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Abstrakt  

Bakgrund:  Den nyutexaminerade anestesisjuksköterskan ställs inför många olika prövningar på det 

nya jobbet. Avsaknaden av den yrkesspecifika erfarenheten gör att det är en stor utmaning att arbeta 

så pass självständigt som yrket kräver. Upplevelsen av att vara ny under dessa förutsättningar var 

viktig att belysa och kan öka förståelsen för de prövningar som nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskor ställs inför.  

Syfte:Syftet med denna studie var att beskriva nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser 

av att vara nya på jobbet. 

Metod: Studien genomfördes under våren 2012 på anestesikliniken på ett länssjukhus i mellersta 

Norrland. En kvalitativ intervjumetod användes där materialet tolkades med hjälp av en manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats . Totalt intervjuades sex nyutexaminerade 

anestesisjuksköterskor.  

Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier. Dessa var stöd, otillräcklighet, ansvar, svårigheter 

som ny och  trygghet. Deltagarna i studien beskrev en otillräcklighet den första tiden på jobbet och 

en svårighet att hitta sin roll på arbetsplatsen. Eftersom denna känsla av otillräcklighet infinner sig 

så har det visat sig att stöd från erfarna kollegor är av yttersta vikt för att klara av det nya arbetet.  

Diskussion: Deltagarna i studien uttryckte vid ett flertal tillfällen hur viktigt det var med stöd från 

mer erfarna kollegor. Alla deltagare kände inte att de stöd från kollegorna. Detta kan vara en viktig 

sak att belysa så att nyutexaminerade anestesisjuksköterskor kan få bättre stöd i framtiden.  

Nyckelord: Erfarenhet,  innehållsanalys, nybörjare, nyutexaminerade anestesisjuksköterskor, 

upplevelser.  

 

Abstract 

 
Background: The newly graduated nurse anesthetists is faced with many challenges on the new job. 

Lack of experience from the specific profession makes it a great challenge to work as independent as 

the profession demands. The experience of being new under these circumstances was important to 

highlight and can increase the understanding for the challenges that newly graduated nurse 

anesthetists is faced with. 

Aim: The aim of these study was to describe newly graduated nurse anesthetists experiences of  

being new at work. 

Method: The study was conducted during the spring of 2012 at the anesthetic clinic at a hospital in 

middle of Norrland. A qualitative interview method was used where the material was analyzed with a  

manifest content analysis with inductiv approach. Six newly graduated nurse anesthetists where 

interviewed .   

Results: The analysis resulted in five kategories. These where support, inadequacy, responsibility, 

difficulties as new and safeness.  The participants in the study described an inadequacy during the 

first period at work and difficulties to find there new role at the work place. Because of this feeling 

of inadequacy presents itself is it of great importance to get support from more experienced 

collegues to be able to cope at the new work. 

Discussion: The participants in the study expressed at several occasions how important it was with 

support from experienced collegues. All participants did not fell that they had support from the 

collegues. This can be a important thing to highlight so that newly graduated nurse anesthetists can  

get better support in the future. 

Keywords:  Beginner, content analysis, experience, newly graduated nurse anesthetists. 
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Bakgrund 

Anestesisjuksköterskans arbete innebär att tillgodose alla patientens behov under den perioperativa 

vården (Hovind, 2005, s. 15-17). Lindwall och von Post (2008, s. 13) skriver att perioperativ vård 

innebär de vårdhandlingar och vårdaktiviteter som utförs av anestesi- och operationssjuksköterskan 

under de pre-, intra- och postoperativa faserna i samband med patientens vård.   

Att alltid vara närvarande hos patienten och individanpassa omvårdnaden är specifikt för 

anestesisjuksköterskor. Goda kunskaper krävs inte bara i omvårdnad utan också i medicinsk teknik, 

anestesiologi, respirations och cirkulationsfysiologi. Att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

kunna handla rationellt och lösa svåra och komplexa situationer som snabbt kan uppstå tillhör 

anestesisjuksköterskas vardag.  Anestesisjuksköterskor kan också ställas inför etiska och moraliska 

frågor och det gäller att alltid respektera patienters integritet (Hovind, 2005, s. 15-17).  

 

Novis och avancerad nybörjare  

Benner (1993, s. 37-40) använder sig av två definitioner för att beskriva sjuksköterskan som är ny i 

sin profession. Dessa är novis och avancerad nybörjare. I hennes definition saknar novisen 

erfarenhet av de olika krävande situationerna som hon kan tänkas hamna i. Det är då viktigt att låta 

novisen under handledning fullgöra sina arbetsuppgifter och på så sätt skaffa sig dessa nödvändiga 

erfarenheter för att gå vidare i utvecklingen.  

Novisens beteende är i regel stelt och begränsat eftersom de saknar den erfarenhet som krävs. Det är 

då viktigt att det finns ett stabilt regelverk som nybörjaren kan följa. 

Poängteras bör att även en erfaren sjuksköterska med många års erfarenhet inom klinisk verksamhet 

kan bli novis om hon utsätts för patienter eller verksamhet som ligger utanför hennes erfarenhets 

område. Detta gäller exempelvis för en sjuksköterska som har flera års klinisk erfarenhet och nu 

utbildat sig inom något annat specialistområde. Den avancerade nybörjaren har klarat av ett antal 

situationer med nätt och jämnt ett godtagbart resultat. De har vidare skaffat sig den erfarenhet som 

krävs för att kunna identifiera övergripande särdrag hos vissa patientgrupper. De har alltså lärt sig att 

göra en bedömning av patienter som inte bara baseras på objektiva attribut såsom vikt, temperatur 

och blodtryck. Utan kan även göra en klinisk bedömning på hur patienten beter sig i en specifik 

situation. För att klara detta krävs det då en viss erfarenhet, det är också av vikt att novisen får stöd 

av kollegor under denna kritiska period. Äldre kollegor bör ge stöd i både det medicintekniska-och 

omvårdnadsarbetet under den första tiden (Benner, 1993 s. 37-40). 
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Nyutexaminerade sjuksköterskor 

En stor del av nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver stress, otillräcklighet, höga förväntningar 

och att snabbt kunna fungera som en kompetent sjuksköterska i övergången från student till 

nyutexaminerad (Casey, Fink, Krugman & Propst, 2004). 

Arbetsrelaterad stress definieras som skadligt och kan leda till sämre hälsa. Både fysiska och 

känslomässiga reaktioner uppstår då kraven är höga och resurser och kompetens inte upplevs räcka 

till (Alves, 2005).  

 

Enligt Gerrish (2000) upplever många sjuksköterskor som är nya på arbetet att det är väldigt svårt att 

delegera ut uppgifter till kollegor. De menar att de inte vill upplevas som bossiga eller att de 

försöker komma undan vissa arbetsuppgifter. Genom att inte delegera ut uppgifter upplever många 

att det blir en kamp mot klockan för att hinna med alla uppgifter eftersom de då måste göra allt 

själva. Det har också visat sig svårt för nya att prioritera i vilken ordning saker bör göras och det i 

samband med svårigheten att delegera ut uppgifter gör jobbet ännu stressigare. 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor som kanske inte är tillräckligt erfarna utsätts för utmaningar och 

påfrestningar. Behov av stöd från kollegor och sjukvårdsledningen efterfrågas. Många känner stor 

respekt för erfarna kollegor och vågar inte be om råd och hjälp. Vissa uttrycker oro inför att 

kommunicera med läkaren på grund av rädsla att inte förstå ordinationer eller otrevligt bemötande 

från läkarens sida. Nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva att de har otillräckliga kliniska 

kunskaper, svårt att prioritera arbetsuppgifter. De kan känna sig ineffektiva och långsamma.  

De har höga förväntningar på sig själva, svårt att komma hem i tid. Handledande sjuksköterskor har 

stor roll i nya sjuksköterskors arbetsliv (Casey et al. 2004). 

 

Nya sjuksköterskor upplever att de ofta befinner sig i tidsbrist eftersom det är så många olika 

praktiska moment som ska utföras som de har liten erfarenhet av. Dessa moment utförs snabbt och 

enkelt av den mer erfarna medan den nya sjuksköterskan fastnar vid dessa moment och blir då mer 

tidspressad när det gäller andra saker som ska göras.  

Detta kan också innebära att den nya sköterskan ser till att göra visa undersökningar så fort som 

möjligt men har svårt att förstå varför undersökningen ska göras eller vad resultatet av den får för 

konsekvenser.  Detta upplever många som stressande att bara utföra saker utan att förstå varför 

(Ellerton & Gregor, 2003).  
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Sjuksköterskor har ett stort ansvar för sina patienters välbefinnande och säkerhet, nyutexaminerade 

sjuksköterskor begår oftare fel än erfarna kollegor. Nya sjuksköterskor känner sig ofta oförberedda 

att gå från skolan till arbete som sjuksköterska. Viktigt att ledningen på arbetsplatsen har förståelse 

för de utmaningar som en ny sjuksköterska ställs inför och kan identifiera och därmed minimera 

risken att begå fel (Saintsing, Gibson & Pennington, 2011) 

 

Nyutexaminerade Specialistsjuksköterskor 

Mauleon Larsson och Ekman (2002) beskriver i sin studie hur nya anestesisjuksköterskor upplever att 

deras nya profession är mer grundläggande än tidigare sköterskejobb när det gäller själva 

omvårdnadsdelen av jobbet. Med detta menar de att patienten ligger och sover på operationsbordet 

och att det då finns en tendens att anestesisjuksköterskan litar mer till sin utrustning än att bedöma 

patienten kliniskt. De kan uppleva att det inte finns tillräckligt med tid för att skapa en bra kontakt 

med patienten innan det är dags för sövning. Det kan innebära att den nya anestesisjuksköterskan 

lägger all sin fokus på det tekniska i att söva en patient i jämförelse med den mer erfarna kollegan 

som kan ägna mer tid åt att skapa en bra kontakt med patienten.  

Nya anestesisjuksköterskor kan uppleva att det finns en inlagd tidspress från operationsavdelningen 

som gör att tiden inte räcker till för ett adekvat bemötande av patienten innan anestesi. De kan då 

uppleva att de gör avkall på det viktiga samtalet innan anestesin för att tjäna in tid innan operation. 

Många beskriver då en otillräcklighet gentemot både patient och de andra i operationsteamet 

(Mauleon Larsson & Ekman, 2002).  

Fysisk och psykiskt stressande situationer i arbetet som anestesisjuksköterska är i många fall 

oundvikligt och påverkas då bland annat av erfarenhet av yrket, arbetsbelastning, relationer till 

narkosläkare, kirurger och övrig personal kring patienten (Alves, 2005). 

Det har visat sig att nyutexaminerade specialistsjuksköterskor upplever att det är svårt att omsätta 

sina nyinlärda teoretiska kunskaper till praktik (Andersson, Cederfjäll, Jylli, Nilsson, Kajermo & 

Klang, 2007). Nyutexaminerade specialistsjuksköterskor beskriver att det känns som de blir 

inkastade i jobbet direkt utan att få tid att hinna göra sig bekväma i den nya yrkesrollen. Nyckeln till 

att lyckas undvika att känna stress inför detta är då att skaffa sig ett bra nätverk på arbetsplatsen. De 

beskriver även vikten av att hitta sin egen väg och lösa problem på sitt eget sätt vilket ökar 

självförtroendet (Hollywood, 2011). 

Sjuksköterskor som är nya på arbetsplatsen upplever ofta att de efter en väldigt kort tid förväntas 

arbeta helt självständigt.  De kan då ofta känna att de inte har haft tillräckligt med tid att skaffa sig 

de rätta kvalifikationerna som krävs för att lösa oväntade situationer. Denna press som de utsätts för 

är lättare att hantera om de känner att de har ett bra stöd från sina kollegor. 
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Självständigheten upplevs som mindre stressande om de känner att det finns en bra dialog med 

kollegor och ledningen på arbetsplatsen (Thrysoe, Hounsgaard, Bonderuhp Dohn & Wagner, 2011). 

Vidare beskriver nya sjuksköterskor hur det självständiga jobbet är lättare att hantera om de tillåts att 

gradvis bli mer och mer självständiga, att deras ansvar på arbetsplatsen ökas successivt (Thrysoe, et 

al. 2011).  

 

Både som nyutexaminerad sjuksköterska och nyutexaminerad specialistsjuksköterska uppstår 

situationer och en rad utmaningar på den nya arbetsplatsen som de kommer att tvingas lösa och 

många känner sig osäkra och lite stressade inför den nya befattningen. 

Det finns ett behov av studier som undersöker vilka situationer som sjuksköterskor kan försättas i 

under deras profession och framförallt beskrivningar om hur sjuksköterskorna själva upplever dessa 

situationer. Få studier har fokuserat på nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin 

profession och ännu färre studier finns när det gäller nyutexaminerade anestesisjuksköterskors 

upplevelser. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av att 

vara nya på jobbet. 

 

Metod 

En kvalitativ intervjumetod har använts. Studien genomfördes på anestesikliniken på ett länssjukhus 

i mellersta norrland. Sjukhuset har 383 vårdplatser inom de flesta specialiteter och cirka 2900 

anställda. Till anestesikliniken hör förutom operationsavdelningen även dagkirugen, 

intensivvårdsavdelningen och uppvakningsavdelningen. Anestesikliniken har 170 tjänster och utför 

cirka 10 000 operationer under ett år. 

 

Deltagare och urval 

En skriftlig förfrågan angående genomförande av denna studie skickades till verksamhetschefen 

(bilaga 1). Efter dennes godkännande tillfrågades sex personer personligen av enhetschefen och som 

också fick skriftlig information angående studien (bilaga 2). Alla sex personer som tillfrågades 

tackade ja till att delta i studien. Kriteriet för att vara med i studien var att anestesisjuksköterskan 

skulle vara examinerad inom detta specialistområde inte längre än tre år sedan. Deltagarna bestod av 

tre kvinnor och tre män i åldrarna 29-42år.  De flesta hade jobbat som sjuksköterska under många år 

innan de valde att specialisera sig till anestesisjuksköterska. 
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Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under en och samma dag under arbetstid. Vi tilldelades ett rum på 

operationsavdelningen för att genomföra intervjuerna.  Enhetscheferna hade ordnat med avlösning 

så alla sex anestesisjuksköterskorna kunde låta sig intervjuas utan att bli avbrutna. Inledande frågor 

om ålder och bakgrund ställdes till alla sex deltagarna. För att få en bättre struktur under 

intervjuerna användes en intervjuguide,(se bilaga 3), som behandlade upplevelsen av att vara 

nyutexaminerad anestesisjuksköterska. Specifika följdfrågor användes för att få så fyllig beskrivning 

av upplevelsen som möjligt. Vid intervjutillfällena var vi båda närvarande. De enskilda intervjuerna 

varade i genomsnitt 15 minuter och spelades in med diktafon. I efterhand skrevs intervjuerna ned i 

sin helhet där även pauser och uppkomna tveksamheter skrevs ned. 

 

Analys och analysmetod 

Intervjuerna resulterade i en text som analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats. Manifest innehållsanalys är att föredra när det centrala i texten ska identifieras.  En 

induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys på människors berättelser om deras upplevelser 

(jfm. Granheim & Lundman 2004). 

De nedskrivna intervjuerna lästes igenom flera gånger både enskilt och gemensamt av oss båda för 

att få en övergripande bild av vad som sagts i intervjuerna. Sedan identifierades olika 

meningsenheter som var relevanta och kunde relateras till syftet med studien.  
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Tabell 1. Exempel på meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier från innehållsanalysen.   

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

Jag tycker att man 

har bra stöd av äldre 

kollegor, jag 

upplever det så i alla 

fall, jag känner att 

jag kan fråga vem 

som helst om nästan 

vad som helst” 

Bra stöd av äldre 

kollegor. Kan fråga 

vem som helst. 

Stöd från kollegor Stöd 

det är nervöst kan jag 

väl säga, man kände 

sig ganska liten 

ibland på det där lilla 

rummet alltså man 

kunde vara ganska 

utlämnad, skiter det 

sig så står man ju där 

om man säger så”  

Nervöst, kände sig 

liten och utlämnad. 
Nervöst att vara ny Otillräcklighet 

 jag det är en svår 

roll att bli student 

eller elev igen och gå 

hack i häl.” 

 

Svårt med 

studentrollen 
Svår roll Svårigheter som ny 

 

 

Etiska Överväganden 

Skriftlig och muntlig information och samtycke av såväl verksamhetschefen som enhetschefen 

inhämtades innan deltagarna tillfrågades. Deltagarna ställde upp frivilligt.  De informerades vid 

ankomsten om studiens syfte och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan någon anledning 

samt att deras identitet inte kommer att kunna identifieras. Materialet kommer att förstöras efter 

avslutad studie (jfr Polit & Beck, 2008, s. 170-174, 180) 
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Resultat 

Utifrån meningsenheterna har koder med samma innehåll sorterats till åtta subkategorier. Dessa 

bildade fem kategorier som beskriver nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av att 

vara nya på jobbet. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Stöd 
Stöd från kollegor 

Samarbete 

Otillräcklighet 

Nervöst att vara ny 

Osäkerhet och oro 

Stress 

Bristande kontroll 

Ansvar  

Svårigheter som ny 
Svår roll 

Svåra moment 

Trygghet  

 

 

Stöd 

Stöd och uppbackning beskrivs som en mycket viktig del i början av sin karriär som 

anestesisjuksköterska. Kategorin stöd har delats in i subkategorierna stöd från kollegor och 

samarbete. 

 

Stöd från kollegor 

De flesta av de intervjuade anestesisjuksköterskorna upplevde att de fick ett bra bemötande, stöd och 

uppbackning från kollegor, operationssjuksköterskor och undersköterskor då de var 

nyutexaminerade. 

 

…”Jag tycker att man har bra stöd av äldre kollegor, jag upplever det så i alla fall, jag känner att 

jag kan fråga vem som helst om nästan vad som helst” 

 

Inskolningsperioden var viktig. Uppmuntran och konstruktiv kritik från sin handledare och övrig 

personal skapade självförtroende och var viktigt i början.   
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…”och till slut så sa dom ju att nu är det dags att stå på egna ben, vi finns här, det är bara att ringa 

ut till styrhytten om du behöver hjälp, så det var jättepirrigt för man kände sig inte redo att söva 

själv här men man fick den där sparken i baken på nåt vis” 

 

Många av anestesisjuksköterskorna lyfte fram undersköterskornas betydelse då de var nya, de hade 

många tips och råd och visste hur olika saker brukade vara.  

 

”undersköterskorna är ju suveräna, har man bra kontakt med undersköterskorna så får man bra 

hjälp där. Många smådetaljer hjälper dom till med” 

  

Samarbete 

Det är mycket som ska samordnas under dagen, operationer ska startas en viss tid och allt ska helst 

stämma med alla som är involverade.  

 

…” Det va svårt det där med teamarbetet när man va ny att få det att snurra runt, att planera 

dagen, att ringa ned nästa patient” 

 

Bra kommunikation är nyckeln till ett bra samarbete. Många påtalade brister i kommunikationen 

framförallt med narkosläkare och valde att hellre rådfråga en kollega. De upplevde att det inte fanns 

någon ”vi eller teamkänsla” från läkarnas sida.  

 

…”jag frågar hellre en kollega än vissa läkare” 

 

…”En del av narkosläkarna, jag upplever inte att jag har det stödet av många av dom” 

 

Att etablera en bra kontakt och kommunikation med patienterna upplevdes som viktigt. 

 

”får bra kommunikation med patienten också det tycker jag är viktigt, då blir det enklare, man får 

en kontakt liksom då kan man slappna av på ett annat sätt och då blir det enklare även om det är 

mycket förberedelser och det är svårt sjuka också men då kan jag uppleva att det känns enkelt 

liksom” 
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Otillräcklighet 

Under kategorin otillräcklighet presenteras subkategorierna nervöst att vara ny, osäkerhet och oro 

och bristande kontroll. 

 

Nervöst att vara ny 

Arbetet som nyutexaminerad anestesisjuksköterska beskrivs som nervöst och pirrigt. Många beskrev 

det dock som en positiv nervositet. 

 

…”det var jättepirrigt, inte ångestladdat, tankar på om man skulle klara av jobbet” 

 

…”det är nervöst kan jag väl säga, man kände sig ganska liten ibland på det där lilla rummet alltså 

man kunde vara ganska utlämnad, skiter det sig så står man ju där om man säger så”  

 

Osäkerhet och oro 

Det är lätt att känna sig osäker på en ny arbetsplats, du ska lära dig ett helt nytt arbete, nya lokaler 

och lära känna nya människor. Du behöver fråga och be om hjälp med många småsaker. 

 

…”Och sen är det ju jobbigt att vara ny på vilket jobb som helst för att man ska visa sitt bästa jag 

hela tiden samtidigt som man alltid ska ha fokus på jobbet och samtidigt vara den här sociala och 

trevliga och allt det här också då samtidigt” 

 

…”det är nog mest det jag har varit orolig för om man har sövt en patient också helt plötsligt går 

det inte att hålla fri luftväg eller för då kan det ju gå så fort ibland går det ju jättebra man hinner 

ringa efter hjälp men andra gånger sjunker dom i saturation” 

 

Som ny finns inga referensramar för vad som är normalt och då det är risk att komplikationer 

uppstår.  

  

…”jag söver alltid djupt så länge allt annat är ok”  

 

Det finns en osäkerhet inför vad andra kan eftersom man själv är ny och inte riktigt säker på alla nya 

moment. 

 

…”Vad kan undersköterskan som ska assistera mig vid den här sövningen?” 
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Stress 

Många situationer kan upplevas som stressande trots att situationen runt patienten är lugn. Brist på 

förberedelser innan operationen skapar också stress. 

 

…”alltså man kan ha en operation som är hur lugn som helst fast man har ju stresspåslag inom sig 

ändå eftersom man inte har tillräckligt med erfarenhet. Man måste hela tiden titta gasen, pupiller, 

blodtryck och så eftersom den ena narkosen är ju inte den andra lik” 

 

…”Det är stressande då man inte har förberett sig tillräckligt eller då man har en plan i huvudet 

också ändras eller kastas det om i operationsprogrammet så man inte får den patient som man 

förberett sig för” 

 

 

Bristande kontroll 

Många beskriver att de hade tunnelseende då de var nya och hade svårt att fokusera på alla detaljer 

kring patienten. 

 

…”det var ju pirrigt i början man hade inte koll på alla doser, jag kom inte ihåg någonting. Men så 

läste jag på lite grann och då kändes det som jag hade lite kontroll” 

 

…”jag kom ut på UVA och skulle rapportera och vet inte ens vilken sorts patient jag har. Jag har 

varit så fokuserad på ja han andas ju och va jättenöjd med det // Jag va så nöjd om dom överlevde 

så att jag glömde vad det va för ingrepp” 

 

 Det är viktigt att ha en beredskapsplan i fall något oförutsett händer, att hela tiden tänka steget före,  

vilket upplevdes som svårt då man inte har den kontrollen i början. 

 

…”det jag också tyckte var nervöst när man började, alla snackade om att man ska ha plan A och 

plan B och plan C och hej och hå, men har man inte varit med om något riktigt allvarligt så” 

 

Ansvar 

Alla tyckte att anestesisjuksköterskans arbete är ansvarsfullt. Många dagar innebar självständigt 

arbete utan någon anestesiläkare eller annan kollega närvarande på operationssalen. Yrket upplevs 

som ansvarsfullt och utmanande där man i stor utsträckning får tänka själv. 
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…”För det handlar om att man ska ha allt ansvar. Så tänker jag i alla fall, det är jag som har 

ansvar för den här patienten” 

 

…”ja det är ju också spännande, man ändrar lite på en inställning här så händer det här. Det är kul 

samtidigt så känner man ansvar för allt man gör” 

  

…”Det känns ansvarsfullt och.. ja en frihetskänsla det tycker jag är de stora grejerna” 

 

Svårigheter som ny 

I denna kategori presenteras deltagarnas beskrivelser om olika svårigheter som de kunde uppleva 

under deras tid som nya anestesisjuksköterskor. Kategorin har delats in i subkategorierna svår roll 

och svåra moment. 

 

Svår roll 

Att komma från en verksamhet som du kan och är van att sköta själv till att bli student igen 

upplevdes som en svår omställning. 

 

…” ja det är en svår roll att bli student eller elev igen och gå hack i häl.” 

 

…”Det känns jobbigt faktiskt att komma och vara helt ny och grön från att ha känt sig trygg och 

bekväm på en arbetsplats och känna att det här kan jag, till att komma och behöva fråga och be om 

hjälp, inte riktigt veta hur saker och ting ska vara, det tyckte jag nästan var jobbigast” 

 

Svåra moment 

Nyutexaminerade anestesisjuksköterskor måste utföra många nya och mer eller mindre svåra 

moment innan de känner sig någorlunda bekväma med uppgifterna. Att söva och ta hand om barn 

upplevdes som ett svårt och samtidigt roligt moment dels för att de flesta saknade erfarenhet från att 

arbeta med barn och dels för att barn är mer känsliga än vuxna.  

 

…” Första gångerna man gör någonting helt själv då är det svårt, jag vet ingenting om hur 

patienten ska läggas upp, vad förväntas av mej och narkospersonalen, vad kan hända på den här 

operationen” 
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…” om det är ett barn, då är det ju inte bara den här utmaningen med att man ska räkna doser och 

så dom är så känsliga för försämringar i om man inte kan få fri luftväg och så det är stress på 

många plan” 

 

…”det är ju det man inte har gjort så mycket av och det som känns liksom ovant och liksom 

skrämmande och ofta är det ju barn faktiskt” 

 

Trygghet 

Deltagarna beskrev att det kändes tryggt att ha arbetat som sjuksköterskor en längre tid innan de 

läste vidare och började som anestesisjuksköterskor. Detta var speciellt viktigt när det gällde att på 

ett lätt och ledigt sätt kunna skapa en bra patientkontakt. Genom sin erfarenhet kunde de också 

känna sina begränsningar och på så sätt förstå när det behövdes mer resurser.  

 

…”Jag har jobbat länge som sjuksköterska. Jag vet när någonting farligt är på gång så jag söker 

hjälp i tid liksom, jag vet att det här klarar jag inte av, jag har lätt att se mina begränsningar så att 

jag tar hjälp så fort jag behöver så att säga” 

 

…”Jag har lätt med patientkontakten eftersom jag har mött så många patienter tidigare i yrket och 

det känns tryggt” 

 

De nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna beskrev att det var väldigt viktigt att de kunde känna 

sig trygga i sin yrkesroll. En trygghet kunde vara att få genomföra flera liknande operationer efter 

varandra och på så sätt känna att situationen behärskades. Det upplevdes som viktigt att det fanns tid 

inför varje operation att planera och förbereda sig.  

 

…”Ja man tycker ju det är skönt att vara förberedd och kunna ha en plan liksom i huvudet och 

hinna läsa på och dra upp läkemedel och sådana saker”  

 

Anestesistart och väckning beskrivs som extra stressiga tillfällen eftersom det är kritiska situationer. 

Då är det särskilt viktigt att vara väl förberedd och ha en tydlig plan ifall något oväntat skulle 

inträffa.  

 

De nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna beskriver att det vid dessa tillfällen är extra tryggt att 

ha en anestesisjuksköterskekollega vid sin sida som kan assistera eller ta över om det skulle uppstå 

svåra situationer. 
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…”alltid tryggare om man är två narkossköterskor vid sövning och väckning, så om man är själv 

med en undersköterska och det blir spasm då blir jag jättenervös” 

 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att beskriva nyutexaminerade anestesisjuksköterskors upplevelser av 

att vara nya på jobbet. Resultatet visar att då anestesisjuksköterskorna känner att de har stöd från 

sina kollegor och övriga arbetskamrater, har en bra kommunikation och upplever ett gott samarbete 

inne på operationssalen, så är det lättare att fungera i den nya yrkesrollen. Stressen över att vara den 

som ska vara ansvarig och ha kunskaper för att kunna klara komplicerade situationer minskar och 

svåra moment går lättare att utföra och tryggheten ökar. 

 

Resultatdiskussion 

Det är viktigt att känna att man har bra stöd från kollegor och övrig personal då man är ny på en 

arbetsplats. Nyutexaminerade anestesisjuksköterskor har många nya moment och saker de måste lära 

sig innan de känner sig någorlunda erfarna. Att kunna gå till kollegor och fråga om råd och be om 

hjälp är nödvändigt, det skapar självförtroende och en grundtrygghet. De flesta av deltagarna kände 

att de hade det stödet från sina kollegor. Inskolningen blir som en inkörsport till arbetet som 

anestesisjuksköterska. Handledaren har stor och viktig roll, att stödja och finnas till hands men det är 

också viktigt att handledaren vågar låta den mindre erfarna anestesisjuksköterskan verka på egen 

hand. 

Meeusen, Van Dam, Brow-Mahoney, Van Zunsert och Knape (2011) menar att handledarens roll är 

central för anestesisjuksköterskestudenter och oerfarna anestesisjuksköterskor. De menar också att   

trivseln och positivt arbetsklimatet skapar en högre nivå av arbetstillfredsställelse (Meeusen et al, 

2011). 

Även om de flesta av deltagarna kände sig motiverade till att börja arbeta självständigt efter 

inskolningsperioden så är det ett stort steg att börja söva tillsammans med en undersköterska utan 

närvaro av en mer erfaren kollega. Det är då extra viktigt att känna att det finns hjälp att tillgå om 

det skulle uppstå komplicerade situationer.  

Undersköterskorna som assisterar vid sövning kan mycket om olika procedurer kring olika 

operationer och det kan upplevas som tryggt att ha en sådan person med sig då man själv är osäker 

på hur det ska vara. 
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Samarbetet mellan olika yrkeskategorier är en viktig del för att arbetet som anestesisjuksköterska 

ska fungera bra. Som anestesisjuksköterska ska du veta hur lång tid det tar för operationssköterskan 

att förbereda inför ett operativt ingrepp. Patienten ska vara tillräckligt djupt sövd då kirurgen är klar 

för start. Anestesisjuksköterskan har ansvaret för när det är dags för nästa patient att transporteras till 

operationsavdelningen. Att klara detta kräver bra kommunikation med alla inblandade.  

Smith och Mishra, (2009) menar att ha en bra kommunikation med såväl kollegor som med 

patienten underlättar anestesisjuksköterskans jobb.  

 

Deltagarna beskriver även att det framförallt med narkosläkarna fanns brister i samarbetet och 

kommunikationen. Att känna att det inte finns stöd och vilja att samarbeta skapar en osäkerhet som 

kan leda till rädsla att fråga om råd. Brister i kommunikationen mellan anestesisjuksköterskor och 

narkosläkare leder inte bara till ett dåligt arbetsklimat utan kan i värsta fall äventyra 

patientsäkerheten (Smith & Mishra, 2010). Att ha patienten i fokus och sträva efter att jobba så 

patientsäkert som möjligt borde kännas som en självklarhet och ligga i allas intresse. Detta styrks av 

Benner, Tanner och Chesla (1999) som menar att patienten har en bättre prognos om samarbetet och 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare fungerar på ett bra sätt.   

 

Att vara ny på en arbetsplats kan skapa en viss osäkerhet och frustration. Från att ha varit en 

expertsjuksköterska till att bli en novis anestesisjuksköterska kan innebära en stor omställning. Den 

nya anestesisjuksköterskan lämnar tryggheten i sitt gamla arbete och måste i det nya fråga och be 

om hjälp, försöka lära känna sina nya arbetskamrater. Rollen som ny innebär också en hel del 

orosmoment allt ifrån att inte klara av att hålla fri luftväg då patienten är sövd, till att vara orolig för 

awareness och andra komplikationer som måste lösas. Hoffman, Aitken och Duffield (2009)  skriver 

att oerfarna sjuksköterskor behöver många fler tecken och parametrar för att kunna avgöra om en 

patient är försämrad i sitt tillstånd medan en expertsjuksköterska kan tolka och se problem i ett tidigt 

stadium och på så sätt avhjälpa dessa i tid. 

  

Chipas och McKenna (2011) menar att arbetet som anestesisjuksköterska innebär att vistas i en 

stressig miljö och att alla har olika sätt att hantera detta. Stressande situationer kan lätt uppstå inne 

på en operationssal och då är det en fördel om anestesisjuksköterskan kan behålla lugnet och handla 

rationellt vilket kan vara svårt i början.  
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Att ha kontroll på allt i början är svårt, deltagarna menade att de hade så kallat tunnelseénde i början 

och hade inte kontroll på detaljer runt patienten. De klarade bara att vara fokuserade på att patienten 

andades och hade stabila vitalparametrar. Eftersom arbetet som anestesisjuksköterska skiljer sig 

avsevärt från det som vanlig sjuksköterska är det inte orimligt att det tar tid att lära sig alla nya 

moment, komma in i den nya yrkesrollen och successivt skaffa sig mer och mer kontroll.  

 

De nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna beskrev att det både kunde vara spännande och 

skrämmande med det stora ansvaret som det innebar att börja som anestesisjuksköterska. När de 

skulle ansvara för en patient under en operation utan att det fanns en läkare eller kollega på 

operationssalen kunde det kännas nervöst. 

Mauleon Larsson och Ekman (2002) beskriver att när väl den först tiden är förbi och de började känna 

sig mer erfarna så kunde det stora ansvaret upplevas som en frihetskänsla. När de själva fick bära 

ansvaret kände de sig mer fria.       

 

Vi kunde skönja en frustration hos deltagarna när det gällde deras nya roll som 

anestesisjuksköterska. De som hade en lång tid som sjuksköterska innan de blev 

anestesisjuksköterska tyckte att det var påfrestande att vara ny i sin yrkesroll igen. De beskrev att 

steget från att vara en rutinerad sjuksköterska på sin tidigare arbetsplats till att återigen vara en 

nybörjare som måste fråga om allt var frustrerande.  

Katheleen (2001) beskriver hur nyutexaminerade anestesisjuksköterskor kan ha en bra teoretisk 

bakgrund, men måste få möjlighet att prova saker i praktiken för kunna befästa sina kunskaper. När 

de är nya kan moment som de behärskar teoretiskt bli svåra att genomföra i praktiken.  

Det fanns vissa moment som de nya upplevde som svårare och mer komplicerade. Det var oftast 

barnanestesi som beskrevs som den största utmaningen, men det kunde även vara mer basala saker 

som hur patienterna skulle läggas upp på operationsbordet vid olika operationer. Generellt verkar det 

som de flesta moment som ska genomföras för första gången utan att någon kollega finns på 

operationssalen är svåra. 

 

Många av deltagarna hade tidigare erfarenhet från sjuksköterskeyrket. Detta beskrev de som en 

trygghet i många situationer. Framförallt upplevde de att de deras erfarenhet blev en tillgång när det 

gällde patientkontakten. Genom att de hade arbetat med patienter förut kunde de ge ett 

förtroendegivande intryck på patienten och därmed skapa en trygg och bra kontakt. Denna 

erfarenhet verkar också vara avgörande när det gäller att bedöma en patients fysiska tillstånd. 

Erfarna sjuksköterskor har förmågan att bedöma nyanser i patienternas beteende och symtom som 

nya sjuksköterskor saknar (Ferrario 2003).  
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För att sjuksköterskan ska kunna vara professionell i sin yrkesroll krävs det att hon är skicklig, har 

omdöme och bär på kunskap. Erfarenhet ger ovärderliga kunskaper där de teoretiska kunskaperna inte 

räcker till. Erfarenheten gör att det praktiska arbetet går smidigare och förmågan att bedöma vad som 

behövs i varje enskild situation är betydligt mer utvecklad än hos den oerfarne (Evans & Donnelly 

2006). Med erfarenheten tillkommer en klinisk blick inför patienten, vilket medför att de kan känna 

sig säkrare på sin bedömning av patienter.  

 

Metoddiskussion 

För att erhålla en hög kvalitet på en kvalitativ intervjustudie krävs det erfarenhet och träning av att 

genomföra intervjuer (Polit & Beck 2008). Detta är något som vi saknar vilket är en svaghet i 

studien. Vi har inte övat intervjuteknik eller genomfört provintervjuer. Vi har använt oss av en 

intervjuguide som stöd under intervjuerna för att försäkra oss om att området för studien täcktes av. 

Efter ett antal genomförda intervjuer märkte vi dock hur informanterna beskrev sina upplevelser 

öppet vilket gjorde att intervjuguiden bara användes sporadiskt när samtalen hamnade på sidospår.  

Det är svårt att jämföra vårt resultat med tidigare studier eftersom det har forskats lite om 

anestesisjuksköterskors upplevelser när de är nya på jobbet. Det finns dock studier om hur det är att 

vara nyutexaminerad sjuksköterska (Casey et al, 2004; Alves, 2005; Gerrish, 2000;  Ellerton & 

Gregor, 2003, & Saintsing et al, 2011). Vissa delar av deras upplevelser borde vara direkt jämförbara 

med anestesisjuksköterskors upplevelser av att vara ny. 

En styrka i studien är att vi har analyserat materialet grundligt genom att koda om intervjuerna ett 

antal gånger och diskuterat oss fram till olika kategorier. Genom att vi har hjälpts åt med denna 

process minskar risken för misstolkningar eller att information faller bort. 

En annan styrka är att deltagarna i studien har olika bakgrund och erfarenheter från 

sjuksköterskeyrket vilket gör att man får en mer nyanserad bild om hur det är att vara ny på jobbet. 

Det var lika stor del män som kvinnor i studien vilket är en styrka eftersom det ger en bild utifrån 

båda könen. 

Eftersom ingen av oss har någon erfarenhet som anestesisjuksköterska och därmed lite förförståelse, 

bör vi ej ha påverkat deltagarnas berättelser i någon större utsträckning. 

Det är det viktigt att använda rätt metod vid datainsamling för att öka trovärdigheten av studien (jfm. 

Granheim & Lundman 2004). Vi ansåg att genomförandet av intervjuer för att sedan analysera 

materialet med en manifest innehållsanalys där vi tillsammans diskuterade och tolkade materialet med 

våra handledare, var den metoden som skulle ge en hög grad av trovärdigheten.  
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När det gäller överförbarhet av denna studie så inser vi att det kan vara svårt att göra detta resultat 

gällande för andra sjukhus där nyutexaminerade anestesisjuksköterskor kanske ställs inför helt andra 

rutiner och prövningar. För att tillgodose överförbarheten av resultaten så har vi beskrivet urval, 

datainsamlingsmetod och analys grundligt så att en liknande studie skulle kunna göras vid ett senare 

tillfälle vid något annat sjukhus. 

 

Sammanfattning 

Denna studie har visat hur nyutexaminerade anestesisjuksköterskor upplever olika prövningar när de 

börjar som anestesisjuksköterskor. De har beskrivit en otillräcklighet den första tiden och en 

svårighet att hitta sin roll på arbetsplatsen. Eftersom denna osäkerhet infinner sig så har det visat sig 

att stöd från erfarna kollegor är av yttersta vikt för att klara av det nya arbetet.  

När de nya anestesisjuksköterskorna får stöd från erfarna kollegor upplever de en trygghet som ger 

dem en stabil plattform för att kunna axla det ansvar som det nya arbetet innebär. 

Avsaknaden av tidigare forskning i ämnet gör att vidare forskning är befogat för att få en större 

förståelse för vilken situation som de nyutexaminerade anestesisjuksköterskorna ställs inför. 
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Bilaga 1 

 
Till enhetschef/verksamhetschef 

 

Förfrågan om tillstånd för intervjustudie under februari 2012 

 

Vi har för avsikt att genomföra en intervjustudie vars syfte är att beskriva anestesisjuksköterskors 

upplevelser av att vara nya på jobbet. Denna studie är en magisteruppsats som skrivs av Mikael 

Nilsson och Åsa Nordvall inom ramen för anestesisjuksköterskeprogrammet och vars handledare är 

Universitetsadjunkt Inger Lorentzon och Universitetslektor Astrids Nystedt vid Institutionen för 

Hälsovetenskap (IHV), Mittuniversitetet. 

 

Med uppsatsen förväntar vi oss att få en djupare förståelse om hur det är att vara nyutbildad 

anestesisjuksköterska och börja arbeta på en operationsavdelning.  

Vår önskan är att få er tillåtelse att genomföra individuella intervjuer med 6-10 nyutbildade 

anestesisjuksköterskor. Dessa individer ska helst ha blivit utexaminerade anestesisjuksköterskor för 

0-3 år sedan.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och kommer att ha en beräknad tid på ungefär 15-45 min. 

Deltagarna deltar givetvis på frivillig basis och kan avbryta intervjun när som helst utan motivering. 

Det insamlade materialet kommer att kodas och behandlas på ett sådant sätt att det är omöjligt att 

identifiera den intervjuade. Om deltagaren väljer att avbryta kommer allt insamlat material från den 

intervjun att förstöras. 

 

Ert svar angående deltagande i studien eller om det finns frågor angående studien lämnas vänligen 

via telefon eller mail till Mikael Nilsson eller Åsa Nordvall enligt nedanstående.  
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Bilaga 2 

 
Förfrågan om att delta i en intervjustudie 
 

Härmed inbjuds du att delta i en intervjustudie vars syfte är att beskriva anestesisjuksköterskors 

upplevelser av att vara nya på jobbet.  

Denna studie är en magisteruppsats som skrivs av Mikael Nilsson och Åsa Nordvall inom ramen för 

anestesisjuksköterskeprogrammet och vars handledare är Universitetsadjunkt Inger Lorentzon och 

Universitetslektor Astrids Nystedt vid Institutionen för Hälsovetenskap (IHV), Mittuniversitetet. 

Med uppsatsen förväntar vi oss att få en djupare förståelse om hur det är att vara nyutbildad 

anestesisjuksköterska och börja arbeta på en operationsavdelning. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och kommer att ha en beräknad tid på ungefär 15-45 min. 

Du deltar givetvis på frivillig basis och kan avbryta intervjun när som helst utan motivering. Det 

insamlade materialet kommer att kodas och behandlas på ett sådant sätt att det är omöjligt att 

identifiera den intervjuade. Om du väljer att avbryta intervjun kommer allt insamlat material från 

den intervjun att förstöras. 

 

Ert svar angående deltagande i studien eller om det finns frågor angående studien lämnas vänligen 

via telefon eller mail till Mikael Nilsson eller Åsa Nordvall enligt nedanstående.  
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide 

 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Ålder? 

 

Antal år som anestesisjuksköterska? 

 

Kön? 

 

Tidigare arbetserfarenhet som sjuksköterska? 

 

  

Syftet med denna studie är att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att vara 

nya på jobbet. 

 

Nyckelfrågor 
 

 Hur upplevde du första dagen på jobbet? 

 

Beskriv hur det är att jobba som nyutexaminerad anestesisjuksköterska på din 

arbetsplats? Vilka stressmoment? Speciella moment som är mer besvärliga? 

 

 Beskriv en svår respektive en enkel situation som nybörjare? 

 

 Genomförandet av en induktion utan att ha en anestesiläkare på salen? 

 

 

När alla frågor gåtts igenom tillfrågas den intervjuade om det är något de vill tillägga 

eller något de 

vill utveckla. Vid korta icke utvecklade svar ställs följdfrågor såsom; motivera, var 

snäll att utveckla, berätta mer, hur menar du då, 
 


