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ABSTRAKT 

Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan har en komplex roll och ansvar över patienters 
omvårdnad. Intensivvård var ett högriskområde för stress hos sjuksköterskor och vanliga 
faktorer som ledde till stress kunde vara hög arbetsbelastning, stort ansvar, brist på tid, låg lön 
samt brist på stöd från chefer och kollegor. Den friska akuta stressreaktionen kunde om den 
övergick till långvarig exponering av stress vara skadligt för kroppen och leda till sjukdom. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av stress i 
det dagliga arbetet. 
Metod: En kvalitativ studie med induktiv innehållsanalys gjordes för att belysa 
intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter genom åtta semistrukturerade intervjuer.  
Resultat: Analysen utmynnade i sex kategorier; Betydelsen av personalbrist, arbetstider och 
arbetsbelastning, Betydelsen av kommunikation, samarbete och stöd, Betydelsenav olika personligheter 
och attityder, Att ha kontroll och vara den som bär på ansvaret, Att inte känna sig tillräcklig samt Att 
investera i sin hälsa och återhämtning. Resultatet belyste intensivvårdssjuksköterskans 
erfarenheter av stress i det dagliga arbetet och både negativa och positiva uttalanden beskrevs. 
Slutsats: Resultatet belyste delar där stress upplevdes vara utmanande och svårt att hantera, 
men gav även en extra tillfredställelse i akuta situationer och när samarbetet fungerade. 
Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av stress skiljde sig åt beroende på personlighet och 
erfarenhet på intensivvårdsavdelningen. Till följd av begränsad stresshantering för 
intensivvårdssjuksköterskor ställer detta högre krav på cheferna och arbetsplatsen att vara 
lyhörda och uppmärksamma på detta problem.  
 
Nyckelord: Erfarenhet, Intensivvårdssjuksköterska, Intervjuer, Kvalitativ innehållsanalys, 
Stress.  



 

 

ABSTRACT 
Background: The intensive care nurse has a complex role and responsibility over patient care. 
Intensive care was a high-risk area for stress among nurses and common factors that led to 
stress could be high workload, great responsibility, time cards, low wages and lack of support 
from managers and colleagues. The healthy acute stress reaction could be harmful to the body 
and lead to disease. 
Aim: The aim of the study was to describe the intensive care nurse experiences of stress in 
daily work. 
Method: A qualitative study with inductive content analysis was done to illustrate the 
intensive care nurse's experience through eight semi-structured interviews.  
Results: The analysis resulted in six categories; “Importance of staff shortage, working hours 
and workload”, “Importance of communication, cooperation and support”, “Importance of 
different personalities and attitudes”, “To have control and be the one who carries the 
responsibility”, “Not to feel sufficient” and “To invest in their health and recovery”. The result 
highlighted the intensive care nurse experiences of stress in daily work and both negative and 
positive statements were described. 
Conclusion: The result highlighted parts where stress was perceived as challenging and 
difficult to handle, but also provided extra satisfaction in emergency situations and when the 
collaboration worked. The intensive care nurse experiences of stress differed depending on 
personality and experience in the intensive care unit. Due to limited stress management for 
intensive care nurses, this places higher demands on the managers and the workplace to be 
responsive and to pay attention to this problem. 
 
Keywords: Experience, Intensive Care Nurse, Interviews, Qualitative Content Analysis, Stress.  
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INTRODUKTION 
 
Stress på arbetet och den psykiska ohälsan är ett växande problem i Sverige med en dramatisk 

ökning av långtidssjukskrivningar som följd. Faktorer inom hälso- och sjukvården som 

påverkar detta är neddragningar, omorganisationer och ökad arbetsbelastning. Problemen i 

och med detta är såväl psykiska som fysiska. Stress på arbetet som leder till psykisk ohälsa är 

ett stort samhällsproblem (Socialstyrelsen, 2003). Var sjätte kvinna innan sjukvården upplever 

hög grad av stress och beskriver en känsla av spändhet, rastlöshet, nervositet, oro eller 

oförmåga att kunna sova på nätterna på grund av ständiga tankar på stressande saker 

(Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, Börjesson & Ahlborg, 2010). Forskning beträffande IVA-

sjuksköterskans stress på intensivvårdsavdelningen (IVA) är mycket begränsad. Det är därför 

betydelsefullt att öka medvetenheten och kunskapen kring IVA-sjuksköterskan erfarenheter av 

stress i det dagliga arbetet och vidare studier inom ämnen erfordras. 

BAKGRUND 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar och omvårdnad 

Dagens intensivvård är komplex och IVA-sjuksköterskan ansvarar för att förebygga och 

behandla kritiskt sjuka patienter med svikt i ett eller flera organ på en IVA-avdelning som är 

skapade och tekniskt utrustade för att ge maximal möjlighet till överlevnad (Fontaine, Briggs & 

Pope-Smith, 2001). Intensivvård är personalkrävande och vid patients sängplats finns 

vårdpersonal ständigt närvarande för att kunna övervaka och vårda patienten, samt sköta den 

tekniska utrustningen (Meriläinen, Kyngäs & Ala-Kokko, 2010). 

 

Patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov tas i beaktning och IVA-

sjuksköterskan verkar för en personcentrerad och patientsäker vård. Kontinuerlig identifiering, 

övervakning, handlingsberedskap, dokumentation, bedömning och utvärdering av utförda 

omvårdnadsåtgärder är en del av vardagen. Specialistsjuksköterskan bör ständigt hålla sig 

uppdaterad vad gäller medicinsk apparatur, läkemedelsanvändning, lokala rutiner, pedagogik, 

omvårdnad och ledarskap. Arbetet ska integrera evidens, vetenskapliga resultat och beprövad 

erfarenhet i patientomvårdnaden. IVA-sjuksköterskan ska kunna skapa en vårdmiljö som 
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främjar patientens och närståendes psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Att respektera, 

involvera och stödja närstående i patientvården är av stor vikt (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). En annan viktig del på IVA är 

donationsverksamheten där IVA-sjuksköterskan ska identifiera möjliga donatorer och främja 

donation av organ från avlidna som är krävande och kan bidra till ökad arbetsbelastning och 

psykisk ansträngning (Flodén, Berg & Forsberg, 2011). IVA sjuksköterskan sköter om patienter 

i livets slutskede och har som mål att minska patientens lidande genom att garantera patienten 

smärtstillning, ge god omvårdnad och beröring. På detta sätt bevaras patientens värdighet men 

det finns en svårighet i detta i och med att personalstyrkan ofta är för liten (Beckstrand, 

Callister & Kirchhoff, 2006).  

Etik inom intensivvården 

 
Arbetet på IVA skall präglas av ett etiskt förhållningssätt och etiska bedömningar och 

beslutsfattanden av en patienten och dennes behandling görs dagligen. IVA-sjuksköterskan 

kan känna stress över kraven som är motsägelsefulla såsom att välja mellan att ge god 

omvårdnad till en enskild patient medan det samtidigt finns en kontinuerlig inskrivning av 

nya patienter som också är i behov av akut vård (Cronqvist, Theorell, Burns & Lützén, 2001). 

Det finns en komplexitet i personliga moraliska värderingar och professionella förpliktelser 

(Cronqvist, Theorell, Burns & Lützén, 2004).  

 

Det finns fyra etiska principer inom intensivvården som inkluderar autonomi, att göra gott och 

inte skada, rättvisa samt sanning och trovärdighet. Autonomiprincipen innebär att respektera 

patientens vilja och alltid informera patienten vilken behandling som ges eller beslut som tas. 

Principen att göra gott och inte skada innebär att de handlingar som görs för patienten ska 

gynna denne. Inom intensivvården tas ofta svåra beslut om patienten kommer gynnas eller 

komma till skada av handlingen och då får man väga för och nackdelar. Det handlar om att 

förebygga eller förhindra skada och minimera lidande. Rättviseprincipen handlar om att bli 

rättvist och lika behandlad oavsett kön, ålder, hudfärg, socioekonomisk ställning eller kultur. 

Det handlar även om prioritering av patienter och att organisera gemensamma resurser på ett 

rättvist och ansvarsfullt sätt. 
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Sanning- och trovärdighets principen baseras på att lojalitet och tala sanning till patienten och 

dennes anhöriga samt visa respekt för dennes autonomi. Om patienten inte är förmögen att 

uttrycka sin vilja själv ska intensivvårdssjuksköterskan företräda patientens intressen. 

Involveringen av anhöriga i beslutsfattningen är mycket viktig och språket som används ska 

vara lätt att förstå (Coombs & Grech, 2016). 

Akut och långvarig stress 

 
Stress kan definieras som kroppens reaktion på psykisk och fysisk på-frestning, 

över-ansträngning eller jäkt ofta i samband med högt arbets-tempo och tids-brist (Svensk 

ordbok, 2009). En annan definition kan vara den mentala press som uppstår av yttre och inre 

faktorer bestående av ställda krav i en påfrestande livssituation, till exempelvis tidsnöd 

(Svenska akademiens ordbok, 1991). 

 

Wiegner (2017) illustrerar kroppens stressreaktion som en biologisk process som startar när 

behovet av kroppens resurser ökar. Stressorer, belastning av olika slag, höjer kroppens 

beredskap och stressystemet aktiveras. Vid akuta stress påfrestningar reagerar kroppen hastigt 

för att lösa situationer på ett adekvat sätt. Blodtrycket och pulsen ökar tillsammans med ett 

ökat blodflöde till muskler och energinivån stiger för att kroppen snabbt ska kunna hantera 

den hotande situationen. Denna friska akuta stressreaktionen kan om den övergår till långvarig 

exponering av stress vara skadligt för kroppen och leda till sjukdom. Jonsdottir, Rödjer, 

Hadzibajramovic, Börjesson, & Ahlborg (2010) har funnit att personer som upplever hög stress 

ofta är spända, rastlösa, ångestfyllda och kan få sömn- och koncentrationssvårigheter. 

Stressorer vid långvarig stress kan finnas både på arbetet och i privatlivet. Utan återhämtning 

försvinner energin tillslut och leder till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och 

utmattningssyndrom. Stressbelastning över tid kan minska vår kognitiva förmåga att tänka, 

planera, minnas och känslor som hopplöshet, nedstämdhet, ökat oro och panikattacker kan 

visa sig (Wiegner, 2017). Stress kan ofta leda vidare till osunda levnadsvanor, såsom att kosten 

sköts dåligt, att fysisk aktivitet inte hinns med och personer kan börja röka och konsumera 

alkohol i större mängder för att kunna slappna av samt får svårt att sova ordentligt (McEwen, 

2008).  
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En kombination av långvarig stress och muskuletal värk har visat sig öka risken för sänkt 

arbetsförmåga och arbetsprestation (Lindegård, Larsman, Hadzibajramovic & Ahlborg, 2014). 

En regelbunden sömn och fysisk aktivitet är exempel på enkla vardagliga åtgärder som kan 

hjälpa att förebygga stress (Wiegner, 2017) och Gerber, Lindwall, Lindegård, Börjesson och 

Jonsdottir (2013) har funnit att bra fysisk kondition hos personer som upplever hög stress ger 

skydd mot att utveckla stressrelaterade mentala symtom. Desto bättre kondition, desto lägre 

grad av mentala symtom. 

Krav, kontroll och stöd 

 
Karasek och Theorells vetenskapliga stressmodell kallas krav-kontrollmodellen och beskriver 

arbetsmiljön och medarbetarens inflytande över arbetet som stämmer väl med studiens syfte 

att beskriva erfarenheter av stress i det dagliga arbetet. Det som är avgörande för en 

medarbetares stressnivå är relationen mellan arbetets krav samt kontroll och inflytande. En 

person kan ha höga eller låga krav alternativt hög eller låg kontroll i sin arbetsmiljö. En 

avspänd hälsosam arbetssituation där medarbetarna upplever låga/måttliga krav och hög 

kontroll leder till att de växer och utvecklar ny kunskap inom arbetet. En aktiv arbetssituation 

kan ha höga krav och hög kontroll vilket kan kallas för positiv stress men som det också kan bli 

för mycket av. Krav kan gälla produktion och tempo exempelvis. Kontroll innefattar 

handlingsutrymme, hur stor möjligheten för beslutsfattning är, inflytande och 

påverkansmöjlighet men även stimulans och personlig utveckling. Den tredje komponenten i 

krav-stödmodellen är socialt stöd från arbetskollegor som har visat sig kunna kompensera för 

dålig balans mellan krav och kontroll. De personer med bra stöd från kollegor har mindre risk 

för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar, exempelvis hjärt- kärlsjukdom, jämfört med de 

med lågt socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). 

Stress på intensivvårdsavdelningen 

 
Forskningen visar att vanliga faktorer hos sjuksköterskor som leder till stress kan vara hög 

arbetsbelastning, stort ansvar, brist på tid, låg lön samt brist på stöd från chefer och kollegor 

(Freeney & Tiernan, 2009). Stress och utmattning försämrar problemlösningsförmågan och att 

komma ihåg arbetsuppgifter. Långa arbetspass eller nattarbete kan leda till fysisk utmattning 

då kroppen tvingas vara vaken när den egentligen är inställd på att sova. Kognitiv utmattning 
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kan uppstå när spridd information ska hanteras samtidigt, vid många arbetsuppgifter som ska 

göras samtidigt eller om kommunikationen fallerar mellan teammedlemmar (Socialstyrelsen, 

2017). En studie gjord av Milutinovic, Golubovic, Brkic och Prokes (2012) belyser stressfaktorer 

inom arbetsmiljön som kan påverka IVA-sjuksköterskan: arbetsbelastningen, den psykologiska 

arbetsmiljön: vård av döende patienter eller osäkerhet kring utgång av behandlingen samt den 

sociala arbetsmiljön: konflikter mellan läkare och kollegor eller ledningsproblem till 

exempelvis. Det finns ett nära samband mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa såsom 

huvudvärk, ryggproblem, trötthet, humörsvängningar och insomningsproblem. Eftersom IVA-

sjuksköterskan har en avgörande roll för patientens vård genom exempelvis bedömningar och 

tolkning av behandlingsresultat är det viktigt att arbetsmiljön skapar så bra förutsättningar 

som möjligt för personalen ska kunna utföra arbetet på bästa sätt. 

 

Intensivvård är ett högriskområde för stress hos sjuksköterskor och kan ge en ökad risk för 

utbrändhet. IVA-sjuksköterskor har betydligt mer komplicerade moraliska problem, ansvar 

och beslutstaganden jämfört med allmänsjuksköterskor (Rushton, Batcheller, Schroeder & 

Donohue, 2015). Posttraumatisk stress (PTSD) har även framgått i högre andel hos IVA-

sjuksköterskor än hos allmän sjuksköterskor. De mest frekventa symtomen hos de som 

drabbats av PTSD är muskelspänningar, sömnproblem, lättretlighet, agitation eller argsinthet. 

De IVA-sjuksköterskor med symtom på PTSD har en benägenhet att arbeta kväll- eller nattskift 

och har mindre sannolikt ett sjuksköterskeansvarsområde. IVA-sjuksköterskor är upprepade 

gånger utsatta för arbetsrelaterade påfrestningar i patientvården som innefattar att ta itu med 

svårigheter kring vård i livets slutskede, utföra hjärt-lungräddning, engagemang i post-mortem 

vården och förlänga patientens liv med livsuppehållande stöd till exempel. IVA-

sjuksköterskorna beskriver en likvärdig stress utanför sjukhuset (Mealer, Shelton, Berg, 

Rothbaum & Moss, 2007). 

 

Stress kan upplevas värre om anställda känner att stödet från cheferna och kollegorna är 

begränsat samt när de inte har kontroll eller klarar av kraven och påtryckningarna på arbetet. 

Belastning och påfrestning i arbetet är oundvikligt i dagens moderna arbetsmiljö men 

påfrestningar kan också tolkas som acceptabelt och kan hålla arbetarna vakna och motiverade 

men det är när påfrestningarna blir för stora eller ohanterbara som det leder till stress (Leka, 

Griffiths & Cox, 2004).  



 

6 
 

Henrich et al. (2017) belyser vikten av att diskutera och ventilera med kollegor och använda sig 

av debriefing som ett effektivt sätt att hantera stress, negativa känslor och svåra moraliska 

situationer. Erfarenhetsmässigt visade det sig att IVA-personal lärde sig att hantera moraliskt 

svåra situationer och de kunde lämna sin oro på jobbet för att förhindra att ta med känslorna 

hem i sitt personliga liv. Svåra stressade situationer kunde även hjälpa dem att bli mer 

fokuserad och uppmärksam. IVA-sjuksköterskor beskrev känslor av utbrändhet såsom att 

känna sig besegrad eller överväldigad av moraliskt svåra problem och detta påverkade deras 

beslut om att säga upp sig från IVA. De sjuksköterskor som bytte till en annan arbetsplats 

kunde senare bli påminda om hur mycket de åtnjöt sitt arbete på IVA jämfört med andra 

enheter som var mindre intressanta. Vissa valde med tanke på känslor av utmattning och 

utbrändhet på IVA att istället gå till ett sjukhus med lägre arbetsbelastning. 

 
Ett förbättringsarbete på IVA i Uppsala har gjorts med hjälp av en analys om vad som orsakade 

stress på arbetet hos medarbetarna. Tre kategorier skapades; patientsäkerhet, för hög 

vårdtyngd relaterat till bemanning och brister i arbetsmiljön. Detta vidareutvecklades senare 

till en mall med beskrivningar om vad som innefattade ett bra eller mindre bra arbetspass 

utifrån kategorierna och används idag för att utvärdera alla arbetspass. Ett mindre bra 

arbetspass hade samband med låg bemanning samt vårdtyngden och patientsäkerheten vid 

exempelvis förflyttning till röntgen eller operation. Bristerna i arbetsmiljön berodde mest på 

kommunikationsproblem (Svenska intensivvårdsregistret, 2017). 

PROBLEMFORMULERING 
 
Hög arbetsbelastning och stort ansvar hos sjuksköterskor är vanliga faktorer som leder till 

stress. Stress kan orsaka sömnsvårigheter, koncentrations- och minnessvårigheter som i sin tur 

kan leda till utmattningssyndrom och sjukskrivning. Komplexiteten inom IVA ökar och så 

även kraven på IVA-sjuksköterskan som erfordras ha en särskild kombination av färdigheter, 

kunskaper och attityder. I dagens situation med stor brist på intensivvårdssköterskor kan ökad 

belastning på personalen ha en stor negativ effekt på sikt. Forskningen i Sverige är begränsad 

gällande IVA-sjuksköterskans erfarenheter av stress i det dagliga arbetet och behovet finns att 

ytterligare synliggöra detta i dagens intensivvård. Med denna studie kan ny kunskap träda 

fram och medvetenhet kring ämnet öka. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av stress i 

det dagliga arbetet. 

METOD 

Design 

 
En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes för att belysa IVA-

sjuksköterskans erfarenheter då kvalitativa undersökningar är avsedda att studera fenomen, 

tolka mening, upplevelser och erfarenheter. Metoder i kvalitativa studier förenas genom det 

humanvetenskapliga perspektivet och forskarens avsikt att nå förståelse. Variabler studeras 

inte, kvalitativa studier är helhetsinriktad med en induktiv ansats (Polit & Beck, 2017). 

Kvalitativ metod med avseende att “gå djupet” innefattar ofta en specifik miljö, i detta fall IVA, 

och en mindre undersökningsgrupp (Forsberg & Wengström, 2016, s. 117). 

Deltagare och procedur 

 
I denna intervjustudie medverkade åtta IVA-sjuksköterskor med olika lång erfarenhet som 

genomfördes på en IVA i mellersta Sverige. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 

specialistutbildade IVA-sjuksköterskor med olika lång erfarenhet. Avsikten med strategiskt 

urval var för att påvisa eventuella skillnader kring erfarenheter av stress och 

arbetslivserfarenhet. Detta anses lämpligt enligt Polit och Beck (2017) när deltagare med 

expertis av ett fenomen ska studeras. Deltagarna bestod av sju kvinnor och en man. Åldern 

varierade från 42 till 61 år (md=46år). Antal år som IVA-sjuksköterska skiftade från 9 månader 

upp till 20 år (md=18år).  

 

Informationsbrev beträffande studien skickades ut via mail till enhetscheferna som sedan gav 

tillåtelse att intervjuerna fick genomföras på avdelningen. Forskningsinformation i brevform 

angående studien och dess syfte, muntlig information och samtyckesformulär om frivilligt 

deltagande delades ut på en arbetsplatsträff. Även personlig kontakt med några av deltagarna 

togs på IVA som då fick samma information som de på arbetsplatsträffen. Dag och tid för 
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intervjuerna bokades in i god tid för att deltagarna skulle få tid för reflektion över studiens 

ämne. Samtyckesformuläret fylldes i antingen i förväg eller samma dag som intervjun var 

inplanerad. Deltagarna informerades att de garanterades konfidentialitet och att resultatet 

presenterades anonymt.  

Datainsamling 

 
Åtta individuella halvstrukturerade intervjuer genomfördes som enligt Forsberg och 

Wengström (2016, s. 126) används för att få en friare struktur, ämnesområdena är 

förutbestämda och under intervjuns gång bestäms ordningen som frågorna ställs. Intervjuerna 

genomfördes i april 2019 och innan de påbörjades noterades vikten av det som Forsberg och 

Wengström (2016) beskriver angående probing, som betyder att vara uppmärksam på de svar 

som behöver följas upp, vilket inte endast är följdfrågor. Intervjuaren använder också sitt 

kroppsspråk eller försöker genom ljud, såsom hummande, stimulera respondenten till att 

utveckla sina tankegångar. Dessutom lyfter de betydelsen av att välja en ostörd miljö. En lugn 

och trygg plats på sjukhuset valdes ut där intervjun ägde rum. Ett rum med stängd dörr och 

fönster samt att mobiltelefonerna sattes i flightmode. Intervjuerna spelades in på en 

mobiltelefon. Allmänna frågor om arbetslivserfarenhet och ålder ställdes först. En öppen 

ingångsfråga ställdes sedan rörande erfarenheter av stress på arbetet, därefter diskuterade 

deltagarna fritt utifrån ytterligare sex stycken halvstrukturerade öppna frågor (figur 1). 

Följdfrågorna anpassades utifrån svaren deltagaren belyste, även oförberedda följdfrågor 

kunde träda fram under intervjuns gång. Intervjuerna varade mellan 9 och 44 minuter 

(md=22,5min). Efter varje intervju skrevs noteringar och kommentarer ned angående intervjun 

som ett stöd för författaren. Transkribering och bearbetning till ordagrant löpande text gjordes 

dagen efter varje intervju. Materialet avidentifierades efter transkriberingen och kodades med 

ett nummer. 
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Ålder och arbetslivserfarenhet på IVA? 

Vad har du för erfarenheter av stress? 

Hur upplever du att stress påverkar dig? psykiskt och fysiskt? 

Vad gör du när du blir stressad? 

Kan du berätta om en situation när stress varit negativt? 

Kan du berätta om en situation när stress varit positivt? 

Vad har du för erfarenheter av stresshantering på arbetet? 

Finns det någonting som du själv/chefen/kollegor kan göra för att förebygga stress? 

 
Exempel på följdfrågor 

Du nämnde något om “........” kan du berätta mer/utveckla? 

Hur menar du då? 
  Figur 1. Intervjuguide 

Dataanalys 

 
Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter såsom utskrifter av inspelade 

intervjuer, observationsprotokoll, patientjournaler, dagböcker eller videoinspelning. Ofta kan 

texten vara baserad på människors berättelser om sina upplevelser. Intervjuerna analyserades 

utifrån ett manifest perspektiv som innebär det som framhålls som det uppenbara och synliga i 

texten analyseras (Graneheim & Lundman, 2004). Genom en induktiv analys kan forskaren 

hitta och bli medveten om mönster och kategorier som inte är tydligt uttalade i en text. 

Innehållsanalys betyder att forskaren på ett systematisk och stegvist sätt sorterar insamlad data 

för att lättare hitta mönster och teman som ska beskriva och fastställa specifika fenomen 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Det transkriberade materialet skrevs ut ordagrant. För att skapa en helhetsbild lästes texten 

igenom ett flertal gånger, därefter reflekterade författaren över textens huvudsakliga innehåll. 

Meningsenheter som svarade på syftet såsom stycken eller meningar identifierades ur varje 

intervju och dessa kondenserades och benämndes med en kod. De meningsenheter som inte 

svarade på syftet exkluderades. Koderna jämfördes och skillnader och likheter påträffades som 

därefter formulerades till sex huvudkategorier som svarade på syftet baserat på texten som 

helhet, innehållet i kondenseringen och det manifesta innehållet, det som direkt uttrycktes i 

texten. Förfarandet av analysprocessen har gått fram och tillbaka som sällan går från början till 
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slut (Graneheim & Lundman, 2004) och meningsenheter, kondensering, koder, subkategorier 

och huvudkategorier växte fram (Figur 2). Analysen resulterade i sex kategorier och för att öka 

pålitlighet och trovärdighet i studien användes åtskilliga likalydande citat från intervjuerna. 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jobbar man med 
en...läkare som är 
stressad så blir man ju 
stressad själv, i ett kritiskt 
läge då blir man ju...då 
för ju det över stressen 
om..som jag sa tidigare 
att det är nån som bara 
hasplar ut sig eller skriker 
eller är otrevlig. 

Jobba med en 
stressad läkare 
smittar av sig. 
Stressen 
överförs om 
nån skriker 
eller är otrevlig. 

Kommunika- 
tion 

Stress 
överförs 
mellan 
varandra 

Betydelsen av 
kommunikation, 
samarbete och 
stöd 

..lite dåligt samvete för 
nått man inte hann med 
och så men...det är nog 
svårt att komma bort ifrån 
och då mal de sen när 
man kommer hem..då är 
det svårt att släppa det.  

Dåligt samvete 
för det som inte 
hinns med, 
svårt att 
släppa, tar med 
det hem 

Otillräcklighet Att inte hinna 
med 

Att inte känna 
sig tillräcklig 

Figur 2. Exempel på kondenseringsarbete 

Etiska överväganden 

 
World Medical Association Declaration of Helsinki (2008) låg till grund för de etiska 

principerna i denna studie eftersom människor var avsedd att studeras men även 

rekommendationer från Codex (2017). Alla deltagare i studien skrev under informerat 

samtycke som innebär att deltagarna har blivit informerad om och förstått att deras medverkan 

är frivillig och vad studien handlar om (Polit och Beck, 2017). Den muntliga och skriftliga 

information som delgavs var att denne när som helst kunde avbryta att vara med i studien utan 

att uppge anledning, att de förblev anonyma och att materialet skulle raderas efteråt. Alla 

namn avidentifierades i intervjuerna och erhölls med ett nummer så att ingen deltagare kunde 

bli spårad samt nämndes aldrig den exakta lokalisationen av IVA. 
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RESULTAT 

 
Analysen resulterade i sex kategorier; Betydelsen av personalbrist, arbetstider och arbetsbelastning, 

Betydelsen av kommunikation, samarbete och stöd, Betydelsen av olika personligheter och attityder, Att 

ha kontroll och vara den som bär på ansvaret, Att inte känna sig tillräcklig samt Att investera i sin hälsa 

och återhämtning.  

Betydelsen av personalbrist, arbetstider och arbetsbelastning 

 
IVA-sjuksköterskorna beskrev att personalbristen var den absolut största stressfaktorn i det 

dagliga arbetet. Stress över bemanningen kunde leda till konflikter i arbetsgruppen. En del av 

sjuksköterskorna uttryckte en känsla av dåligt samvete för de övriga kollegorna att de inte tog 

på sig mer extrapass även fast de jobbade heltid. De upplevde att det fanns en förväntan att ta 

på sig mer pass och flera gånger under veckorna fick de tillfrågningar och SMS att det fattades 

personal. De betonade en stress i att inte veta om semesteransökningar gick igenom på grund 

av personalbristen. 

 

Också att det inte finns några sköterskor, det är en otrolig stress, det är nästan mer stress de. Att vi inte 

har personal, att man...det kan man ju ta med sig hem och tänka att jag borde ju kanske jobba extra eller 

jag borde kanske göra det (Informant 7). 

 

Stress, vad som utlöser stress. när man är hemma, man är i den där sms kedjan, ah, när det fattas personal 

så kommer det sms och kommer sms... och när man har en ledig dag eller två, ah, också rullar sms in att 

ja..fattas pga sjukskrivningar också vidare, vi behöver den och den..det är också ett stresspåslag, väldigt.. 

alltså när man försöker återhämta sig, få de meddelandena hela tiden, eh.. som man har blivit ganska bra 

på att negligera. Nej, nej nu är jag hemma. Slut. Jag orkar inte mer, jag har jobbat mina pass, det räcker 

jag måste återhämta mig (Informant 1). 

 

IVA-sjuksköterskornas erfarenheter av stress genom åren upplevdes ha tilltagit i och med ett 

större patientflöde och arbetsmiljön anses stressigare. Från att de tidigare ansetts vara en stabil 

arbetsgrupp till att hyrsjuksköterskor krävdes för att verksamheten skulle gå runt samt att de 

nu var en sjuksköterska mindre på dagtid varje dag. Hyrsköterskorna upplevdes snälla och 

jobbade på, dock inte i samma mån som de övriga sjuksköterskorna. De fick brottas med 
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kraven som hyrsköterskorna hade, exempelvis att de inte ville ha vissa patienter. Om 

passkonstellationen var två hyrsjuksköterskor, en erfaren och en ny IVA-sjuksköterska ökade 

belastningen och ansvaret på den erfarne som då blev koordinator eftersom varken de nya eller 

hyrsköterskorna tog på sig den rollen.  

 

Asså under mina år som jag har jobbat så har man ju sett liksom att dehär är ju ett växande problem och 

jag kände ju för några år sedan när vi inte hade hyrsyrror vilken stabil arbetsgrupp vi var liksom och jag 

trodde att de här kommer aldrig drabba oss, liksom dehär med personalomsättning och såhär men det har 

det ju visat sig blivit satt vi har ramlat dit vi också (Informant 6). 

 

IVA-sjuksköterskorna betonade vikten av möjligheten att påverka arbetstider och hitta 

lösningar inom olika delar, exempelvis schemaupplägg, men det upplevdes sitta fast i något 

som inte cheferna styrde över. Svårigheter att sluta jobbet i tid som ledde till övertid beskrevs 

av några sjuksköterskor. Tid för utbildning, ansvarsområden eller läsa mail upplevdes 

begränsad.  

 

Cheferna gör vad de kan och de, jag förstår, jag vet att de också berättar det för sina chefer men någonstans 

i den kedjan uppåt är det stopp, det finns nån som inte lyssnar som inte förstår hur vi har det här nere. 

Att vi kanske bara hittar på (Informant 1). 

 

IVA-sjuksköterskorna upplevde att belastningen och stressen hade ökat genom åren som nu 

höll i sig i längre perioder samt åtaganden att lösa problem åt andra verksamheter. “Nej men det 

är högre arbetsbelastning nu, så är det och vi jobbar färre under ett ökat tryck, så kan man säga, så 

upplever jag det. Och återhämtningen blir inte lika mycket som den skulle behövas va” (Informant 2). 

Hjälpa avdelningarna kunde innebära stickhjälp eller provtagningar. Vissa sjuksköterskor 

beskrev att avdelningarna verkade förlita sig på att IVA löste problemen åt dem och när 

avdelningarna inte hade plats, fylldes platserna på IVA istället. De betonade även en 

maktlöshet i förändringar på arbetet och gensvaret för ideér upplevdes svagt.  

 

Satt det finns säkert saker som skulle kunna ordnas rent praktiskt om man nu signalerar tydligare, det här 

går inte, det är stopp, nu får ni göra såhär va, gentemot andra verksamheter, kirurger och allt möjligt som 

måste liksom tänka till lite grann, så vi får ju lösa på IVA så att säga mycket av den problematik som är i 

övrigt med strul med vårdköer och försenade operationsprogram (Informant 2). 
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Nattsituationen beskrev IVA-sjuksköterskorna som krävande och något som låg över dem på 

grund av hög arbetsbelastning samt personalbrist. Många orkade inte jobba nätter på grund av 

sömnsvårigheter och fysiska symtom. En del sjuksköterskor trodde att med ett annat system 

och ersättning kunde problemet lösas medans ett fåtal andra ansåg att de fick tillräckligt med 

sömn och återhämtning för att kunna jobba nätter. 

 

Men det syns ju sista tiden, när det är jämt hög belastning, det är så många som har slutat, som inte orkar 

jobba nätter t.ex. de går in i väggen, de har försökt och försökt tillslut så går det inte längre (Informant 1). 

Betydelsen av kommunikation, samarbete och stöd  

 
IVA-sjuksköterskorna upplevde att negativ stress ofta var kopplat till dålig kommunikation 

och samarbete i arbetsgruppen. Dålig kommunikation beskrevs som när någon skrek, höjde 

rösten, inte behöll lugnet eller att de inte fick klara direktiv i vad som skulle göras. 

Uppbackning och tydliga ordinationer från läkarens sida beskrevs som väldigt betydande. 

Stämningen och stressen i rummet kunde smitta av sig till de runt omkring men om 

kommunikationen mellan kollegorna var bra och en känsla av trygghet infann sig tillsammans 

med de som jobbade ihop kunde detta minska stressen. Stressen upplevdes även kunna smitta 

av sig till patienterna. 

 

Det finns olika saker, det kan vara från läkarsidan till exempel, när man får ordinationer som ändras var 

femte minut, som det var i torsdags. Ne vi ska lägga thoraxdrän på vänster sida, fem minuter senare: ne 

det ska det in på höger, nej vi ska på röntgen först därå, kontraströntgen, ne nu ska vi OP där. De är 

mycket stress. När man inte får de ordinationer man behöver, när man måste jaga doktorn (Informant 1). 

 

Jamen då tar man ju hjälp om...för då är vi ju oftast två liksom men är man ensam då så får man ju..att 

man är...har bra kommunikation då med doktorn med den man jobbar med, det är väl viktigast. ah..och att 

man känner sig trygg med den man jobbar med också, läkare..det minskar också stressen, om man vet att 

man har bra uppbackning, eller sköterska då (Informant 7). 

 

Många sjuksköterskor fick en tillfredsställande känsla i akuta situationer när kommunikationen 

och samarbetet i arbetsgruppen resulterade i en bra utgång. 
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Jaa konstigt nog är det oftast de akuta situationerna när man verkligen kan hjälpa till och se att det ger 

effekt, alltså behandlingen, omvårdnaden vad vi gör i själva teamet, att vi hjälper patienten. Det blir som 

en slags positiv stress, man måste jobba ganska snabbt och tight med varandra och lösa de problem som 

patientens sjukdom skapar och när man hittar en lösning och ser att det blir bra, det upplever jag som en 

positiv stress, det ger mig någonting tillbaka, trots att det var väldigt intensivt att jobba just då 

(Informant 1). 

 

IVA-sjuksköterskorna påtalade vikten av stöd och omtanke från kollegorna. Att säga till 

varandra när det var det dags för en paus eller skämta och skratta ihop kunde underlätta 

stressen. Spegling på dagarna var ett sätt att ventilera och prata med kollegorna och beskrevs 

som en känsla av lättnad och att kunna släppa på saker som burits på. 

 
Jag känner ju liksom en trygghet i arbetsgruppen så och har det varit nån situation som har varit extra 

stressad eller att man har påverkats psykiskt så är vi ju väldigt duktiga på att prata med varann om man 

säger..och det tror jag många känner att det...vi har varann och prata med och ofta känns det tillräckligt 

tycker jag (Informant 6). 

 

IVA-sjuksköterskorna beskrev att stödet från deras chefer som väldigt bra där lyhördhet och 

förståelse betonades som allra viktigast. Cheferna upplevdes försöka med de verktyg de hade 

att förbättra och lösa problem som uppstod.  

 
Jag tror och jag ser att de gör allt vad de kan, så bra som möjligt. De kan också stå lite handfallna och vad 

ska vi göra nu när vi har plötsligt tre sjukskrivningar och vi är, vet inte, 12-13 sjuksköterskor som fattas.. 

alltså tjänster som fattas.. Eh..det finns bara den personalen att tillgå och de försöker verkligen att lösa de 

problem så bra det går, de försöker lyssna, hitta lite balans för oss också, eh, med lite tårta, eller beröm, de 

försöker ge tillbaks men det går också bara i viss mån (Informant 1). 

 

Förståelse och tolerans för varandra beskrev sjuksköterskorna som viktigt, exempelvis kunde 

det vara när någon gick igenom en livskris eller när någon hade en dålig dag. Kollegorna 

beskrivs som mycket betydelsefulla och samarbete och att hjälpa andra när det behövdes var 

en självklarhet. Att be om hjälp själv var svårare. Många sjuksköterskor beskrev en prestige i 

att klara sig på egen hand men ville bli bättre på att be om hjälp när det behövdes och våga 

backa och kunna säga till de dagar som de inte var lika alert. 
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Och sen är det som när det gäller kollegor då tycker jag att vi är väldigt kollegial liksom, har nån mycket 

att göra, jamen då ställer man ju upp och hjälper till ju. Satt...det brukar inte vara nått problem så tycker 

jag att få hjälp om man verkligen behöver det, men då gäller det att man talar om det också (Informant 5). 

 
Mindre erfarna IVA-sjuksköterskor beskrev en känsla av trygghet i arbetsgruppen och 

betonade betydelsen att kunna fråga sina kollegor om allt möjligt. 

 

Jag kan fråga vem som helst och jag får alltid nåt svar och vet dom inte så hänvisar dom till nån annan och 

det är jätteskönt. Annars så vet jag inte om jag liksom skulle tyckt det va så roligt att börja här, det är ju 

ett tufft jobb liksom och det är svårt när man är ny (Informant 3). 

 

Stress ansågs vara svår att hantera. IVA-sjuksköterskorna gjorde deras bästa men alla 

hanterade stressen olika bra. Mer tid önskades för personlig utveckling, vägledning och 

utbildning inom stresshantering på arbetet för att få veta hur de själva fungerade i stressade 

situationer. Stöd och hantering av stress på arbetet och var ytterst liten betonade 

sjuksköterskorna. Det stöd som nämndes var etikmöten tillsammans med kollegorna en gång i 

månaden där inte bara etiska problem diskuterades utan även stressrelaterade problem om så 

behövdes. Sjuksköterskorna beskrev att de försökte hitta egna vägar för att hantera sin stress. 

“Jag tror att vi skulle förebygga sjukskrivningar om man hade regelbundna uppföljningar för all personal 

i hur man mår angående stressen på jobbet, för man ska inte behöva va stressad dagligdax på en IVA-

avdelning” (Informant 4). 

Betydelsen av olika personligheter och attityder 

 
IVA-sjuksköterskorna betonade olika personligheter och attityder till arbetet som en central del 

i hur stress upplevdes. Många upplevde stressen som positiv och tillfredsställande när det kom 

till akuta situationer och gillade när adrenalinet slog till. En del sjuksköterskor beskrev att de 

gillade när det fanns mycket att göra och när de fick utmanas av olika situationer i arbetet. Det 

fanns även de sjuksköterskor som inte kunde föreställa sig stress som något positivt utan 

förknippade stress negativt. “Men annars i riktiga situationer så tror jag inte att det finns nån 

positiv..nånting positivt med stress eller, inte för mig allafall, faktiskt.” (Informant 3). 
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Men jag är ju som person att jag gillar att ha många bollar i luften samtidigt, gillar när det är mycket att 

göra när jag liksom får utmana mig själv att verkligen hinna göra allting inom den tiden det ska göras. 

Det..då mår jag bra..när jag ser liksom att jag kommer på morgonen också vet jag att jag har jättemycket 

som måste göras innan den här tiden och sen innan den där och sen ska vi kanske ner på operation och när 

allting liksom klaffar då känner man sig väldigt nöjd (Informant 4). 

 

Många av de erfarna IVA-sjuksköterskorna upplevde sig själva som psykiskt starka och 

stresståliga. När det dök upp akuta situationer som stressade ställde de in sig på att det endast 

var temporärt och att det skulle bli bättre snart. Jobbet på IVA beskrevs som stressigt emellanåt 

och många menade att det var viktigt att kunna slappna av på jobbet också för att inte vara 

uppe i varv hela tiden. 

 

Men för mig är det viktigt med liksom en grundmurad, vad ska man säga..attityd..av att vi löser det här 

va. Det är temporärt, det..vi löser det, det är nån timmas hög arbetsbelastning nu och vi reder ut det va 

men blir det här ett konstant tillstånd att vi hela tiden ska liksom lösa, eller att det blir en konstant 

tillstånd av dedär så blir det ju som sagt var att man…tappar skärpan, bryts ner liksom, ja många går ju 

in i väggen på olika sätt va, stressrelaterat (Informant 2). 

 

Alla IVA-sjuksköterskor beskrev att logiskt tänkande, prioritering och att behålla lugnet som 

grundläggande i stressade situationer. Att ta ett steg tillbaka, ta ett djupt andetag och fokusera 

på vad som var viktigast var också en strategi som användes. Att ta hjälp av varandra samt 

delegering av arbetssysslor var något som upplevdes fungera bra för att underlätta stressade 

situationer. 

 

Asså jag, egentligen har jag alltid sett mig själv som ganska stresstålig och i svåra situationer också, att 

hitta lugnet, att tänka logiskt och klart också prioritera, vad är viktigt nu som A, B, C, D, så (Informant 

1). 

 
De erfarna IVA-sjuksköterskorna betonade en trygghet i deras roll och ett lugn i akuta 

situationer som ofta inte upplevdes så stressande. Hos de mindre erfarna betraktades akuta och 

framförallt nya patientsituationer som stressande.  
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Ju mer erfarenhet och kött på benen man har oavsett det gäller så får man ju en trygghet, för man ju 

liksom..ma har ju en plattform, här vet jag ju liksom dehär kan jag och då blir man ju kanske inte rädd och 

stressad i dom situationerna (Informant 5). 

 

Nu har inte jag varit med liksom att nån av mina patienter har blivit sådär akut dålig så, annars kan jag 

tänka mig att det är en situation när man har en patient som helt liksom kurkar ur och man står där och 

liksom inte vet vad man ska göra med respiratorn eller vad man ska höja och sänka på och 

man…(Informant 3). 

 

De erfarna IVA-sjuksköterskorna framställde sjuka barn som en situation de inte hade så ofta 

och kunde upplevas stressande. Då handlade det om att visa en trygg och professionell sida till 

föräldrarna, som kunde vara jätteoroliga, även om sjuksköterskorna själva inte kände sig riktigt 

trygg i situationen. Återigen var lugnet hos sjuksköterskan och samarbetet med kollegorna av 

betydelse i dessa situationer. 

 

Nu är det ju hemskt att säga att jag blir inte stressad..haha men det är faktiskt lite så.. Det som skulle 

kunna vara isånnafall och det beror väl också på vilka man jobbar med.. såna här situationer som vi inte 

har så jättestor erfarenhet av och inte kommer att få för vi inte har den mängden av patienter, som typ 

barn. Ett väldigt svårt sjukt barn (Informant 5). 

 

Att ha kontroll och vara den som bär på ansvaret 

 
IVA-sjuksköterskorna beskrev att stress kunde förebyggas genom att de hade kontroll över 

situationen, hur apparaturen skulle användas, att hitta på avdelningen, handhavande av 

läkemedel eller vilka dokument som gällde som de kunde luta sig mot. Utbildning och 

kompetensdagar då de fick öva på olika scenarion kunde leda till mindre stress och öka 

känslan av trygghet i arbetet. Nästan alla sjuksköterskor beskrev struktur, förberedelse, 

handlingsberedskap och en vilja att ha koll på läget i stressade situationer som väldigt viktig.  

 

Men sen så annars stresshantering, ja..alltså det som jag säger alltså, jag tror vi håller oss långt fram här 

med utbildning och repetitionsutbildningar, så att vi är..har ju den här handlingsberedskapen inför olika 

situationer va som naturligtvis kan ju..som i sig är stressande men som kan ju bli ändå mycket mer 

stressande om man inte är förberedd. och ...Ja det är ju en del av stresshanteringen jag menar att vi ändå 
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har..mycket utbildning i saker och ting som skulle kunna bli väldigt stressande om det inte fungerar 

(Informant 2). 

 

Jag tror att det är viktigt att förebygga så mycket som möjligt med liksom rutiner och introduktion av 

liksom nya åh så...jag tror man kan förebygga jättemycket med att folk liksom känner sig trygg på 

arbetsplatsen (Informant 3). 

 

Att vara koordinator på IVA beskrevs som en utmaning och kunde emellanåt vara väldigt 

stressande. I rollen hade de ansvaret över att få arbetet på avdelningen att flyta på, prioritera 

rätt, ta beslut fort, beordra och lösa personalfrågan om det fattades folk och även ta hand om 

patienter. Ansvaret över externa uppdrag och hjälpa till på avdelningar upplevdes ta mycket 

tid och utöver detta skulle även konsultremisser se till att bli gjorda och checklistor skulle göras 

varje dag samtidigt som telefonen kunde ringa frekvent. Vissa IVA-sjuksköterskor kände att 

det inte var rimligt att hinna med och komma ihåg alla arbetsuppgifter under dagen. De dagar 

allting klaffade och de fick till arbetet på ett bra sätt upplevdes rollen som positiv men eftersom 

denna roll ofta hamnade på de mer erfarna sjuksköterskorna upplevde de att det ibland vore 

skönt att slippa ansvaret som koordinator.  

Några IVA-sjuksköterskor beskrev en stress kring att sitta på spänn och vara beredd på att 

springa iväg under måltidsuppehåll och menade att det var viktigt att kunna släppa ifrån sig 

ansvaret under rasten.  

 
Annars i vardagen också så har vi ju då som koordinatorer ett oerhört ansvar för att allting ska.. utöver att 

allt ska funka liksom med sjukskrivningar, vi ska placera folk utifrån bemnánningssituationen, vi 

ska...eh..jaa..externa uppdrag i absurdum därför att vi har lovat avdelningarna att vi kan hjälpa till och vi 

kan göra det va och ja ifrågasätter ja iallafall utifrån den bemanning vi har och så att om det är möjligt, så 

det kan vara stressande (Informant 2). 

 

Ah det är ju om jag ska jobba kväll också vet jag att det fattas till natten och jag känner bara..hur ska jag få 

ut nån till natten..åsså måste jag beordra ut nån det tycker jag är jättejobbigt..ååå då får jag ont i magen. 

För man vet aldrig hur den man beordrar ut reagerar. Om dom..blir dom arg, det kan jag ta men det är 

värst när de blir ledsen (Informant 4). 
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Att inte känna sig tillräcklig 

 
IVA-sjuksköterskorna beskrev en känsla av otillräcklighet när de kände att de inte hunnit med 

alla arbetsuppgifter som skulle göras under dagen. Arbetet kunde bli halvdant gjort och vissa 

saker struntades till och med i för att hinna med det som prioriteras högst. En känsla av 

missnöje och dåligt samvete betonades som vissa tog med sig hem efter jobbet och hade svårt 

att släppa. Något som upplevdes frustrerande och kunde leda till att saker inte hanns med var 

när de  inte kunna koncentrera sig på en arbetsuppgift åt gången på grund av att de blev 

avbruten flera gånger.  

 

Jaa det finns fler och fler moment kanske som man upplever som stressande..och att man då kanske känner 

att man inte...inte hinner med sitt jobb riktigt och inte gör ett så bra jobb som man skulle vilja göra 

(Informant 7). 

 

En sjuksköterska upplevde stress över att inte hinna med sina arbetsuppgifter som var bundet 

till vilken undersköterska som arbetade tillsammans med sjuksköterskan. 

 

Den ena ser alla uppgifter eller ja, ja. behovet patienten har omvårdnadsmässigt och gör det bara och sen 

finns det dom som inte ser, man måste putta och pusha dom hela tiden och det är en extra belastning för 

mig, jag har ju min arbetsuppgifter och när jag ser att det är inte gjort, det är inte gjort, urinen är inte 

avläst, ja eller munvården är inte gjord, det har man inte kollat.. Jag har sagt för en timme sen att tempen 

ska tas, det är inte gjort. De små sakerna, omvårdnads sakerna egentligen, det blir jätte..ja det finns många 

andra saker, vet inte var man ska börja (Informant 1). 

 

När arbetsuppgifter inte hanns med uttryckte sjuksköterskorna att patientens omvårdnad 

påverkades negativt. Om sjuksköterskan var stressad kunde det smitta av sig även till 

patienterna. Allt mer vakna intuberade patienter nämndes som en stressfaktor. Detta rörde 

även patientsäkerheten och var när sjuksköterskorna fick passa varandras patienter för att den 

andre skulle hinna med övriga arbetsuppgifter trots att de själva hade fullt upp. Det var även 

en stress att inte kunna leverera det som strävades efter. När arbetet blev övermäktigt beskrevs 

det som en mindre bra stress och rädsla att ha missat saker kunde infinna sig. Ibland fick 
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sjuksköterskorna ringa till arbetet på vägen hem då saker som ej blivit utförda gjorde sig 

påmind. 

 
Ja patienten får lida i slutändan, ja, när patienten lider känner jag mig otillräcklig, att jag inte har gjort de 

saker jag har sett som behövs göras för att patienten ska må bra. Igår var en sån situation, jag såg ju att 

patienten var jätte torr i munnen, och man skulle borsta tänderna och göra ordentlig munvård..det fick jag 

göra i sista sekunden. Eh, och patienten hade legat flera timmar utan munvård, att man inte hinner med, 

att man får prioritera andra saker som går före (Informant 1). 

 
Att vara ny IVA-sjuksköterska beskrevs av vissa som en obalans i kraven som ställdes och 

förmågan att hantera dem. De beskriver att som ny på IVA kunde de känna sig mer stressad 

och otillräcklig än vad de gör idag med mer erfarenhet. 

Att investera i sin hälsa och återhämtning 

 
IVA-sjuksköterskorna påpekade vikten av återhämtning och sömn för att orka med arbetet på 

IVA. Ibland fanns känslan att det var orimligt att få den sömn och återhämtning som behövdes 

med tanke på alla arbetspass som skulle utföras. Betydelsen av motion av olika slag betonades 

som oerhört viktig för att hantera och minska stressen, exempelvis cykling, jogging eller gym. 

“Jag motionerar mycket, jag har ett rikt liksom..rik fritid och det bygger väldigt mycket på  att stärka upp 

sig men framför allt att vara utvilad på jobbet” (Informant 2). Att hitta en balans i livet och kunna 

koppla bort arbetet när de var hemma beskrevs som viktigt. 

 

För det kan jag känna om jag har haft en stressig  dag så att..egentligen vill man bara hem och lägga sig 

men går man iväg och tränar så är det liksom borta sen på nått vis, det är så himla skönt liksom..få ur det 

ur kroppen, för mig är det så (Informant 3). 

 

Många upplevde att stressen på arbetet leder till trötthet hemma men även att det kunde leda 

till en känsla att vara uppjagad som försvårade insomningen. Sjuksköterskorna betonade att för 

lite sömn försämrade stresshanteringen. Att vara utvilad och pigg inför en arbetsdag 

påpekades underlätta stressen. Under nattarbete belyste vissa sjuksköterskor stress kring 

svårigheter att prestera och att hålla sig vaken. En stor skillnad uttrycktes när de fick återhämta 
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sig i tre, fyra dagar jämfört med en eller två dagar. En dag upplevdes inte som återhämtning 

medans efter fyra dagar kunde de verkligen känna sig utvilad. 

 

Eh, jag kan bli ganska trött, alltså här är man på högvarv också åker man hem och sen kommer tröttheten 

plötsligt då och känner man att adrenalinet gått ur, då känner man plötsligt, fasiken vad trött jag är. Och 

när de egna barnen tittar på dig och säger mamma men vad trött du ser ut. Men herregud då tänker man 

är det verkligen så illa att man ser (Informant 1). 

 

Ah..man blir trött, man blir trött när man kommer från efter jobbet när allting släpper. Jag brukar inte 

känna nånting just när jag är på jobbet men när man kommer hem då vill man bara sätta sig i soffan 

(Informant 8). 

 
IVA-sjuksköterskorna beskrev en mängd stressrelaterade problem inom personalen såsom högt 

BT, migrän och hjärtklappning.  

RESULTATDISKUSSION 

 
Syftet med denna studie var att belysa IVA-sjuksköterskans erfarenheter av stress i det dagliga 

arbetet. Studiens resultat visar att den största faktorn till stress är personalbrist och hög 

arbetsbelastning. IVA-sjuksköterskorna upplevde en känsla av 

otillräcklighet på grund av att de inte hann med alla arbetsuppgifter. Svårigheter med att 

påverka arbetstider och mindre tid för återhämtning benämndes som ett dilemma. Studien 

visar även att stress inte bara tolkades med en negativ innebörd utan även hade en positiv 

inverkan i det dagliga arbetet. Erfarenheter kring kommunikation och samarbete i 

arbetsgruppen visade sig vara betydande för att minska stressen och olika lång 

arbetslivserfarenhet och personlighet hade betydelse för hur stressen upplevdes. 

 

IVA-sjuksköterskorna beskrev den stora personalbristen som krävande och stressande och 

detta ledde ofta till att de fick jobba övertid. Cronqvist, Theorell, Burns & Lützén (2001) 

beskriver att personalbristen är ett faktum på nästan alla IVA vilket kunde kräva förändringar i 

schema och övertid för permanent personal, ibland utan förvarning. Berland et al. (2008) 

belyser också att bristen på specialistsjuksköterskor är nationell och stora pensionsavgångar, 
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personalbrist och många nya att introducera kan leda till arbetsrelaterad stress som i sin tur 

kan leda till hotad patientsäkerhet.  

 

Berland et al. (2008) beskriver fortsättningsvis i enlighet med denna studie att 

kommunikationen försämrades mellan kollegor när miljön var stressig, vilket ledde till att 

konflikter lätt uppstod. Den fysiska arbetsmiljön i form av arbetsbelastning och den sociala 

arbetsmiljön med eventuella konflikter eller ledningsproblem kan skapa stress (Milutinovic, 

Golubovic, Brkic & Prokes, 2012). I resultatet beskrivs gällande arbetsmiljön några situationer 

som varit problematiska, däribland hög arbetsbelastning, akuta situationer med svårt sjuka 

patienter, kommunikation och samarbete i arbetsgruppen samt maktlöshet i 

förändringsarbetet. Eftersom IVA-sjuksköterskan har en avgörande roll för patientens vård 

genom att bedöma hur patienten mår och tolka resultat av behandling är det viktigt att 

arbetsmiljön skapar så bra förutsättningar som möjligt för personalen som ska kunna utföra 

arbetet på bästa sätt. Theorells och Karaseks krav-kontrollmodell anser att konsekvenser från 

en problemfylld arbetsmiljö kan vägas upp av det sociala arbetsklimatet med en gemensam 

målsättning och bra stöd från kollegorna (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Det framkommer att stämningen och stressen lätt smittade av sig till andra i vissa situationer. I 

överensstämmelse med Cronqvist, Lutzén och Nyström (2006) påverkar nervösa och oroliga 

sjuksköterskor deras kollegor på ett negativt sätt. När kollegorna arbetade tillsammans med 

personer som var skickliga att hantera stressiga situationer var det lättare för dem att hantera 

situationen. Vikten av samarbete mellan de olika professionerna var betydande vilket även 

uppmärksammas av Cronqvist, Theorell, Burns och Lützén (2004) där samarbetet mellan 

sjuksköterskor och läkare ofta kunde beskrivas som intensivt men nödvändigt för att 

upprätthålla ett bra arbetsförhållande.  

 

Stödet från kollegorna upplevdes mycket betydande för IVA-sjuksköterskorna. Dock beskrevs 

stresshantering som nästan obefintlig ifrån arbetsgivaren och sjuksköterskorna hittade egna 

knep för att hantera stressen. McGrath, Reid och Boore (2003) beskriver att många 

sjuksköterskor upplever att deras chefer hade en förståelse för stressfaktorerna på arbetet men 

att stresshanteringen och stödet från organisationen inte var tillräcklig. De ansåg att stödet kom 

från de närmaste arbetskamraterna. Detta kan även relateras till Karasek och Theorells krav-
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kontrollmodell angående det sociala klimatets betydelse på arbetsplatsen och där stödet från 

arbetskamraterna är av betydelse för att minska stressen. Konflikter mellan kollegor kan 

troligtvis leda till stress (Karasek & Theorell, 1990). Om stödet saknas kanske detta leder till att 

stressen förvärras.  

 

I de akuta stressade situationerna betonades en känsla av tillfredställelse och positiv stress när 

samarbetet flöt på. Enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-modell för den positiva stressen 

med sig ökat välbefinnande och ökad kompetens. Däremot när stressen upplevs negativ i dessa 

situationer som till exempel när doktorerna inte gav tydliga ordinationer eller 

kommunikationen brast, då kan höga krav i kombination med små möjligheter att bestämma 

hur och när arbetet ska utföras öka risken för negativ stress (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Att ha kontroll beskrevs som betydande för att hantera stressen medans att vara den som bär 

på ansvaret var en utmaning. En brist på inflytande upplevdes vid förändringar på arbetet. 

Karasek och Theorell krav-kontroll-modell antyder att hälsan påverkas fördelaktigt när 

individen har stort inflytande över sitt arbete och kan bestämma när och hur det ska utföras 

(Karasek & Theorell, 1990). 

 

När sjuksköterskorna tvingades prioritera i omvårdnaden på grund av att de inte hann med, 

ledde det till en önskan att göra mer. Konsekvenserna av detta kan leda till att sjuksköterskor 

försöker kompensera genom att arbeta hårdare och detta kan leda vidare till mer påfrestningar 

och negativa följder. Patientsäkerheten i denna studie uttalas när arbetsuppgifter inte hanns 

med som påverkade patientens omvårdnad negativt. Sveinsdottir, Biering och Ramel (2006) 

visar på att arbetsrelaterad stress kan ha skadliga effekter på kvalitén av vården och 

patientsäkerheten. Enligt Hsu et al. (2010) kan en direkt påverkan ses på patientens 

vitalparametrar utifrån miljöns ljudnivå, om IVA-sjuksköterskan eller miljön runtomkring är 

stressad. I enlighet med denna studie beskriver Cronqvist, Theorell, Burns & Lützén (2001) 

frustration över brist på kontroll över sin egen tid och sina arbetsuppgifter. Tidsbrist och tung 

arbetsbelastning ledde till prioriteringar som var motsägelsefullt för omvårdnads principerna, 

vilket innebar att grundläggande omvårdnad lämnades åt sidan. Deras önskan att göra mer för 

patienten kunde inte realiseras. Arbetssituationen beskrevs även som okontrollerbar i och med 

att aldrig veta när omvårdnaden skulle bli avbruten på grund av oförutsägbara händelser. Att 
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planera och organisera arbetet benämndes som en svårighet. Sjuksköterskorna beskriver i 

denna studie en likvärdig frustration när arbetet inte flöt på och avbrott i omvårdnaden 

uppstod.  Höga krav på omvårdnaden av patienten och låg kontroll på grund av att de inte 

hann med kan leda till en obalans enligt krav-kontrollmodellen som kan kompenseras av stöd 

från kollegorna (Karasek & Theorell, 1990). 

 

IVA-sjuksköterskorna beskriver en utmaning i att vara ny och att en obalans i kraven ställdes 

och förmågan att hantera dem. Med mer erfarenhet ökade den professionella kunskapen och 

de situationerna som stressade i början upplevdes inte så stressande längre. Detta kan anknytas 

till krav-kontrollmodellen som beskriver att om kraven upplevs rimliga kan ny kunskap 

utvecklas och leda till att rollen som IVA-sjuksköterska växer fram. Att inte få utnyttja sina 

resurser visar på ökad risk för stressrelaterad ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Efter stressfyllda dagar kunde en trötthet visa sig i hemmet, svårigheter att somna på kvällen 

och för lite sömn upplevdes försämra stresshanteringen. Det finns ett nära samband mellan 

arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa samt fysisk ohälsa som t.ex. huvudvärk och 

insomningsproblem (Milutinovic, Golubovic, Brkic & Prokes, 2012). Sömnproblematik hos de 

som jobbade nätter belystes specifikt där sömnen var viktig för att kunna prestera och hålla sig 

alert. Regelbunden fysisk aktivitet har visat samband med färre sömnproblem. En skyddande 

effekt har påvisats vad gäller utvecklingen av sömnproblem som kan vara särskilt viktigt för de 

som jobbar nätter. Främjandet av fysisk aktivitet anses vara en bra strategi inom hälso- och 

sjukvården för att förebygga sömnproblem (Gerber, Lindwall, Börjesson, Hadzibajramovic & 

Jonsdottir, 2017).  

 

Erfarenheter av motion och fysisk aktivitet visade sig ha en positiv påverkan på stressen som 

då lättare kunde förebygga och råda bot på stressen. Detta i överensstämmelse med Gerber, 

Jonsdottir, Lindwall & Ahlborg (2014) som visar att fysisk aktivitet kan vara en viktig faktor för 

att motverka negativa konsekvenser av en hög stressbelastning. För att minska risken för 

utsatthet för långvarig stress, bibehålla en hög prestationsnivå samt hög arbetsförmåga hos 

anställda kan ett sätt vara att främja muskuloskeletal hälsa, både individuellt och på 

organisationsnivå. 
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Något som inte överensstämmer med denna studie är resultatet från Payne (2001) som visar att 

konflikter mellan sjuksköterskorna var en stor stressfaktor och osäkerhet kring behandlingen 

beskrevs som en orsak till stress. Den mest stressande faktorn för sjuksköterskorna var vård i 

livets slutskede och döden. IVA-sjuksköterskorna i denna studie upplevs ha en bra 

arbetsgrupp och konflikter sjuksköterskor emellan belystes ej. Så även inte osäkerhet kring 

behandling av patienten, endast de akuta situationerna kunde upplevas stressande ur både ett 

positivt och negativt perspektiv. Döden nämns överhuvudtaget inte i detta resultat som en 

stressfaktor. Som Karasek och Theorell beskriver enligt deras modell kan en aktiv 

arbetssituation ha höga krav och hög kontroll vilket kan kallas för positiv stress men det kan 

även leda till att det blir för mycket av den (Karasek & Theorell, 1990). 

 

METODDISKUSSION 
 
Den kvalitativa metoden är passande i denna studie för att den beskriver fenomen eller 

speciella företeelser och kan ge en djupare förståelse. Eftersom erfarenheter skulle beskrivas 

användes en induktiv ansats (Polit & Beck, 2017). För att öka studiens överförbarhet till 

verksamheten valdes ett strategiskt urval med varierande ålder, yrkeserfarenhet och kön 

(Graneheim & Lundman, 2004). Variationsbredd ger möjlighet att beskriva fler nyanser av ett 

och samma fenomen (Malterud, 2014) dock var endast en man med i denna studie och 

resterande sju kvinnor. Eftersom dag och tid för intervjuerna bokades in i god tid anses detta 

vara en styrka att deltagarna fick tid för reflektera över studiens ämne. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) är det en fördel med en halvstrukturerad intervju eftersom förutbestämda 

ämnesområden ökar homogeniteten i datainsamlingen. En nackdel kan vara intervjuarens 

möjlighet att vara flexibel vad gäller utformning och ordningsföljd som kan leda till att 

frågorna uppfattas på olika sätt av undersökningspersonerna som kan minska homogeniteten i 

datainsamlingen. En ostörd miljö på IVA avdelningen är av vikt under intervjun (Forsberg & 

Wengström, 2016) och inga störningsmoment som exempelvis att andra personer kom in i 

rummet eller telefonsamtal skedde under intervjun som anses vara en styrka. Ingen testintervju 

genomfördes före intervjuerna vilket kan ses som en svaghet som hade kunnat resultera i en 

annan utformning av intervjuguiden. Intervjuguiden var baserad på öppna frågor för att få så 

fördjupade och utförliga svar som möjligt. En intervju varade endast 9 minuter men på grund 
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av dess intressanta och konkreta innehåll, bevarades denna intervju i studien. De övriga 

intervjuerna hade ett medianvärde på 22,5 minuter vilket betraktas som en styrka då många av 

intervjuerna överskred 30 minuter. Eftersom studien endast innefattar en författare kan detta 

ses som en svaghet då en författare till skulle kunna ge reflektioner som den andre inte tänkt 

på. Fler författare ökar trovärdigheten enligt (Graneheim & Lundman, 2004). Men det kan även 

anses vara en styrka att intervjua ensam då den intervjuade kan känna sig mindre pressad och 

spänd över att två stycken lyssnar istället för en. Malterud (2014) beskriver svårigheten av att 

vara oerfaren intervjuare och att lyssna med ett öppet sinne som kräver en forskarkompetens 

som måste utvecklas och läras genom erfarenhet. Författaren har ingen erfarenhet av tidigare 

intervjuer och detta kan ses som en svaghet. En styrka betraktas vara att efter varje intervju 

skrevs noteringar och kommentarer ned angående intervjun som ett stöd för författaren och 

transkribering och bearbetning till ordagrant löpande text gjordes dagen efter varje intervju. 

När ingen ny information framkom efter intervjuerna ansågs resultatet mättat (Polit & Beck, 

2017). Transkriberingen gjordes endast av en författare, vilket kan ses som en nackdel. Även 

den mest noggranna transkriberingen kan aldrig ge mer än en avgränsad bild av det som ska 

studeras och överföring till text innebär olika former av filtrering där innebörder går förlorade 

eller förvrängs under processens gång (Malterud, 2014). Texten lästes igenom ett flertal gånger 

och meningsenheterna, koderna, subkategorierna och huvudkategorierna trädde fram för att 

påvisa tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2016).  En styrka med analysen är att flertalet 

gånger under analysen lästes texten igenom ännu en gång och jämfördes för att motsvara 

syftet. Subkategorierna har under analysens gång tagits bort och endast kategorier har använts 

som svarade bäst mot syftet. I resultatet presenterades åtskilliga citat med referenser. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan lämpliga citat öka läsarens möjlighet att bedöma 

trovärdigheten. Förförståelse kan påverka författarens förväntningar som kan leda till att 

fördomar inte helt kan förbises (Graneheim & Lundman, 2004), detta har tagits i beaktande 

under analysprocessen genom att hela tiden återgå till att svara på studiens syfte. En etisk 

medvetenhet har följts som finns beskriven i Polit och Beck (2017) angående etiskt avvägning 

genom informerat samtycke och frivillig medverkan och information om vad studien handlade 

om gjordes. Detta för att inte orsaka informanten skada eller men som även Forsberg & 

Wengström (2016) antyder är en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning. World Medical 

Association Declaration of Helsinki (2008) låg till grund för de etiska principerna i denna studie 

men även rekommendationer ur Codex (2017) har följts.  
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SLUTSATS 
 
Resultatet visar att IVA-sjuksköterskornas erfarenheter av stress kunde ses ur två aspekter, 

både positiva och negativa. Att bli alert och mer skärpt i akuta situationer och att känna 

tillfredsställelse när samarbetet fungerade belystes som positivt. Den negativa aspekten av 

stress upplevdes utmanande och svår att hantera och kunde vara personalbrist och hög 

arbetsbelastning. Den negativa tolkningen av stress och dess svårigheter var det som belystes 

till största del i studien. IVA-sjuksköterskornas erfarenheter av stress skiljde sig åt beroende på 

personlighet och arbetslivserfarenhet. 

 

Till följd av begränsad stresshantering för IVA-sjuksköterskorna ställer detta högre krav på 

cheferna och arbetsplatsen att vara lyhörda och uppmärksamma på detta problem. Resultatet 

från denna studie kan förhoppningsvis bidra till att vårdpersonal i alla kategorier samt chefer 

och organisationen blir medveten om anledningen till varför stress kan uppstå och problemen 

stress förorsakar. Genom att medvetandegöra problemet kan förhoppningsvis stresshanterings 

modeller växa fram som skulle kunna minska IVA-sjuksköterskornas stress i det dagliga 

arbetet. Vidare studier om IVA-sjuksköterskornas erfarenheter av stress krävs för att öka 

förståelsen, öka resurserna och för att lösa problemen som belysts inom ämnet.  

KLINISKA IMPLIKATIONER 

 
För att optimera det dagliga arbetet och minska stressen för IVA-sjuksköterskorna finns det 

utvecklingspotential enligt följande. 

● Ökad medvetenhet om vilka faktorer som gör att stress uppkommer på arbetet 

● Studien styrker behovet av att utveckla stresshanterings modeller på arbetet 

● Att se över vad som kan göras för att locka fler IVA-sjuksköterskor och minska 

personalbristen 
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