perspektiv. Det transkriberade 
materialet skrevs ut och lästes upprepade gånger av båda författarna. Stycken 
färgmarkerades i det transkriberade materialet där meningsbärande enheter hittats. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) modell för 
kvalitativa innehållsanalys. Metoden kan appliceras vid induktiv, deduktiv och abduktiv 
ansats. I denna studie användes en induktiv ansats med en manifest innehållsanalys för att 
svara på studies syfte. En manifest innehållsanalys innebär att förutsättningslöst söka 
mönster i det framtagna materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Vid citering i studien 
har den ordagranna transkriberingen justerats till att utelämna talspråk, stakningar och 
svordomar. Detta för att ingen skugga ska falla över anestesisjuksköterskorna samt i ett 
försök till en förbättrad följsamhet i läsningen.  

De begrepp som användes i analysen var domän, meningsbärande enheter, kondenserade 
enheter, kod, subkategori och kategori. En domän är en grov struktur i en text som svarar till 
ett innehållsområde eller ett specifikt område som har en låg tolkningsgrad. Grov struktur 
lyftes ur texten genom manuell färgkodning. Därefter plockades meningsbärande enheter 
upp ur texten, exempelvis en samling ord, meningar eller stycken som hade ett 
sammanhängande innehåll. Meningsbärande enheterna bildade grunden för analysen. 
Meningsbärande enheterna kortades sedan ner till kondenserade enheter för att de skulle 
vara mer lätthanterliga men fortsatt bibehålla det centrala innehållet. Detta bröts sedan ner 
till koder. Koder är en märkning av den kondenserade meningsenheten som gör det möjligt 
att tänka på data på olika sätt. Koder med liknande innehåll utgjorde sen grunden för 
sammansättningen av subkategorier som sedan skapade kategorier. För att säkerställa att 
inga data som svarade till syftet föll bort erhöll varje kategori flera subkategorier.  

Tabell 1: Exempel på analysprocessen enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
enheter 

Kod  Subkategori  Kategori 

Att det liksom 
inte är vi mot 
dom utan alla 
behövs, och det 
blir mycket 
roligare att jobba 
då 

Alla behövs i 
arbetsgruppen, 
det blir roligare 
att jobba då 

Samarbete och 
glädje 

Arbetsrelationer i 
gruppen 

Teamkänslas 
betydelse 
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Den här 
specialisten är det 
väl att man tycker 
att man har så 
väldigt stort 
ansvar och att det 
är på liv och död 
rätt mycket. Med 
läkemedelsdoser 
och alla värden på 
ventilatorn. Det 
känns ju som man 
har väldigt 
mycket ansvar 

Stort ansvar inom 
denna specialitet, 
mycket är på liv 
och död. Tekniska 
moment att 
hantera   

Avancerat arbete 
och stort ansvar 

Känslan av ansvar Växer med 
uppgiften 

 

4.4 Etiska överväganden 
Studien ämnar komma till nytta på flera nivåer, både för individ och samhälle, vilka är viktiga 
kriterier att uppfylla för att bedriva en forskningsfråga enligt Kjellström (2017). 
Forskningsetiska principer delas in i fyra huvudkrav och ska alla uppfyllas för att säkerställa 
att kravet på individskydd i en studie tillgodoses. De fyra huvudkrav att förhålla sig till är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Codex, 
u.å.). Etisk ansökan för empiriskt arbete har skickats in till avdelningen för hälsa, vård och 
välfärd vid Mälardalens högskola vilken också blivit godkänd.  

4.4.1 Informationskravet  

Informationskravet tillgodoses genom skriftlig och muntlig information till 
verksamhetschefer och potentiella informanter (Vetenskapsrådet, u.å.). I utskickat 
informationsbrev till anestesisjuksköterskorna framgår studiens syfte, metod och planerat 
genomförande. Där presenteras även att deltagandet är frivilligt, att personuppgifter 
avidentifieras samt att deltagandet inte är bindande. Vidare presenteras vilken nytta studiens 
resultat ämnar bidra till. Anestesisjuksköterskorna erbjuds också kompletterande muntlig 
information innan intervjun påbörjas vilket Kjellström (2017) menar är viktigt för att 
försäkra sig om att de förstår förutsättningarna kring studien.  

4.4.2 Samtyckeskravet  

Genom att först muntlig inhämta samtycke och senare skriftligt i samband med 
intervjutillfället, kommer samtyckeskravet att tillgodoses. Eftersom studien är beroende utav 
aktivt deltagande från informanterna är det essentiellt att detta krav uppfylls 
(Vetenskapsrådet, u.å.). Anestesisjuksköterskorna kommer också att informeras om att deras 
samtycke när som helst kan återkallas utan att ange orsak och inte kommer medföra några 
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konsekvenser. Anestesisjuksköterskorna har ett oberoende förhållande till studien och 
författarna vilket är viktigt att upprätthålla för att undvika eventuell beroendeställning 
(Vetenskapsrådet, u.å.).   

4.4.3 Konfidentialitetskravet 

Insamlat material kommer att avidentifieras. Det gäller så väl namn, ålder, kön som 
arbetsplats och tidpunkt för intervju. Anestesisjuksköterskorna är hämtade från olika 
regioner och sjukhus. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå. Dessa är vidtagna 
åtgärder som ämnar försvåra för utomstående att kunna identifiera deltagarna 
(Vetenskapsrådet, u.å.). Materialet kommer att förvaras på lösenordskyddad utrustning som 
endast studieförfattarna samt handledare kommer att ha tillgång till. 

4.4.4 Nyttjandekravet  

Hänsyn till nyttjandekravet tas genom att information som framkommer under intervjuerna 
endast kommer att användas av studieförfattarna och endast i föreliggande studie. Materialet 
kommer efter studiens godkännande att raderas. Anestesisjuksköterskorna ges också 
information om var och när de kan få information om studiens resultat (Vetenskapsrådet, 
u.å.).  

4.5 Förförståelse 
Priebe och Landström (2013) nämner att forskare aldrig står helt rena från förförståelse. 
Förförståelsen kan röra så väl studieobjektet som forskningsfrågan. Forskare kan också vara 
influerade av sin icke-akademiska erfarenhet. En viss förförståelse av fenomenet som valts 
fanns då en av författarna har arbetat på en operationsavdelning ett år innan förestående 
studie påbörjades. Dock arbetade inte författaren på någon av de operationsavdelningar 
informanter valdes ifrån. Tidigare erfarenhet, teoretisk kunskap och förutfattade meningar 
fanns till viss del med i bilden vilket kan ha influerat tolkningar i analysarbetet (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2017). För att minimera risken av omedveten tolkning arbetade 
författarna gemensamt under analysen där bearbetning av materialet skedde.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet utifrån studiens syfte, att utforska nyutexaminerade 
anestesisjuksköterskors upplevelser av arbetet på operationsavdelning. Figur 1 visar en 
schematisk bild över kategorier och subkategorier. 
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Figur 1: Kategorier och subkategorier  

 

5.1 Växer med uppgiften  
Steget från allmänsjuksköterska till anestesisjuksköterska upplevdes som stort och 
ansvarfullt. Anestesisjuksköterskorna hävdade att specialiseringen innebar ett större ansvar, 
arbetsuppgifterna blev mer avancerade och patienterna sjukare jämfört med vad de tidigare 
arbetat med. Anestesisjuksköterskorna påtalade utveckling hos sig själva, både på ett 
yrkesmässigt och personligt plan.  

5.1.1 Känslan av ansvar  

Anestesisjuksköterskorna beskrev känslan av ansvar som ständigt närvarande och initialt 
tung att bära. Ansvarskänslan baserades dels på att patienten ofta var i sämre fysiskt skick 
och därmed krävde högre kompentens av anestesisjuksköterskorna jämfört med när de var 
allmänsjuksköterskor, för att tillgodose deras vårdbehov. Vissa patienter hade svåra 
förutsättningar redan vid utgångpunkt medan andra krävde en avancerad anestesi. 
Anestesisjuksköterskorna beskrev att de maniskt lät blicken gå mellan ventilatorn och 
övervakningsmonitorn för att inte missa värdefull information. 
”… man satt och tittade på alla värden helt slaviskt och liksom gjorde alla moment sju gånger 
om, runt, runt, runt, så att man inte missade någonting…”. (Informant 4)   

… men just den här specialiteten är det väl att man tycker att man har så himla stort ansvar 
och att det är på liv och död rätt mycket. Med läkemedelsdoser och alla värden på ventilatorn. 
Det känns ju som man har väldigt mycket ansvar. (Informant 4)  
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… det är ju ett mycket större ansvar tycker jag men det har väl litegrann att göra med 
vårdnivån också att det är ju lite mer risker, alltså patienterna är ju ganska utelämnade och 
sådär så att det… och sen att, men just att det är väldigt självständigt jobb. (Informant 7) 

Ansvarskänslan kom också ifrån det att de upplevde sig vara själva i sin roll på 
operationssalen. ”… både på liksom patienten och monitoreringen och det är ganska mycket 
ansvar och du sitter själv…”. (Informant 1) 

… dels så är det att få känna sig så pass självständig som man faktiskt gör. Jag har ju med min 
narkosläkare i ryggen men ett stort eget ansvar på salen för mina patienter och jag känner ju 
stor delaktighet i hur dagen läggs upp. (Informant 8)  

Anestesisjuksköterskorna beskrev ansvarskänslan som något som skapade en viss stress och 
osäkerhet inledningsvis vilket gjorde att de tidigt ville tänka igenom hela anestesiprocessen 
ett antal gånger för sig själva för att sen också kontrollera och dubbelkontrollera sin uttänkta 
plan, läkemedel, utrustning osv. De beskrev samma ansvarskänsla som positiv i den 
bemärkelsen att de fick arbeta mer självständigt och själva kontrollera patientens 
anestesiförlopp. Denna självständighet gav en känsla av ökad delaktighet och var en av de 
mest positiva fördelarna med att vara anestesisjuksköterska.     

5.1.2 Självkännedom  

Anestesisjuksköterskorna uttryckte att självkännedom var viktigt i yrket. De beskrev både 
hur det var utmanande att ställas inför nya situationer men att de samtidigt utvecklades och 
kunde landa och kände trygghet i sig själva med tiden, både vad gällde yrket och sin egen 
person. ”… man är lite nervös men på ett bra sätt, därför att det gör att man skärper till sig 
lite och man tar till sig kunskapen på ett bra sätt” (Informant 6). En personlig mognad 
beskrevs som en lugnande faktor och en styrka då de tog sig an det nya yrket. Mycket av 
nervositeten och ovissheten i början av yrket hänvisade anestesisjuksköterskorna att det till 
största del kunde avhjälpa genom självrannsakan om varför de kände nervositet och hur de 
kunde användas till något positivt.  

... jag kommer ihåg att man var nervös och så men ibland får man ställa sig frågan också vad 
man är nervös för? För jag hade ju arbetat självständigt på samtliga kliniker innan, det var 
bara det att nu på pappret skulle jag gå själv. (Informant 8)  

Anestesisjuksköterskorna beskrev trygghet i att de hade viss arbetslivserfarenhet med sig 
från tiden som allmänsjuksköterskor. De beskrev den sociala biten och berättade att de nu 
var mer säkra på sin plats i arbetsgruppen, vågade fråga mer och kände inte något tvivel i 
vilka krav de kunde ställa på exempelvis läkarna. De uttryckte ödmjukhet inför uppgiften och 
menade att de kommit till insikt med vidden av anestesiområdet och det inte var ett tecken 
på svaghet att be om hjälp och söka stöd från kollegor, utan snarare ett tecken på 
yrkesförståelse och mognad. ”… jag tycker ändå att man känner sig lugnare, sen kanske det 
har med åldern att göra, att man har jobbat längre, att man har levt ett tag och är en annan 
person”. (Informant 4) 
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... ”kan jag det här?”, ”vill jag ta ansvar för det?”. Man har ju en annan insikt att man gör mer 
avancerade grejer. // … jag har i alla fall tyckt att, man är ju inte kaxig. Jag tycker man har 
blivit mer ödmjuk för att man faktiskt är ny än vad man var som grundutbildad. (Informant 
10)   

Självkännedom sammanfattades av anestesisjuksköterskorna som en viktig egenskap i 
samband med att vara ny i professionen. Självkännedomen beskrevs också som att den 
utvecklades under tiden som inskolningen övergick i självständigt arbete. Att inte få 
bekräftelse av annan anestesipersonal på sitt arbete upplevdes som utmanande till en början, 
då det tidigare varit ett tydligt tecken på godkännande från handledare under exempelvis 
studietiden och inskolningen. Med tiden fann dock anestesisjuksköterskorna att viss 
bekräftelse gick att hämta från sig själv då erfarenheten växte och självkännedomen stärktes. 

5.1.3 Utvecklas professionellt 

Att utvecklas professionellt beskrevs av anestesisjuksköterskorna som en ständigt pågående 
process. Utvecklingen skedde inte bara under studietiden och inskolningen utan var också 
tydlig i det dagliga arbetet som självständig anestesisjuksköterska. Anestesisjuksköterskorna 
uttryckte glädje och tillfredsställelse i sin egen utveckling och att de med tiden bemästrade 
allt mer avancerade procedurer. Anestesisjuksköterskorna påtalade en betydlig utveckling i 
sin kliniska blick, förmåga att handha multisjuka patienter och använda sig utav 
medicintekniska produkter. 

Det var nog kanske ändå, alltså det var nog ändå positivt med ansvaret när man var själv, det 
tyckte jag var såhär, man var tvungen att tänka själv, man var tvungen att utvecklas väldigt 
snabbt och det var ju alltså fortfarande, utvecklas varje dag liksom, med varje patient nästan. 
(Informant 1)  

… jag känner att jag har en mycket bredare och djupare kompetens och man kan nästan känna 
att man kände sig, ja, att man hade väldigt basala kunskaper tidigare om man jämför med det 
man kan nu. Det gör ju att man känner sig tryggare i arbetet med alla patienter och jag har en 
mycket bättre klinisk blick. Det handlar inte bara om medicinteknisk apparatur och biten att 
söva utan en stor skillnad i helheten. Jag tycker att det är ett otroligt tillfredsställande arbete 
och jag tycker verkligen det är någonting positivt för en allmänsjuksköterska att vidareutbilda 
sig inom nått så specialiserat område som det här är. Man får inte bara ett djup, man får också 
en otrolig bredd. (Informant 8)  

Anestesisjuksköterskorna uppgav att förhoppningen att utvecklas professionellt var 
anledningen till att de initialt valt att vidareutbilda sig. De uttryckte glädje och inspiration i 
utvecklingen och att de ständigt kunde förbättra sina kunskaper och balansera 
anestesiförloppet utefter patientens individuella behov. Utveckling var hela tiden målet men 
längs vägen kunde både skrämmande farhågor och positiva förhoppningar rymmas.  

Jag tror, det är liksom fortfarande så himla nytt så att man lär sig ju saker hela tiden så på det 
sättet så är det ju väldigt kul att man, att man hela tiden blir bättre på det man gör. Sen tycker 
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jag det är roligt med alla teknikaliteter och att intubera och ha koll på ventilationen och så. 
Lära sig att surfa snygg där på alla läkemedel. (Informant 4) 

Det tyckte jag var utmaningen, att det var väldigt mycket mer och mycket nytt att hålla reda på 
men det var också det som lockade mig. Jag ville inte fastna i en ruta utan jag ville bredda mig 
liksom så att, att det var en välkommen förändring. Man är liksom inte, inte begränsad det är 
väldigt varierat även på arbetsplatsen såhär så att väldigt många olika anestesiformer och 
sådant så att man, man känner sig hela tiden stimulerad liksom det, det är ingenting som blir 
långtråkigt. Det är kul att gå till jobbet. (Informant 7)  

Jag tycker om kort patientkontakt. Då kan man gå in och göra det bästa för patienten där och 
då. Det är liksom att man går in och ger 100 procent den tiden du ser patienten. Sen om det är 
tio minuter innan den sover eller om det är två timmar under en sedering, det är liksom.. man 
blir inte trött på det sättet som man kan vara på avdelning. Och sen är det ju kul med akuta 
grejer. Gör inte jag rätt nu så dör patienten, alltså det är skräckblandad förtjusning. 
(Informant 9) 

Anestesisjuksköterskorna beskrev ett brett spann utav vad den professionella utvecklingen 
kunde bestå av, vilket de också härledde som en naturlig följd av variationen i deras tidigare 
yrkeslivserfarenhet. Anestesisjuksköterskorna med tidigare erfarenhet från exempelvis 
ambulans beskrev utmaningar och utveckling i att samarbeta tätt inpå andra på 
operationssal. Anestesisjuksköterskorna med erfarenhet från vårdavdelning beskrev 
utveckling i och med ny medicinteknisk apparatur och potenta läkemedel. Sin egen 
erfarenhetsbakgrund framställde de som ett referensverk som de drog nytta av och kunde 
reflektera erfarenheter mot i det nya yrket. De lyfte också att den egna kliniska blicken blivit 
allt mer finstämd och att orsak och verkansamband kunde fångas upp kvickare. 

5.2 Arbetsplatsen anger förutsättningarna    
Anestesisjuksköterskorna beskrev att det inte bara var yrket i sig som var nytt för dem utan 
det ställdes även högre krav på arbetstempo, att kunna hantera ny teknisk utrustning och 
läkemedel som inte tidigare använts i karriären. Att ha med sig den grundläggande 
kunskapen från utbildningen var viktigt för att klara av det nya yrket. Likaså var det 
betydande att få rätt upplärning på den specifika arbetsplatsen för att som ny 
anestesisjuksköterska kunna göra ett bra jobb som en själv var stolt över samtidigt som det 
uppfyllde klinikens mål och riktlinjer. 

5.2.1 Anestesispecifika utmaningar  

Anestesisjuksköterskorna talade om flera olika moment och situationer som gjorde det nya 
yrket utmanande. De beskrev smärtlindring av patienten som utmanande och att det i början 
var besvärligt att veta vilka moment i operationen som kunde vara extra smärtsamma för den 
sövda patienten. ”Jag har ingen aning om hur ont det här ingreppet kommer att göra efteråt, 
hur mycket jag borde smärtlindra och hur tidigt jag borde göra det” (Informant 3). 
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Smärtlindringen var utmanande för de flesta att värdera och behandla men 
anestesisjuksköterskorna nämnde också att det var en konst att avgöra sömndjupet. De 
upplevde att patienter kunde varit väldigt väl sövda under operationen vilket gav till följd att 
väckningstiden blev utdragen. Tidspressen på att genomföra arbetsdagen samt 
operationssalens schema var då något som kunde upplevas som en stressande faktor.  

Jag kändes väl en viss tidspress, att liksom vara färdig i tid med allting och att det inte var mig 
de skulle vänta på. Ja men det jag tänkte eller kommer ihåg mest är kanske att man kände en 
tidspress att man vill vara så smidig som möjligt och inte ville vara besvärlig eller att de skulle 
känna att jag var ny, och att jag tog extra tid på mig. Utan att man ville vara väl förberedd och 
det är ju mycket att komma ihåg när man är ny. (Informant 8) 

Den för många nya anestesiologiska utrustningen och läkemedlen nämnde 
anestesisjuksköterskorna som utmanande inledningsvis. Anestesisjuksköterskorna berättade 
att de uppskattade de nya teknikaliteter samt att det var en härlig känsla när de lärde sig 
bemästra doseringen av läkemedlen på ett bra sätt. 

5.2.2 Inskolning banar väg för självständigt arbete   

Anestesisjuksköterskorna talade om stor variation i inskolningen, både i tid och utformning. 
Inskolningsperioden sträckte sig mellan två till femton veckor. Vissa hade flera olika 
handledare medan andra hade samma handledare under hela inskolningsperioden. 
Gemensamt för anestesisjuksköterskorna var att de kände sig redo för självständigt arbete 
efter inskolningsperioden. De upplevde nervositet men påtalade ändå att de var redo att ta 
sig an uppgiften.  

Jag kände mig redo då jag kunde tänka ut vad som var nästa steg var till exempel. Eller vad jag 
kunde förvänta mig av den här patienten. Jag kände mig mer bekväm både med luftvägen och 
läkemedlen, ja allt kändes mer naturligt. (Informant 9) 

Variationen var stor angående användning av checklista eller PM vid inskolning. De 
anestesisjuksköterskorna som använt sig av checklista vid inskolningen tyckte att den var 
behjälplig då den gav konkreta punkter att förhålla sig till och tydligt visade vad kliniken 
ansåg var viktigt inför självständigt arbete. Anestesisjuksköterskorna som upplevde att 
inskolningen fungerade bra trots att checklista inte användes nämnde dock att en checklista 
att följa vid inskolning skulle vart fördelaktigt. 

Jag tror alltså det som kanske hade kunnat vara bra alltså både för ens egen skull och vid 
utvärderingstillfällen och sådär hade väl kanske varit om man hade haft en checklista för då, 
när man kommer in helt ny och i en helt ny profession, på ett sätt så kan det ju vara väldigt 
mycket att hålla reda på. Det är svårt att själv vara insatt i arbetet och utvärdera själv vad det 
är som krävs utav en som helt ny. Då blir det ju också svårt att veta lite grann hur man ligger 
till och vad man tycker saknas i inskolningen, och då blir det ju också det för även om alla är 
individuella och har enskilda individuella behov så har man ju ändå någonstans någonting 
grundläggande som alla måste uppfylla. Så det hade ju varit ett sätt att kanske utvärdera också 
att man uppnår det. (Informant 7) 
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Anestesisjuksköterskorna som inte använt checklista eller PM ansåg sig ändå haft en bra 
inskolning då de hade återkommande samtal med teamledare eller chef för att under 
inskolningens gång stämma av hur de låg till och om något var otillräckligt. De ansåg inte att 
deras inskolning varit bristfällig utan checklista. Istället talade även dem om att inskolningen 
förberett dem för självständigt arbete då de kände sig väl uppbackade av handledare och att 
det blev utslussade i verksamheten smidigt genom att de alltid kunde ringa en kollega för att 
be om hjälp eller rådfråga något. 

5.2.3 Mentorskap  

Vid en klinik erhöll de nya anestesisjuksköterskorna en mentor under sitt första år i arbete. 
Denna mentor fanns som ett stöd och var någon som de kunde vända sig till under och efter 
avslutad inskolning. Mentorskapet ingav en viss trygghet både personligt och professionellt. 
Mentorn fungerade som ett bollplank och var mycket uppskattad av 
anestesisjuksköterskorna.  

Det är en person som får det tilldelat sig, ”du ska vara mentor för den här nyexaminerade”. Det 
tycker jag har fungerat jättebra. Vi träffas typ en gång i månaden och pratar om typ allt, för det 
är ju mycket som snurrar i ens huvud liksom. (Informant 9) 

De anestesisjuksköterskorna som själva inte haft en mentor när de var nya påtalade också 
vinningen med mentorskap. Att ha en mer erfaren kollega som mentor att bolla frågor och 
idéer med i början då de var nya på arbetet lyftes som något positivt och fördelaktigt. 

5.3 Teamkänslans betydelse  
Anestesisjuksköterskorna upplevde att god stämning och att teamet tillsammans hade roligt 
på operationssalen var avgörande för huruvida dagen flöt på bra eller inte. Ett öppet klimat 
med högt i tak och känslan av att vara flera som tillsammans ansvarade för patienten gjorde 
att anestesisjuksköterskorna kände sig lugnare i sin nya yrkesprofession. 

5.3.1 Arbetsrelationer i gruppen   

Anestesisjuksköterskorna beskrev arbetsrelationer i gruppen som en viktig del av arbetet. De 
nämnde att stämningen på operationssalen och mellan medlemmarna i teamet var en starkt 
bidragande faktor till hur dagen såg ut samt minnet av den. Anestesisjuksköterskorna 
nämnde att det ibland var svårt att få kirurgerna att kommunicera med dem då de stod på 
varsin sida av operationsskynket. För att anestesisjuksköterskan skulle kunna göra ett bra 
jobb behövde de exempelvis veta hur lång tid som återstod eller om något speciellt 
smärtsamt moment på gång eller liknande då det var svårt att veta sådant när hen var ny.  

Men sen så är mitt jobb ganska beroende utav vad som händer på andra sidan skynket liksom, 
och tvärtom. Bara det här med att väcka patienten i rätt tid till exempel. Det underlättar ju om 
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jag vet vad dem gör, hur bra det går eller om det är långt kvar eller det är nått svårt moment på 
tur eller sådär. (Informant 4) 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det var lättare att arbeta tillsammans med en annan 
anestesisjuksköterska än att arbeta med exempelvis en läkare. De upplevde att andra 
professioner hade svårt att se vad deras jobb var. Personal kunde bland annat börja städa och 
plocka undan på salen när deras del av arbetet var klart, även fast patienten fortfarande låg 
sövd och anestesisjuksköterskans jobb fortfarande pågick i allra högsta grad. 

Sen är nästa utmaning att försöka kompa ihop teamet. Operationssjuksköterskan har ju sin del 
liksom, hon kanske inte tycker att mina prioriteringar är lika viktiga. Hon kanske hade 
prioriterat på ett annat sätt utifrån sina kunskaper och sitt område liksom. Och att där försöka 
få ihop något som är bäst för patienten, det är inte alltid det lättaste. (Informant 9) 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att samarbetet generellt fungerade bra mellan kollegor 
och att det var tydligt att alla var där för patientens skull. De upplevde även att 
anestesiologerna var medvetna om att de var nya och på så vis kände de ett extra stöd från 
dem. Teamkänslan och stämningen på operationsavdelningen hade stor inverkan på hur 
anestesisjuksköterskorna uppfattade sin arbetsplats och dagarnas kvalité.  

… men det är också det att man har en bra stämning. Det är det man kommer ihåg, det är inte 
”den här operationen var rolig” utan det är mer stämningen på salen och att man, ja att det är 
bra stämning, att man har roligt ihop i teamet. (Informant 2)  

Det som har påverkat min positiva upplevelse är ju alltså väldigt mycket beroende på 
arbetsplatsen och kollegorna, det hade nog kunnat se väldigt mycket mer annorlunda ut om 
man inte hade haft det där samarbetet och stöttningen utav kollegorna runt omkring. Jag tror 
att det är det som gör att man har ett väldigt bra tvärprofessionellt samarbete. Att man tänker 
utöver sina egna gränser, det tror jag är väldigt viktigt för framförallt när man är 
nyutexaminerad, inte trygg i sin roll och sådär att det är väldigt snällt att man hjälper 
varandra. Det tror jag är en utav flera viktiga faktorer liksom i att skapa en positiv upplevelse 
och att man faktisk stannar kvar i yrket. (Informant 7) 

Anestesisjuksköterskorna berättade att de kunde se att koordinatorn som schemalade dagen 
hade tänkt till när det var en ny anestesisjuksköterska på salen. Detta genom att 
koordinatorn sett till att det var en mer erfaren operationssjuksköterska och undersköterska 
på salen så att alla inte var nya, och detta gjorde anestesisjuksköterskorna mer trygga. 

5.3.2 Inte ensam i arbetet på operationssalen 

Anestesisjuksköterskorna hade reflekterat över att de var oroliga i början av arbetet att de 
skulle bli lämnade ensamma, men de upplevde snabbt att så var inte fallet. De berättade om 
hur personal fanns att tillgå utanför i korridoren eller att personal som hade administrativa 
uppgifter för dagen lämnat ut sina telefonnummer så de kunde ringa dem om de ville ha mer 
hjälp eller stöttning, då den personalen ändå fanns tillgänglig på avdelningen.  
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Innan jag började kände jag att ”herregud, ska jag greja det här alldeles ensam?”, men jag tror 
att jag ganska snabbt förstod att man är ju inte ensam, vi är ju ett team runt patienten, och då 
vart det ju lite som en aha-upplevelse det här att ”nej allt ansvar vilar inte på mina axlar” utan 
vi är flera. (Informant 3)  

Anestesisjuksköterskorna nämnde att arbetet var väldigt självständigt men att det alltid 
fanns mer personal i korridoren. De upplevde arbetet på operationssalen som otroligt 
varierande och utmanande men berättade samtidigt att de alltid kunde få hjälp av 
anestesiologen. Anestesisjuksköterskorna tyckte senare det var roligt att vara den enda 
anestesipersonal på operationssalen då de fick tänka och göra väldigt mycket på egen hand 
då arbetet var så självständigt. 

6 DISKUSSION 

Nedan presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion  
Ur resultatet växte tre kategorier fram med tillhörande subkategorier. Kategorierna 
diskuteras nedan i relation till studiens bakgrund och reflekteras mot det vårdvetenskapliga 
perspektivet, från novis till expert, av Benner (1993). 

6.1.1 Växer med uppgiften 

Anestesisjuksköterskorna upplevde en positiv utveckling i samband med specialiseringen och 
arbetet på operationsavdelning. Anestesisjuksköterskorna påtalade en tillfredsställelse i att se 
sin egen utveckling och kunna manövrera allt mer avancerade anestesiförlopp och med tiden 
arbeta mer självständigt. Självkännedom var viktigt i professionsutvecklingen och i samband 
med att komma ny till en arbetsplats. Tracys (2017) resonemang kring vikten av 
självförtroende och att ha trygghet i sitt yrkeskunnande fungerar stärkande vid en 
yrkesövergång, märktes även bland de intervjuade anestesisjuksköterskorna. De 
anestesisjuksköterskor som ansågs gav uttryck för bättre självkännedom genom att själva 
lyfta frågan och diskutera kring den, var också de som berättade om en snabbare anpassning 
i yrket. De visade också prov på trygghet i yrkesrollen vilket är helt i linje med Tracys (2017) 
tes. Anestesisjuksköterskornas ålder i anestesiyrket sträckte sig från sex månader till två år. 
Spridningen i ålder i rollen som allmänsjuksköterska var större. Averlid och Bihari Axelsson 
(2012) tar bland annat upp ålder i yrket och menar att stress och tyngden av ansvarskänslan 
är som tydligast i början av ett nytt yrke. Anestesisjuksköterskorna som uttryckte stress 
talade samtidigt, i likhet med Averlid och Bihari Axelsson (2012), om att känslan klingade av 
med tiden då de tillägnade sig mer klinisk erfarenhet och blev mer bekväma i sin yrkesroll. 
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Anestesisjuksköterskorna menade att de blev tryggare då de med tiden kunde jämföra och 
värdera situationer mot sina tidigare erfarenheter. I ljuset av Benners (1993) 
utvecklingsmodell från novis till expert kan anestesisjuksköterskorna anses vara på novisnivå 
en begränsad tid i början av inskolningen. Uppgifterna och miljön är då ännu okända. 
Tydliga direktiv och förhållningssätt är essentiella för anestesisjuksköterskorna att arbeta 
efter. Benner (1993) poängterar att även om anestesisjuksköterskorna i detta läge står helt 
utan erfarenhet och finess är det av stor vikt att få delta i kliniska moment i största möjliga 
utsträckning. För att det därigenom ska kunna tillägna sig den erfarenhet som behövs för att 
skapa en relevant referensram av egenupplevda patientsituationer. Det är med stöd utav 
denna referensram som ytterligare steg i professionsutvecklingen kan tas. Benner (1993) 
betonar också att det är erfarenhet av varierande patientsituationer som är av betydelse och 
inte särskilda tekniska färdigheter som är avgörande för utvecklingen. När 
anestesisjuksköterskorna sedan tar sina första självständiga steg kan de enligt författarna, 
betraktas som avancerad nybörjare då de kan hantera given uppgift i känd kontext relativt 
oberoende. Som anestesisjuksköterskorna också nämner så är alla patientsituationer 
värdefulla och bidrar i olika utsträckning till deras lärande. Fortfarande kan 
anestesisjuksköterskorna behöva stöttning i att planera och prioritera i arbetet men 
förmågan tränas upp i takt med kliniska utmaningar. Detta behov av stöttning reflekteras i 
anestesisjuksköterskorna resonemang om att det utgör en trygghet att ha vetskapen om att 
annan anestesipersonal fanns till hands i korridoren eller telefon. Anestesisjuksköterskorna 
uppgav att de själva såg sin utveckling vilket stärkte självkänslan och yrkesstoltheten. De 
berättade ödmjukt att de lärde sig allt mer för varje patientfall. Anmärkningsvärt är dock att 
anestesisjuksköterskorna inte tog upp patientperspektivet. Patientens centrala roll på 
operationsavdelning och som utgångspunkt för anestesisjuksköterskans arbete berördes 
knappast. Det är ett observandum med tanke på att det är patientens behov som ligger till 
grund för anestesisjuksköterskans arbete. Dock är det väntat att den enskilda patienten kan 
falla i skymundan då det var anestesisjuksköterskans upplevelse av arbetet på 
operationsavdelning efterfrågas. I samstämmighet med Benners (1993) teori kan varken en 
novis eller avancerad nybörjare väntas få grepp om hela situationen vilket kan vara en 
förklaring till att patienten ofta utelämnades i anestesisjuksköterskornas berättelser.    

Författarna är eniga i resonemanget att känsla av stress är som tydligast initialt på ett nytt 
arbete samt ofta sammanlänkat med en viss osäkerhet i de nya förutsättningarna. Ny miljö 
och apparatur i kombination med ny konstellation av arbetsgrupp är objektiva faktorer som 
kan framkalla känslan av stress. Otydlig kommunikation leder till osäkerhet och stress i sin 
roll i teamet vilket Chiang och Chang (2012) menar är en bidragande faktor till varför 
sjuksköterskor kan tvivla på sitt yrkesval och i förlängningen överväga att byta arbetsplats 
eller lämna yrket. För att undvika detta är det viktigt att tidigt etablera en god 
kommunikation, inte bara ur patientsäkerhetssynvinkel utan också för att behålla personal 
inom verksamheten. Författarna håller med om Benners (1993) utvecklingsteori och har 
själva upplevt att det krävs mängdträning och tillåtelse att delta i varierade patientsituationer 
för att kunna tillägna sig den kunskap och erfarenhetsmängd som behövs för att kunna 
utvecklas i professionen. Att ständigt vidga sin egen referensram bidrar till större trygghet då 
det är genom egenupplevda situationer den kliniska blicken blir mer kalibrerad och pålitlig. 
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6.1.2 Arbetsplatsen anger förutsättningarna 

Förutsättningar för hur de nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna upplevde arbetet på 
operationsavdelning bestod bland annat i hur väl de blivit inskolade. 
Anestesisjuksköterskornas inskolning hade stor variation i längd och utformning men 
gemensamt var att det kände sig redo för självständigt arbete vid inskolningens slut. 
Anestesisjuksköterskorna påtalade svårigheterna i ett känna till de operativa ingreppen som 
utfördes och hur anestesin på bästa sätt skulle samspela med den. Exempelvis lyftes 
smärtlindringen som en återkommande svårighet. Som avancerade nybörjare upplevde 
anestesisjuksköterskorna vanskligheter med att själva skatta graden av smärta operationerna 
innebar, vilket gav till följd att smärtlindring och tidpunkt för detta blev svårt att bemästra. 
Dock utgör frågor om smärta ett relativt konkret och återkommande ämne vilket är bra för 
den avancerade nybörjaren att hantera, något som Benner (1993) påtalar i sin 
utvecklingsteori. Flera parametrar behöver givetvis vägas in i en värderingssituation av 
smärta men det ger då anestesisjuksköterskan ännu en situationsberoende uppgift att 
hantera vilket på sikt kommer stärka hens utvecklingsmöjlighet. Kommunikation utgör basen 
för ett gott samarbete i den komplexa miljö som operationssalen utgör (Smith & Mishra, 
2010; Averlid & Bihari Axelsson, 2012). Anestesisjuksköterskorna tog upp utmaningen i att 
kommunicera och samspela väl med den andra sida d.v.s. operationssjuksköterskan och 
operatören. I fråga om smärtlindring är god kommunikation med operatören till stor hjälp då 
denna besitter mer erfarenhet att uppskatta smärtan som operationen medför och kan 
förväntas i ett postoperativt skede. Anestesiteknisk apparatur kan också användas för att 
avläsa både smärta och sömndjup. Tekniska apparaturens resultat behöver dock värderas för 
att kunna användas. Värderingsförmågan praktiserades och förbättrades hos 
anestesisjuksköterskorna med tiden vilket de själva tog upp i positiv bemärkelse angående de 
anestesispecifika utmaningarna de ställdes inför. Benner (1993) belyser att förmågan att 
hantera apparatur och dess värden också har del i professionsutvecklingen, även om den 
kliniska blicken framhålls mer. Detta är också något som måste få utvecklas med tiden då 
värderingen sammanvägs med patientens kliniska uppvisade tecken.      

Anestesisjuksköterskorna lyfter tidsaspekten som en utmaning i professionen. Tajming och 
tidspress menade anestesisjuksköterskorna var svåra att bemästra initialt. Enligt Benner 
(1993) är ett typiskt kännetecken för den avancerade nybörjaren är att denne förmår klara av 
given uppgift i känd kontext, dock kan vägledning i planering fortsatt behövas. Förmåga att 
uppfatta den större situationen och se mönster i återkommande händelser är ännu under 
utveckling (Benner, 1993). Anestesisjuksköterskorna ses söka hjälp med detta vilket de också 
berättar om genom att exempelvis kommunicera med operatören om kvarvarande tid för 
pågående operation. Anestesisjuksköterskorna beskriver situationer med olika gott 
samarbete i frågan. Vissa får god hjälp i detta och kan därigenom styra anestesin i passande 
takt med operationen, medan andra berättar om bristfällig kommunikation som gett långa 
väckningstider till följd då anestesidjupet inte varit i fas med operationsförloppet.  

Förväntad återstående operationstid och smärtnivån är svårigheter som också författarna 
känner igen sig i. Förmågan att balansera anestesin i takt med operation tycks vara en 
elegant färdighet som både kräver mer erfarenhet inom yrket och god kommunikation med 
kollegor. Smith och Mishra (2010) pekade ut kommunikationens viktiga roll för att 
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möjliggöra ett effektivt arbete. Likt anestesisjuksköterskorna har författarna tydligt fått 
erfara att kommunikationen också är färdighet inom anestesiyrket som är under ständig 
utveckling. Med tiden förvärvas dock mer erfarenhet och kommunikationen kan då bli mer 
tydlig och riktad vilket också ger mer specifika svar. Rak och tydlig kommunikation gör att 
oklarheter minimeras (Smith & Mishra, 2010) och arbetet kan effektiviseras vilket författarna 
är eniga i. 

6.1.3 Teamkänslans betydelse 

Anestesisjuksköterskorna berättade om aha-upplevelsen när man kommit till insikt med att 
hela teamet tillsammans ansvarar för patienten. Den positiva upplevelsen av att arbeta i team 
framkom tydlig bland anestesisjuksköterskorna i frågor om utmaningar och upplevelser av 
anestesiyrket på operationsavdelning. I resultatet framkom att vänlig inställning till de 
nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna öppnade upp för goda arbetsrelationer då 
kollegorna bejakat att de var nya och erbjudit sin hjälp på olika vis. Återigen anges 
kommunikation som en starkt bidragande faktor i anestesisjuksköterskors upplevelser av 
arbetet på operationsavdelning. Stämningen på operationssalen samt kommunikationen 
anestesipersonal emellan utgör grunden för att kunna utföra ett bra arbete menar 
anestesisjuksköterskorna. Averlid och Bihari Axelsson (2012) betonar att kommunikation 
och respekt för varandras skilda erfarenheter är essentiellt i ett fungerande tvärprofessionellt 
samarbete, något som också Taylor (2009) samt Jones och Fitzpatrick (2009) också nämner 
som centralt. Detta genomsyrar också anestesisjuksköterskornas berättelser. Lika så märks 
tydligt att effektiv kommunikationen leder till bättre arbetsprestationer vilket i förlängningen 
bidrar till säkrare patientvård, något som också Smith och Mishra (2010) poängterar. Benner 
(1993) diskuterar kring vikten av ett gott samarbete för att vinna erfarenhet och kunna 
utvecklas. Genom muntlig stöttning som anestesisjuksköterskorna söker hos kollegorna i 
planeringen av arbetet kan de så smått närma sig kompetent nivå då de ofta är kapabla att 
också klara av oförutsedda händelser. Anestesisjuksköterskornas handlingar får mer 
långsiktiga mål, denna färdighet finslipas och förbättras med tiden. Anestesisjuksköterskorna 
lyfte betydelsen utav att omges av mer erfarna kollegor. Tryggheten i att få diskutera 
anestesirelaterade frågeställningar belystes och fungerade utvecklande för 
anestesisjuksköterskorna. Detta är i linje med Benners (1993) resonemang att utveckling 
kräver reflektion, praktiskt utövande och experimentellt lärande. Som ett led i reflektion och 
samarbetet tar Glymph m.fl. (2015) upp att preoperativa briefings med fördel kan användas 
för att på ett naturligt sätt starta upp kommunikationen och klargöra alls olika roller på 
operationssalen. Redan här formas en gemensam uppfattning och plan för patienten med 
aktuella mål, förväntade kritiska moment och planerad tid för ingreppet. Genom att ta 
avstamp i briefings kan en god kommunikation och stämning etableras tidigt vilket senare 
kan ha större betydelse i händelse av kritiska moment (Glymph m.fl., 2015). 
Anestesisjuksköterskorna belyste att det var en stor fördel att komponera ihop ett arbetsteam 
så att olika lång erfarenhet sattes samman. Anestesisjuksköterskorna menade på att det 
utgjorde en trygghet att veta att mer erfarenhet och kompetens fanns nära till hands.  

Författarna har på liknande vis upplevt den trygghet som erfarenhet ger. Att omges av mer 
rutinerade kollegor har ingett ett lugn då en själv varit ny och mindre erfaren i sin roll. Att få 
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bolla idéer och resonemang har lett till fördjupat kunnande och bidragit till att ytterligare 
steg tagits i professionsutvecklingen. Att ingå i ett team och uppleva teamkänsla är essentiellt 
för att känna arbetsglädje men också för att orka med de dagar då arbetsuppgifterna känts 
utmanande och tunga.  

6.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt redogörs aktuell metod, varför den valts samt diskussion kring begreppen 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet i enlighet med Mårtensson och 
Fridlund (2017). 

Det är syftet som styr valet av metod i ett examensarbete (Henricson & Billhult, 2017). Då 
syftet var att utforska nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av arbetet på 
operationsavdelning valdes en kvalitativ metod till denna studie. I enlighet med Henricson 
och Billhults (2017) resonemang är detta en god idé då metoden lämpar sig väl när personers 
levda erfarenheter av ett fenomen studeras. Studien formas av den miljö som den utförs i och 
är lämplig när forskaren söker förståelse. En kvalitativ metod med induktiv ansats användes. 
Induktion innebär att forskaren förutsättningslöst undersöker ett fenomen som deltagarna 
befinner sig i. Syftet med denna metod är att resultatet ska kunna generera en teori eller 
ställas mot en teori i diskussionsdelen i examensarbetet (Henricson & Billhult, 2017).  

Trovärdighet i ett examensarbete innebär att författarna har tydliggjort att resultatet äger 
giltighet och att skapad kunskap är rimlig. Trovärdigheten ökar om forskaren är bekant med 
forskningsmiljön innan studien startar eller om någon utomstående, exempelvis handledare, 
granskar analysen för att se om kategori och subkategori överensstämmer. Pålitlighet kan 
påvisas om författarna har beskrivit sin förförståelse samt om författarnas tidigare 
erfarenheter kan ha påverkat dataanalys och datainsamling. Det bör framgå en beskrivning 
av den tekniska utrustning som använts vid inspelningen av intervjuer samt vem som 
transkriberat och utfört intervjuerna. Bekräftelsebarhet ökar om analysprocessen är tydligt 
beskriven. Det är viktigt att författarna är så neutrala som möjligt och inte färgar data, detta 
kan förhindras om andra personer granskar analys, utskrifter och resultatbeskrivning. 
Överförbarhet betyder hur väl och i vilken grad resultatet i examensarbetet kan överföras till 
andra grupper, sammanhang eller situationer. För att kunna bedöma överförbarhet krävs det 
att resultatet är tydligt beskrivet och att trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är 
uppnådda (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Trovärdigheten i detta arbete bygger på anestesisjuksköterskor som kan ge detaljerade 
beskrivningar av ett upplevt fenomen. Därför var inklusionskriterierna 
anestesisjuksköterskor arbetandes på operationsavdelning under sina första två år efter 
avlagd specialistsjuksköterskeexamen, samt en aktuell anställning om minst sjuttiofem 
procent. Detta för att få ett så beskrivande svar på syftet som möjligt då författarna till 
studien ansåg att det fanns en risk att anestesisjuksköterskor som arbetat längre än två år 
sedan examen inte skulle kunna delge lika detaljerade och beskrivande upplevelser av 
fenomenet, då det gått för lång tid sedan examen. Exklusionskriterierna var de 
anestesisjuksköterskor som arbetar på en annan arbetsplats än på en operationsavdelning. 
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Detta eftersom anestesisjuksköterskorna då inte skulle kunna ge information om det 
efterforskade fenomenet.  

Urvalet blev elva anestesisjuksköterskor, två män och nio kvinnor. Pilotintervjun valdes att 
inkluderas i studien då den gav givande beskrivningar till det studerade fenomenet. Att 
anestesisjuksköterskorna kom från fyra olika operationskliniker och tre olika regioner ses 
som stärkande för resultatets trovärdighet då det visar på en bredd av studerat fenomen. En 
svaghet med studien var att få män inkluderades i studien. Om det varit fler män med i 
studien hade det eventuellt kunnat ge ett annat resultat. Då studien var tidsbegränsad samt 
de smala inklusionskriterierna att anestesisjuksköterskan ska ha arbetat i max två år sedan 
examen kan ha varit en bidragande faktor till att urvalet blev som det blev och kan ses som en 
svaghet i arbetet. Något som stärker trovärdigheten i arbetet är genom att en av författarna 
har arbetat som traineesköterska på operationsavdelning ett år innan påbörjade studier till 
anestesisjuksköterska. Då den författaren var bekant med att själv vara ny i operationsmiljö 
samt att se nya anestesisjuksköterskor på arbetet kunde det vara av hjälp vid utformningen 
av intervjufrågor. Handledaren och en utomstående person har granskat analysen och 
delgivit sina åsikter, som då i enlighet med Mårtensson och Fridlund (2017) bidrar till 
objektivitet och visar på att arbetets trovärdighet stärks. 

Pålitlighet visas i arbetet genom att författarna tydliggjort sin förförståelse till arbetet och 
under hela analysprocessen åsidosatt den för att inte påverka resultatet med sin tidigare 
erfarenhet i enlighet med Mårtensson och Fridlund (2017). Pålitlighet påvisas också genom 
en beskrivning av den tekniska utrustning som använts, hur intervjuerna genomfördes samt 
av vem och hur intervjuerna transkriberades (Mårtensson & Fridlund, 2017). Pilotintervjun 
genomfördes tillsammans av författarparet medan resterande tio intervjuer delades upp i 
författarparet och genomfördes enskilt. Efter pilotintervjun bearbetades intervjuguiden med 
förhoppningen att de kommande intervjuerna skulle svara bättre till syftet. Samtliga 
intervjuer genomfördes på anestesisjuksköterskornas arbetsplats i anslutning till ett 
arbetspass. Tid hade avsatts av teamledarna och ett rum avsides på avdelningen fanns till 
förfogande för intervjuerna. Att intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen skapade 
förutsättningar för att intervjun skulle kännas så neutral som möjligt för 
anestesisjuksköterskorna, då Danielsson (2017) menar att det är viktigt som att intervjuare 
vara neutral och smälta in. Intervjuerna spelades in med diktafon-applikation i författarnas 
mobiltelefoner och kodades med siffror så att inga namn fanns på inspelat material. 
Mobiltelefonerna lösenordskyddades vilket gjorde att obehöriga inte kunde komma åt 
inspelat material. Intervjuerna pågick mellan åtta och arton minuter. Intervjuerna 
transkriberades av den författaren som hade intervjuat anestesisjuksköterskan. Danielsson 
(2017) nämner att det kan vara att föredra att transkribera sina egna intervjuer då det ger en 
upprepning av intervjusituationen och nyanser i informantens beskrivningar som kan ge 
grund för bättre förståelse. Det transkriberade materialet kodades enligt Graneheim och 
Lundmans (2004) modell. Pålitlighet kan påvisas genom att data samlades in och sparades i 
den tekniska apparatur som beskrivits. En svaghet i studien är längden på intervjuerna och 
att författarna till arbetet inte var vana intervjuare innan studien vilket kan ha påverkat 
intervjuerna negativt. Trots att intervjuerna hade varierad längd behövde inte någon intervju 
selekteras bort då innehållet i även de kortare intervjuerna höll god kvalité.  
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Mårtenson och Fridlund (2017) påtalar att bekräftelsebarhet i ett examensarbete ökar när 
neutralitet råder genom arbetets gång samt att det ökar om analysprocessen är tydligt 
beskriven och data inte är färgat. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes 
för att analysera studien. En innehållsanalys som är induktiv utgår från innehållet i texterna 
och är en analys av informanternas upplevda berättelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2017). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är den manifesta analysen en 
beskrivning av innehållet. Därför valdes en manifest metod till detta arbete, för att beskriva 
det valda fenomenet, inte tolka det. Analysprocessen följdes enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Under analysen användes begreppen domäner, meningsbärande enheter, 
kondenserade enheter, kod, subkategori och kategori. Analysprocessen genomfördes 
tillsammans av författarparet och med kontinuerlig genomgång av materialet för att kunna 
styrka att studien inte blev färgat av eventuell förförståelse. En styrka i denna studie kan 
anses vara att kodning och analys genomfördes tillsammans av författarparet då det gav 
upphov till en ständig diskussion i enlighet med hur Mårtensson och Fridlund (2017) 
benämner att bekräftelsebarhet stärks. En svaghet i studien kan vara den förförståelse som 
fanns inför studien. Trots noggrann analys och att arbetet skedde textnära till rådata fanns 
det alltid en risk att den ena författaren var lite mer färgad av sina tidigare erfarenheter och 
därför eventuellt påverkade analysen omedvetet. 

För att överförbarhet ska kunna bedömas behöver resultatet vara tydligt beskrivet samt att 
trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade i arbetet. Resultatet i denna studie 
är tydligt beskrivet och stärks med citat för att visa på resultatets äkthet. Överförbarheten 
ökar då anestesisjuksköterskor från fyra olika sjukhus och tre regioner deltog och deras 
upplevelser liknade varandra trots skilda arbetsplatser. Då trovärdighet, pålitlighet och 
bekräftelsebarhet är säkrade i detta arbete visar även det på att överförbarhet är möjlig. 

Intervjuguiden som användes upplevdes som bra upplagd av författarna och mycket 
intressant information kom ut av svaren. Varje intervju avslutades med att upprepa syftet 
med studien igen och därefter fick anestesisjuksköterskorna själva känna efter om det var 
något de ville tillägga som de upplevde att de inte fått fram när de svarat på frågorna. 

 

6.3 Etikdiskussion 
Då studien inte ämnar komma till användning till forskning har etiktillstånd endast 
inhämtats och fått godkännande av Akademin för hälsa vård och välfärd vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. 

Under denna studie har författarna beaktat Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska 
principer. Skriftlig information angående studiens syfte, metod och genomförande delgavs 
både verksamhetschef, avdelningschef samt anestesisjuksköterskorna innan intervjuerna 
genomfördes. Godkännande från verksamhetschef inhämtades innan 
anestesisjuksköterskorna erhöll förfrågan om att delta i studien. Anestesisjuksköterskorna 
informerades om att deltagandet var frivilligt och att intervjumaterialet endast kommer att 
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användas i vårdvetenskapligt syfte i förestående studie. Deltagande anestesisjuksköterskor 
signerade samtyckesblanketten och erhöll information både muntligt och skriftligt om att 
samtycke kunde återkallas när som helst under studiens gång (Vetenskapsrådet, u.å.). 
Anestesisjuksköterskorna garanterades tystnadsplikt hos författarparet. Insamlade data 
avidentifierades och erhöll sifferkodning för att uppfylla konfidentialitetskravet. Materialet 
lagrades och förvarades på ett sådant vis att obehöriga inte har haft tillgång till materialet. 
Efter att studien blivit godkänd och examinerad kommer ljudfiler och tillhörande material att 
raderas. 

För att undvika maktobalans under intervjuerna genomfördes de enskilt, en intervjuare 
tillsammans med en anestesisjuksköterska i taget. Detta kan ses som positivt då det 
förhoppningsvis gjorde anestesisjuksköterskorna tryggare samt ingav en naturlig känsla av 
en konversation mellan två personer. Det negativa med att författarna intervjuade var för sig 
kan ha varit att frågorna ställts på olika sätt av författarna. Exempelvis kan olika tonlägen 
eller kroppsspråk ha spelat in i hur anestesisjuksköterskorna upplevde intervjun. 

7 SLUTSATS  

Utifrån denna intervjustudies resultat kunde flera faktorer ses spela roll för hur de 
nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna upplevde arbetet på operationsavdelning. 
Känslan av ansvar var påtaglig i början av arbetet. Ansvaret kunde ses komma från att högre 
kompetens krävdes av anestesisjuksköterskorna för att kunna tillgodose patienternas 
vårdbehov. Ansvarskänslan låg också i att anestesisjuksköterskorna förstod vidden av 
anestesiområdet och dess komplexitet. Vidare kunde ansvarskänslan lättare hanteras med 
hjälp utav god självkännedom och självrannsakan. Genom att samla erfarenhet via 
egenupplevda patientsituationer kunde anestesisjuksköterskorna bygga upp en referensram 
vilket fungerade som en trygghet vid självständigt arbete. Ju större referensram desto bättre 
klinisk blick påtalade anestesisjuksköterskorna. Inskolningens utformning hade varierande 
upplägg men att ha en tydlig struktur att förhålla sig till hade en positiv inverkan på 
anestesisjuksköterskorna. Att vara del av ett välfungerande team med goda relationer och 
tillåtande attityd var viktigt. Tydlig kommunikation banade väg för bra samarbete och 
teamkänsla vilket var centralt angående tillfredsställelse i professionen. Professionell 
utveckling, god kommunikation och teamkänsla var nyckelfaktorer i hur 
anestesisjuksköterskorna upplevde arbetet på operationsavdelning.   
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Då endast en tidigare studie som behandlat liknande fenomen gick att finna innan denna 
intervjustudie tog fart, indikerade det en kunskapslucka i publicerad forskning. Författarna 
till studien anser att kvalitativ metod är den mest lämpliga metoden för att få svar på denna 
studies syfte. Dock skulle studier av kvantitativ karaktär också kunna vara tillämpbart ifall 
mer specifika frågor om exempelvis inskolning var aktuell. Detta skulle kunna ligga till grund 
för att utarbeta rutiner för inskolning av nyutexaminerade anestesisjuksköterskor.   
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BILAGA A – MISSIVBREV TILL VERKSAMHETSCHEF 
Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

Vi, Clara Johansson och Julia Larsson, är studenter i specialistsjuksköterskeutbildningen i 
anestesi vid Mälardalens högskola, Eskilstuna. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i 
form av en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att belysa anestesisjuksköterskors 
upplevelse av det första året i perioperativt arbete.  

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 
innebära att vi vill intervjua anestesisjuksköterskor med 1-2 års yrkeserfarenhet för att samla 
in information om deras upplevelse av situationen. Intervjuerna kommer genomföras med 
semistrukturerade ansats och beräknas ta 20-30 minuter.  

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan när som helst dra sig ur utan förklaring. 
Deltagande personer kommer att avidentifieras i arbetet.     

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 
med respekt för konfidentialitet enligt Dataskyddsförordningen, General Data Protection 
Regulation (GDPR).  

Nytta i ett vidare perspektiv 

Studien syftar till att bidra till ökad förståelse för den nyutexaminerade 
anestesisjuksköterskans upplevelse av de första åren i kliniskt arbete, perioperativt. Detta 
kan i sin tur bidra till att bättre kunna planera arbete och inskolning på arbetsplatsen samt 
tillgodose både den nyutexaminerades samt arbetsplatsens behov. 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola. 
Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

 

Ytterligare information lämnas av 

Kontaktuppgifter till er och er handledare 

Samtycke till genomförande av projektet, ”Belysa nyutexaminerade 
anestesisjuksköterskors upplevelse av det perioperativa arbetet” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 
genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 



 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 
 
 
 
 



 

 

 

BILAGA B – MISSIVBREV TILL ANESTESISJUKSKÖTERSKOR 
Tillfrågan om deltagande i studie ”Ny på arbetet”. 

Vi heter Julia Larsson och Clara Johansson och är studenter i 
specialistsjuksköterskeutbildningen i anestesivård vid Mälardalens högskola, Eskilstuna. I 
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med studien 
är belysa nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelse av det perioperativa arbetet 
de första två åren. 

Vår fråga är nu om du vill delta i denna studie? 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du blir intervjuad av oss, intervjun kommer 
att spelas in med ljudupptagningsutrustning. Intervjun förväntas att pågå ca 20-30 min och 
den inspelade intervjun kommer att transkriberas och skrivas ut för att kunna hitta mönster 
och sammanband mellan de olika genomförda intervjuerna. 

Fördelen om du är med i vår studie är att du kan få ta del av vårt examensarbete vilken kan 
bidra till ökad förståelse för de nyutexaminerade anestesisjuksköterskornas situation samt 
bättra kunna tillmötesgå deras behov vid nyanställning. Nackdelen är vi kommer att behöva 
låna ca 20-30 min av din tid i anslutning till ditt arbetspass. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 
orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 
förvaras så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen 
kommer inga uppgifter att kunna härledas till dig och det ställe där du arbetar. 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till mig, 
kommer jag att via telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om studiens 
syfte och genomförande.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Annelie Gusdal, se nedan.  

Med vänliga hälsningar 

Clara Johansson 

Tel: 073-980 99 79 

E-post: cjn19011@student.mdh.se 

Julia Larssson    Handledare: Annelie Gusdal  

Tel: 076-7718753 

E-post: jln17010@student.mdh.se E-post: annelie.gusdal@mdh.se 



 

 

                                                                                                          

Samtycke till att delta i projektet, ”Ny på arbetet” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 
lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 
skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 
orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

� JA, jag vill delta i projektet ”Ny på arbetet”, och jag samtycker till att de uppgifter jag 
lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 

 



 

 

 

BILAGA C – INTERVJUGUIDE 
Syftet är att belysa den nyutexaminerade anestesisjuksköterskans upplevelser 
av arbetet på operationsavdelning. 

Hur länge arbetade du som sjuksköterska innan du vidareutbildade dig? 
Följdfråga: Vilka arbetsplatser arbetade du på innan vidareutbildningen? 

Vad innehöll din inskolning fick du och hur lång var den?  
Följdfråga: Var inskolningen tillräckligt lång? Fanns det en checklista ni skulle följa för 
inskolningen? Om det fanns en checklista, vad innehöll den? Saknade du något i 
checklistan? Saknade du något i din inskolning? Vad hade kunnat göras bättre? 
Följdfråga: Upplevde du att var redo för självständigt arbete som anestesisjuksköterska 
efter inskolningen? 

Hur upplevde du din första vecka som du arbetade självständigt som 
anestesisjuksköterska? 
Följdfråga: Kan du beskriva känslan? Hände det något speciellt som du minns från första 
veckan?  

Beskriv dina upplevelser av arbetet på operationssalen din första tid? 

Vad är skillnaden mot att vara ny grundutbildad sjuksköterska mot att vara ny 
anestesisjuksköterska enligt dig? 

Kommer du ihåg din första sövning som anestesisjuksköterska? 
Följdfråga: Hur upplevde du den?  

Vad upplever du var utmanande med ditt nya yrke som anestesisjuksköterska? 
Följdfråga: Kan du beskriva en utmanande situation? 

Vad upplever du som givande med ditt nya arbete som anestesisjuksköterska? 
Följdfråga: Kan du berätta om en lyckad upplevelse som du minns?  

 

Generella följdfrågor: 

- Kan du utveckla?  
- Kan du ge exempel?  
- Hur menar du då? 
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