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Abstrakt

Bakgrund: Det viktigaste för en god arbetsmiljö för anestesisjuksköterskor anses vara samarbetet 
med andra kollegor, men även möjlighet till personlig utveckling och utbildning. Är arbetsmiljön 
tillfredsställd ökar chansen för trivsel.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka aspekter som påverkar anestesisjuksköterskans 
psykosociala arbetsmiljö.
Metod: Studien genomfördes på ett sjukhus i mellersta Sverige under våren 2013, där nio 
anestesisjuksköterskor intervjuades. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Ur intervjuerna framkom tre kategorier; betydelsen av en trivsam miljö, arbeta över 
professionsgränserna och tidspress. Det var viktigt att ha förståelse och att ha trevligt tillsammans 
med sina arbetskamrater. Att även kunna hjälpa varandra i arbetet ansågs betydelsefullt. En 
fungerande psykosocial arbetsmiljö leder till trygghet och välmående. 
Slutsats: För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för anestesisjuksköterskor krävs ett mer 
aktivt arbete för att höja professionernas förståelse för varandras arbete. Operationsplaneringen 
måste förbättras för att minska stressen hos anestesisjuksköterskorna. 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, arbetsmiljö, intervjuer, kvalitativ innehållsanalys,
 operationsförberedelse, stress



Abstract
Background: The most important thing for nurse anesthetists work environment is considered to be 
collaboration with other colleagues, but also an opportunity for personal development and education. 
If there is a pleasant work environment, there is also a higher chance for job satisfaction.
Aim: The aim of this study was to describe aspects that affect nurse anesthetists psychosocial work 
environment.
Method: The study was conducted in a hospital in the middle of Sweden during spring 2013, where 
nine nurse anesthetists were interviewed. Collected data were analyzed with a qualitative content 
analysis.
Result: From the interviews three categories emerged; the importance of a pleasant work 
environment, being able to work across the profession boundaries and time pressure. It was 
important to be understanding and to have a pleasant time together with your colleagues. Also being 
able to help each other during work was considered to be important. The outcome of a good social 
work environment is a confident and healthy staff.
Conclusion: To improve the psychosocial work environment for anesthetists a more active work is 
needed to improve the understanding for each others work. The planning of surgeries has to be 
improved in order to decrease the pressure of the anesthetists.

Keywords: Interviews, nurse anesthetist, qualitative content analysis, stress, surgical preparation, 
work environment
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Bakgrund
Låg bemanning, dåligt stöd från kollegor och tidspress gör att anestesisjuksköterskor känner sig 

frustrerade och utmattade (Kelly, 1998). Det viktigaste för en god arbetsmiljö för 

anestesisjuksköterskor anses vara samarbetet med andra kollegor, men även möjlighet till personlig 

utveckling och utbildning. Samarbetet med operationslaget och stöd från andra 

anestesisjuksköterskor är viktiga faktorer för välmående. Ett gott samarbete gör arbetet roligare och 

mer utmanande (Flin, et al. 2003; Averlid & Bihari-Axelsson, 2012). 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren och de anställda samarbeta för att skapa en god 

arbetsmiljö. Kriterierna för en god arbetsmiljö är följande: “Arbetsmiljön skall vara 

tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i  

samhället” (SFS 2003:365). Vidare ska arbetsförhållandena anpassas fysiskt och psykiskt till 

människans olika förutsättningar. Det ska ges möjlighet till social kontakt och samarbete. Målet är 

att eftersträva att arbetsförhållandena ger en personlig och yrkesmässig utveckling med 

självbestämmande och yrkesmässigt ansvar (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005, s. 37-38).

Anestesisjuksköterskans arbete består i att tillgodose patientens behov av omvårdnad och 

behandling i samband med operationer och undersökningar, både akut och elektivt samt på och 

utanför sjukhus. Då anestesisjuksköterskan hela tiden är närvarande hos patienten, kräver denna 

omvårdnad förståelse, närhet och medmänsklighet. Hon måste vara uppmärksam på patientens 

tillstånd och kunna handla snabbt. Det dagliga arbetet kan vara oförutsägbart. 

Anestesisjuksköterskan beskriver sitt arbete som komplext och viktigt i ett operationsrum (Hovind, 

2005, s. 15-16). 

Att vara anestesisjuksköterska innebär att vara medlem i ett operationslag, ett team. Definitionen av 

ett team är individer i samarbete för ett specifikt ändamål. Medlemmarna är väl medvetna om sin 

uppgift och kompletterar varandras kompetenser. Operationslaget är ett exempel på ett team med 

speciell kompetens. Varje lagmedlem har sin uppgift och vidrör inte i någon annans syssla. De är 

utbildade för sin speciella befattning, som inte kan tas över av någon annan. Saknas någon i laget 

kan operationen inte genomföras. 
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Endast en medlem med samma utbildning kan ersätta den saknade medlemmen i laget. 

Medlemmarnas kunskaper är standardiserade, vilket är en fördel och det kan därmed utföras 

operationer utan någon samträning. Därmed kan man sätta samman en grupp, ett dreamteam inför en 

svår operation, med de bästa i kategorierna (Berlin, Carlström, & Sandberg, 2009, s. 199). Effektivt 

teamarbete i en operationssal med ett lag som försöker göra sitt arbete så optimalt som möjligt leder 

till ökad säkerhet för patienten (Hull, et al. 2011; Averlid & Bihari-Axelsson, 2012; Pearson, et al. 

2006). 

Kommunikation beskrivs som en viktig faktor för samarbete, både att diskutera uppgifter som ska 

utföras och för att undvika missförstånd, som i sin tur kan riskera patientsäkerheten. Enkla fraser 

som “God morgon” eller “Vad kul att vi arbetar ihop idag” bidrar till en god atmosfär och känsla av 

sammanhållning (Averlid & Bihari-Axelsson, 2012). Motsatsen kan vara en operationssal där det 

förekommer dispyter och där det finns en fientlighet och aggressivitet mellan medlemmar i laget. 

Detta leder till stress, lagkänslan går förlorad, dålig kommunikation och man slutar stötta varandra. 

Det resulterar även i att patientsäkerheten äventyras (Silén-Lipponen, et al. 2005; Sakellaropoulos, 

et al. 2011; Coe & Gould, 2007). Enligt Won & Oisaeng, (2011) påverkas även hälsan av 

arbetsrelaterad stress och brist på socialt stöd. Ett karismatiskt ledarskap som låter sina anställda 

delta i beslut och använder sig av tvåvägskommunikation genererar i bättre klimat på arbetsplatsen. 

Detta leder till mindre konflikter, bättre inställning och mindre grupperingar (Stordeur, D`hoore, & 

Vandenberghe, 2001). Dålig arbetsmiljö ökar risken för utbrändhet. Är arbetsmiljön tillfredsställd 

ökar chansen för trivsel (Meeusen, et al. 2011).

Att den psykosociala arbetsmiljön påverkar individer råder det inget tvivel om. Dessutom visar 

studier att patientsäkerheten riskeras vid dålig arbetsmiljö. Definitionen av psykosocial arbetsmiljö 

är enligt Lennéer-Axelson & Thylefors, (2005) en term för att beskriva samspelet mellan individ och 

miljö. Det finns få studier om aspekter och faktorer som påverkar anestesisjuksköterskors 

psykosociala arbetsmiljö. Stor geografisk spridning bland den forskning som utförts kan konstateras. 

Få artiklar och ingen från Sverige har hittats om hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar 

anestesisjuksköterskor. Därför väcktes intresset av att undersöka vidare vilka aspekter som påverkar 

anestesisjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö och vad de i sådana fall kan leda till. 
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Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka aspekter som påverkade anestesisjuksköterskans 

psykosociala arbetsmiljö.

Metod
Design

För att belysa aspekter som påverkar anestesisjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö valdes en 

kvalitativ innehållsanalys. Detta då studiens fokus utgick från deltagarnas perspektiv av vad de 

ansåg betydande och viktigt att framföra (Bryman, 2002, s. 272).

Miljö

Studien har genomförts på en anestesienhet vid ett mindre sjukhus i en liten stad i mellersta Sverige, 

med omkring 600 anställda. På anestesienheten arbetar 18 anestesisjuksköterskor, fyra 

anestesiundersköterskor och sju anestesiologer. De vanligaste operationerna är ortoped-, gyn-, buk- 

och urologioperationer. Under 2012 genomfördes 3500 operationer.

Deltagare

Inklusionskriteriet för att delta i studien var att de skulle vara utbildade anestesisjuksköterskor och 

arbeta på anestesienheten. Deltagarna bestod av åtta kvinnor och en man, mellan 29 till 60 år. 

Medelåldern var 50 år. Deltagarna hade arbetat på anestesienheten mellan ett till 27 år. Medelvärdet 

på hur länge de hade arbetat på anestesienheten var 15 år. 

Intervjuer

Ett skriftligt brev (bilaga 1) skickades till verksamhetschefen/enhetschefen om information och 

förfrågan om deltagande i studien. Efter ett godkännande av verksamhetschef och enhetschef 

skickades ett informationsbrev (bilaga 2) till de 18 anestesisjuksköterskorna som arbetade på 

kliniken om förfrågan att delta i studien. Enhetschefen på anestesienheten frågade även muntligt åtta 

anestesisjuksköterskor om deltagande. De åtta anestesisjuksköterskor som tillfrågades muntligt 

tackade alla ja och namngavs av enhetschefen. En person tillfrågades personligen av författarna om 

att delta i studien. En semistrukturerad intervju med öppna frågor, enligt Polit & Beck (2012, s. 537) 

med en intervjuguide utformades (se bilaga 3). Deltagarna informerades om studiens syfte, tidsram 

och upplägg innan intervjun startades. De informerades även om att intervjuerna var frivilliga, att de 
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kunde avbryta när som helst och att deras deltagande behandlades konfidentiellt. 

Anestesisjuksköterskorna intervjuades individuellt med samma frågeställning. Två av deltagarna 

tillfrågades och ställde upp i en kompletterande intervju, då det framkom fler följdfrågor vid 

transkriberingen. Intervjuerna spelades in på band med deltagarnas samtycke. Ett dokument 

användes (se bilaga 4) för att anteckna observationer, hur lång tid intervjun tog samt personliga 

detaljer som ålder och kön. Även skratt och tystnad antecknades (cf Henricson, 2012, s. 171). I 

samråd med enhetschefen, skedde åtta av intervjuerna på anestesienhetens konferensrum. En 

intervju gjordes via telefon, då den deltagaren var sjuk. En av oss skötte intervjuerna, medan den 

andra deltog via Skype. Intervjuerna pågick mellan 10 till 25 minuter.

Analys

För att analysera intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, 

(2004). Intervjuerna transkriberades ordagrant till text för att se alla nyanser, i enlighet med 

Henricson, (2012, s. 172). Transkriberingsarbetet fördelades lika mellan oss. Därefter lästes 

intervjuerna noggrant igenom, först enskilt och därefter gemensamt. Detta för att få en helhetsbild 

och en överblick av vad det insamlade materialet innehöll. Återkommande fraser noterades på varje 

intervju. Alla intervjuer sorterades i analystabeller där varje meningsenhet identifierades och 

kondenserades, för att få den mer lätthanterlig. Texten färgmarkerades för att sedan delas in i koder. 

Därefter kunde preliminära kategorier bildas. Svårtolkade delar av texten diskuterades för att 

försäkra sig om att innehållet haft en samstämmig tolkning. Efter att de preliminära kategorierna 

bildats, granskades koderna och grupperades i preliminära subkategorier. Utifrån subkategorierna 

utvecklades och förfinades de preliminära kategorier till de slutgiltiga kategorierna. Det resulterade i 

tre kategorier och åtta subkategorier. Analysprocessen exemplifieras i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondensering, koder, subkategorier och kategorier från innehållsanalysen.

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori

“Och att man faktiskt 
kan skratta och ha 
trevligt, för ibland har 
ju vi väldigt jobbiga 
situationer och då är 
det ju ganska viktigt 
också att kunna få dela 
med sig av det också”

Trots jobbiga 
situationer är det 
viktigt att kunna 
skratta och ha 
trevligt tillsammans.

Skratta, ha trevligt 
trots jobbiga 
situationer.

Att ha trevligt tillsammans Betydelsen av en 
trivsam miljö

“Den har ju betydelse 
på så vis att det kan bli 
lite roligare jobb för 
mig och en effektivare 
arbetsplats också, om 
man ser vad som finns 
att göra hos varandra, 
så kan man gå in och 
hjälpa varandra över 
gränserna”

Om man hjälps åt 
över gränserna, 
leder det till en 
roligare och mer 
effektiv arbetsplats.

Går över gränser 
leder till roligare och 
effektivare 
arbetsplats.

Hjälpa varandra i arbetet Arbeta över 
professions-
gränserna

“Det är ju ganska 
långa 
operationsprogram, 
ibland kan jag tycka att 
det är onödigt tajt, man 
har piskan lite på 
ryggen, det kan man 
känna vissa dagar, det 
är lätt att man kommer 
efter och då blir det 
stressigt”

Långa operations-
program leder till 
stress särskilt om 
det man kommer 
efter.

Stora 
operationsprogram 
leder till stress

Operationsprogrammets 
upplägg

Tidspress

Etiska övervägande

För att inte såra, utnyttja eller skada deltagarna och sjukhuset har hänsyn tagits till de etiska 

principerna. Respekt har visats och målet har varit att göra gott och deltagarna samt sjukhuset har 

behandlats rättvist (Henricson, 2012, s. 70-71). Sjukhusets namn och ort har skyddats i studien. Det 

är viktigt att deltagarna har kännedom om deras roll i studien och att vi skyddar deras etiska 

rättigheter i studien. Det måste respekteras att det är deltagarna själva som får bestämma vad de ska 

avslöja och när de vill avbryta intervjun (Polit & Beck, 2012, s. 154). Deltagarna informerades om 

detta, både skriftligt och muntligt. Data om intervjudeltagarna kodades för att inte riskera att 

obehöriga kommer åt uppgifter om personerna som deltagit (cf Henricson, 2012, s. 169). Ingen 

deltagare kan identifieras i den färdiga studien. Deltagarnas namn skrevs aldrig ner, utan kodades 
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med objektnummer. Citat som framkom under intervjun, som kunde röja konfidentialiteten valdes 

bort med hänsyn till deltagarna.

Resultat
Det insamlade materialet från de nio intervjuerna resulterade i tre kategorier och åtta subkategorier, 

som visas i tabell 2. Ur intervjuerna framkom att den psykosociala arbetsmiljön hade stor betydelse 

för samtliga deltagare. En fungerande psykosocial arbetsmiljö leder till trygghet och välmående, 

vilket i sin tur kan leda till att arbetet utförs på ett bättre sätt. 

Tabell 2. Översikt på kategorier och subkategorier

Subkategori Kategori

* Att ha trevligt tillsammans
* Trygghetens betydelse

Betydelsen av en trivsam miljö

* Förståelse för varandra
* Hjälpa varandra i arbetet
* Kommunikation
* Ge varandra stöd

Arbeta över professionsgränserna

* Operationsprogrammets 
upplägg
* Vikten av förberedelse

Tidspress

Betydelsen av en trivsam miljö

Att ha trevligt tillsammans

En bra arbetsmiljö, är att ha trevligt med sina kollegor. Att kunna skoja och skratta tillsammans är 

av yttersta vikt för att ha en bra arbetsmiljö. Är man vid gott mod, är det lättare att kunna ge sina 

kollegor beröm och feedback, vilket ansågs viktigt. Att få uppskattning av sina kollegor ledde till att 

arbetet blev roligare och personalen blev peppade. 

“...utan att vi kan faktiskt skämta och skratta och ge varandra en dunk i ryggen och också tala om 

för varandra när vi gör bra saker och inte alltid, om man gör någonting som inte är bra, utan också  

se till att lyfta medarbetare. Det tycker jag är jätteviktigt”

Många påtalade att de tyckte att patienten blev tryggare och lugnare om det var bra stämning på 

salen. Deltagarna trodde att patienten kunde känna om personalen var oense, eller om det var 

spänningar i luften.
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“Har vi roligt, vi får gärna skratta, men det får inte bli flamsigt, men har roligt och man har trevligt  

tillsammans vi som jobbar.. då blir patienten lugn och trygg..”

“….har vi personal som står och tillrättavisar varandra inför en vaken patient, eller är oense om 

någonting.. de vibrationerna känner patienten direkt”

Betydelsen av att ha blandat killar och tjejer ansågs höja den psykosociala arbetsmiljön. Stämningen 

blev lättare och gnället minskade i personalgruppen.

Trygghetens betydelse

En bra arbetsmiljö, som är tillåtande och trygg, leder till bättre trivsel och därmed utförs ett bättre 

arbete. Tryggheten grundades bland annat i tilliten och stödet från sina kollegor. Att de dessutom 

arbetade på ett mindre sjukhus, upplevde anestesisjuksköterskorna som positivt. Detta genom att de 

lärde känna varandra bättre och de oftast arbetade med personer som de kände. 

“...du är ju en så stor del av din tid på jobbet och då tycker jag att det har en väldigt stor betydelse  

att man fungerar tillsammans och att man känner sig trygg och att man kan prata med sina 

arbetskamrater”

“Jag ska känna mig trygg och lugn och jag ska.. lita på mina arbetskamrater, som jag har med mig  

inne på salen. Det är viktigt för mig”

Känner anestesisjuksköterskorna inte trygghet gentemot sina kollegor, blir kommunikationen 

bristfällig, vilket kan leda till att de ger sig in i situationer de inte kan hantera. Att inte känna 

trygghet och inte våga fråga sina kollegor, leder till osäkerhet och därmed en sämre psykosocial 

arbetsmiljö. Dessutom kan patientsäkerheten äventyras. 

“...om man inte känner trygghet.. om jag känner mig osäker i situation och inte känner trygghet att  

kunna fråga en kollega “kan du berätta för mig”.. då kanske jag, vilket jag inte ska göra, men det är  

ju en risk att jag ger mig in i en situation som jag inte kan hantera”
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Arbeta över professionsgränserna

Förståelse för varandra

Samarbetet mellan olika yrkeskategorier kan ibland vara svårt. Flera anestesisjuksköterskor 

beskriver hur deras profession är så olikt operationssjuksköterskans och att det ibland saknas 

förståelse för varandras arbetsuppgifter.

“Det påminner ju inte någonting om varandra, men vi ska ju samsas om patienten sen... då måste  

man ju tillåta att det är, vi söver och det är tyst. Och de plockar upp och då sterilt och man springer  

inte ut och in på sal och att man måste respektera deras delar och de måste respektera våra delar”

Om professionerna hade bättre förståelse för varandra, skulle det leda till en bättre arbetsmiljö. När 

förståelsen inte fanns där, så måste man ta sig tid att förklara. Det minskade risken för spekulationer 

och missförstånd. Deltagarna poängterade vikten av att förklara varför de gör si eller så och att det 

ledde till bättre förståelse hos varandra.

“Ökad förståelse för varandras arbete, det tror jag är den stora springande faktorn faktiskt. Att vi  

är insatta något så när i vad vi gör, så att vi kan förstå att dröj i 5 minuter, så förstår jag varför.  

Det tror jag är den stora delen”

Deltagarna upplevde att de ibland såg till sina egna uppgifter och inte såg vad som var bäst för 

patienten. De nämnde att det genomgående var en bra förståelse, men att det ibland fanns 

svårigheter.

“Men man håller ju väldigt hårt på sina egna arbetsuppgifter.. istället för att kanske samlas runt  

patienten och tänka: Vad är bäst för patienten? Inte bara vad som är bäst för mig som narkossyrra,  

eller som operationssköterska, utan att man liksom har fokus på patienten”

Några deltagare pratade om att det ibland inte respekterades med att vara tyst vid sövning av en 

patient och att det är ett problem som varit på tapeten länge.

“Och då säger man: Nu söver vi. Och då vill vi ha tyst, när man söver ner. Sen kan man ju börja  

prassla liksom. Men ibland respekteras inte det riktigt, utan man får faktiskt säga till flera gånger.  

Och det här är ju någonting som vi har pratat om under alla år.. men vi har precis haft det uppe nu 

igen”
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Hjälpa varandra i arbetet

Att hjälpa varandra och att se över professionsgränserna hade stor betydelse för den psykosociala 

arbetsmiljön. Det ledde till en effektivare och roligare arbetsplats. Att alla yrkeskategorier i 

operationslaget kunde hjälpa varandra med olika saker. Det kunde handla om småsaker, som att gå 

till förrådet och hämta någonting eller att någon tagit in rätt operationsbord. Det handlade även om 

att ha en struktur i arbetet och att alla visste vad som skulle göras. Att bara se till sina egna 

arbetsuppgifter fungerade, eftersom alla i ett operationslag har en specifik uppgift, men hjälpte man 

varandra blev det en roligare och en mer effektiv arbetsplats.

“Jag tycker att den sociala arbetsmiljön är väldigt bra... för det mesta... de flesta som jag arbetar  

med har rätt inställning och jag tycker att vi i de flesta fall faktiskt försöker att hjälpas åt och göra 

ett bra arbete tillsammans. Det finns naturligtvis undantag, det är ju så att alla vi är ju olika, men i  

de flesta fall tycker jag att det fungerar väldigt bra”

I intervjuerna har det framkommit att det under jourtid är lättare att arbeta i team, hjälpa varandra 

och se över professionernas gränser. Arbetsmiljön skulle bli bättre om man hjälpte varandra mer 

över gränserna, inte bara under jourtid. Om samarbetet mellan operationssidan och anestesisidan 

alltid gick hand i hand, skulle det kunna leda till en fantastisk arbetsplats, enligt deltagarna. När hela 

laget samverkade upplevde anestesisjuksköterskorna att patienterna påverkades positivt.

“Och då kan man komma ut hela laget och träffa patienten och man skrattar och skojar mellan 

varandra och så där.. och tar in patienten på sal och hjälps åt att koppla upp och hjälper varandra 

och så. Det känns som att man kan, det kanske inte har så mycket med säkerhet att göra, utan hur de 

känner det psykosocialt kanske eller hur de mår.. att de tar med detta som en positiv upplevelse eller  

så...”

Det framkom under intervjuerna att samarbetet med operationssjuksköterskorna är mer komplext. 

Att samarbete inte var helt perfekt, men att det många gånger är personbundet. Det nämndes också 

att hjälp från operationssjuksköterskan var begränsad, med tanke på att de är sterilklädda.

“…det finns flera operationssköterskor här som.. hjälper.. ja, de hjälper till mer runt patienten...”

“Det är ju svårt för operationssjuksköterskan att hjälpa till på något vis i och med att hon är  

sterilklädd”

9



Kommunikation

För att uppnå god psykosocial arbetsmiljö, måste kommunikationen fungera. Deltagarna påtalade att 

det måste finnas en dialog mellan varandra för att samarbetet skulle bli optimalt. Kommunikationen 

med undersköterskorna poängterade flera deltagare fungerat bra. De hade en god dialog om vilka 

arbetsuppgifter som skulle utföras och fördelade dem mellan varandra. En väl fungerande 

kommunikation var också beroende av hur sammansvetsat operationslaget är. Arbetet flöt lättare på 

om personalen hade en god kommunikation. 

“Jag tycker vi pratar bra med varandra, vi ser lite grann vad som finns att göra hos varje part, som 

man kan hjälpa till så. Sen är det klart att det beror på hur sammansvetsad man är i gänget som 

jobbar”

Kommunikationen var även beroende av tilliten till varandra. Att faktiskt våga uttrycka sig eller 

fråga en kollega om hjälp. När personalen verkligen kommunicerade var det sällan problem. Därför 

blev innebörden av att vara öppen och ärlig, oerhört väsentlig. Men kommunikation är dock 

komplicerad.

“Men kommunikation är ju svårt. Jag kan säga någonting till dig och du uppfattade det på ett helt  

annat sätt än vad jag hade tänkt från början. Så att det är ju återigen så att det är svårt”

“Annars får man faktiskt ha den där tilliten att man får påpeka för varandra eller säga nu måste jag  

göra det här först innan du gör ditt och liksom samarbeta och gällande uppläggningar när man ska 

söva att man respekterar varandras jobb”

Dålig kommunikation skapade en osäkerhet. Det kunde även leda till att arbetet på salen drabbades 

och en konsekvens var att effektiviteten minskade. ”Det skapar en osäkerhet och just det här om 

man inte kan fråga varandra eller liksom kan hjälpa varandra i situationerna, då... eller prestige  

går före liksom.. det tror jag också är väldigt farligt”. En dålig kommunikation kunde även leda till 

missförstånd i stor utsträckning. Men tog man sig tid att förklara, blev förståelsen bättre och likaså 

den psykosociala arbetsmiljön.

“Utan tala om varför du gör vissa saker, tala om varför det är si eller så, så får man ju ett väldigt  

bra samarbete. Och att man då också kan hjälpa varandra över gränserna. Det tycker jag är.... gör  

också att kommunikationen och samarbetet blir väldigt mycket bättre. Så att... nä... jag tycker ju att  
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det är ett bra samarbete, en bra arbetsmiljö med operationssköterskorna, absolut”

En mindre bra arbetsmiljö, var när medarbetare inte tänkte sig för, innan de sa saker. De 

poängterade att även om personalen var oense om något, skulle de vara professionella inför 

patienten. Detta fungerade inte alltid och det har hänt att personal tillrättavisat varandra inför 

patienten.

“...när medarbetare inte tänker sig för. Säger klumpa saker, säger kanske saker inför patienter så  

att man får skämmas. Det händer tyvärr ibland... då är det ingen trevlig social arbetsmiljö”.

“Och sen också när det finns medarbetare som... kritiserar en annan medarbetare inför patient. Då 

är det inte bra. Och sådant får man inte göra. Det är ingen bra social arbetsmiljö”

Ge varandra stöd

Anestesisjuksköterskorna upplevde att de hade väldigt gott stöd från anestesiologerna, där det inte 

fanns någon prestige eller hierarki. De betonade att de kände ett stöd och en trygghet att alltid kunna 

ringa, när som helst de var behov av hjälp. Trots att de arbetat många år, kände de att det var skönt 

att luta sig mot anestesiologen, när oväntade situationer uppkom. De gånger samarbetet inte 

fungerade, var det personbundet.

“Det är vissa narkosläkare som man har... jättebra… eller de har respekt för oss narkossköterskor  

och vi kan säga “ ja, men ska vi inte göra så här den här gången” “jo, men så kan vi göra”.  

Medans andra... kommer man med ett förslag, så även om det förslaget är mycket bättre och de inte  

kommit på det själva, så går det inte ändå... Så är det. Men det är personbundet”

Anestesisjuksköterskorna upplevde att anestesiologerna gav dem stor frihet att arbeta självständigt, 

vilket var mycket uppskattat. Det var fullständigt klart vad anestesisköterskorna fick göra, utan 

samråd med anestesiologerna. 

“...det är oerhört generöst här som anestesisköterska har man väldigt stor frihet, arbetar väldigt  

självständigt... men också att samarbetet är väldigt bra”

“Det är definierat var mina gränser går och vad jag kan göra utan att tala med doktorn och när jag 

behöver doktorn så är det aldrig några problem. De finns alltid, de ställer alltid upp, så jag tycker  
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att det är ett utmärkt... och det är det med alla anestesiologer. Det fungerar väldigt, väldigt bra”

Att känna stöd från sina kollegor, gav en trygghet. I intervjuerna framkom även betydelsen av att få 

stöd från sina kollegor om man varit med om en påfrestande situation. Stödet gav en trygghet och en 

känsla av att man klarat av det. Även frågor om hur man mådde, hur natten har varit efter ett 

jourpass eller om det varit något speciellt beskrevs vara betydelsefullt. Det beskrevs som en liten 

snabbdebriefing och kunde vara av behov ibland.

Tidspress

Operationsprogrammets upplägg

I studien framkom det att många av anestesisjuksköterskorna kände sig stressade över 

operationsprogrammets upplägg. Blev de sena på sal och operationerna gick över tiden, genererade 

det stress och oro. En viktig aspekt för anestesisjuksköterskorna var att få tid att hinna med saker 

som skulle göras, som exempelvis läkemedelshantering. De upplevde att de ibland blev avbrutna i 

sin läkemedelshantering, som då kunde bli fel. Den psykosociala arbetsmiljön blev negativt 

påverkad när saker och ting inte hanns med. Anestesisjuksköterskorna önskade mer tid och mer luft i 

operationsprogrammet. Viktigt var att få en fika på förmiddagen, att få äta lunch i rimlig tid samt att 

få sluta i tid.

”Det är ju ganska långa operationsprogram, ibland kan jag tycka att det är onödigt tajt, man har  

piskan lite på ryggen, det kan man känna vissa dagar, det är lätt att man kommer efter och då blir  

det stressigt” 

Stressen ledde till en irritation som gick ut över kollegorna, när den egentligen grundades i det 

komprimerade operationsprogrammet. Anestesisjuksköterskorna tyckte även då att deras 

professionella bemötande av patienterna kunde vara bristfällig. En annan negativ aspekt som 

bekymrade anestesisjuksköterskorna var att stå på sal från tidig morgon till sent på eftermiddagen, 

utan att hinna träffa varandra. Upplevelsen var att om de fick mer tid till att prata med varandra, 

skulle gruppen bli mer sammansvetsad.

”För det gör ju att gruppen i sig blir mer sammansvetsad, när man liksom har tid att prata med 

varandra och kanske förstå varandra lite mer… Men problemet är tid”.
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Vikten av förberedelse

En bra arbetsmiljö var god förberedelse och när det fanns en tanke och en plan för vad som skulle 

göras. Att alla visste vad just deras arbetsuppgift var. När alla gjorde sitt bästa och inget krånglade, 

blev det ett bra flyt. Anestesisjuksköterskorna påpekade hur viktigt det var att förbereda åt varandra 

för att hinna med arbetet. Det ansågs meningsfullt att kunna påbörja sitt arbete med patienten direkt 

på morgonen, utan att behöva leta saker som kunde fördröja resten av operationsprogrammet. 

Operations- och anestesisidans ambition var att kunna ägna hundra procent åt patienten. Önskvärt 

var att programmet var anpassat efter de resurser som fanns. Hade det förberetts fel på morgonen, 

fick anestesisjuksköterskorna svårt att hinna med sina andra uppgifter, vilket ledde till stress. Det 

förbereddes inför nästa patient innan de var klar med den pågående patienten, allt för att spara tid 

och underlätta smidigheten i byte av patient. 

”Det kan vara småsaker, någonting som man har missat, det finns inte prover eller det finns  

någonting som gör att allting blir förskjutet. Det tycker jag är en tråkig och trist arbetsmiljö. Jag  

förväntar mig och vill att alla runtomkring ska tänka på hur viktigt just deras arbete är, men också  

att uppmuntra till att din del är jätteviktig, för har inte du gjort ditt, då blir vi liksom stående här”

”Det är ju när vi alla som arbetar på sal drar åt samma håll. Och när vi gör det och vi får ett bra  

flyt. Alla sådana situationer, då njuter jag. Det tycker jag är jättetrevligt. Och att alla har tänkt till  

innan”

Metoddiskussion

Eftersom detta är vår första empiriska studie, har det varit komplicerat att leda intervjuer och svårt 

att beräkna hur lång tid intervjuerna skulle pågå. Henricson (2012, s. 169) menar att en provintervju 

är att rekommendera för att testa teknisk utrustning och för att se om planerad tid är hållbar, men 

även för att kontrollera om upplägg och om frågorna är relevanta. Ambitionen var att utföra en 

provintervju, men deltagaren blev tyvärr sjuk. De två första intervjuerna transkriberades samma dag, 

vilket är en styrka då det kunde ses brister i intervjuförfarandet. Tiden för intervjuerna var avsatt att 

pågå under 30 minuter, men resultatet blev 10-25 minuter. De sista intervjuerna varade längst, vilket 

ses som en förbättring i intervjutekniken. För att få mer material att arbeta med, genomfördes två 

kompletteringsintervjuer av de tidigare deltagarna, vilket ses som en styrka i studien. På grund av 

geografiska och tidsmässiga skäl, ledde en av oss intervjuerna, medan den andra deltog på samtliga 

via Skype. Intervjuerna spelades in på digitalt band och via Skype. Då båda närvarade vid 
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intervjuerna, var det lättare att gå igenom svårtolkade avsnitt. Under intervjuerna användes ordet 

social arbetsmiljö, då psykosocial är ett krångligt och mer teoretiskt ord. 

Den ursprungliga tanken var att intervjua anestesisjuksköterskor vid två sjukhus. Olyckligtvis 

tackade det ena sjukhuset nej och på grund av tidsbrist tillfrågades inget ersättningssjukhus. Att bara 

ha ett sjukhus med kan ses som en svaghet i studien. Trots att bara anestesisjuksköterskor från ett 

sjukhus intervjuades, innehöll materialet stor variation av beskrivningen av den psykosociala 

arbetsmiljön. 

All insamlad data skrevs ner till meningsenheter i tabeller och kondenserades därefter gemensamt.

Studien styrks av att materialet lästes igenom flera gånger, först enskilt och därefter gemensamt. För 

att garantera en likvärdig tolkning förkortades texten samtidigt som det väsentliga innehållet 

bibehölls (cf Graneheim & Lundman, 2004). Detta för att minimera risken för enskilda tolkningar, 

vilket är en styrka. För att förtydliga resultatet har citat används. Citat används för att fånga upp 

deltagarnas upplevelser (Patton, 2002, s. 331). Backman (1998, s. 107) understryker att citat inte får 

avvika från originalet. Detta har vi lagt stor vikt vid och anser att det styrker studiens tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten på just detta sjukhus anses som god, då hälften av anestesisjuksköterskorna deltog i 

studien. En svaghet kan vara att enhetschefen tillfrågade deltagarna. Resultatet kanske hade blivit 

annorlunda om deltagandet varit mer anonymt. Däremot anses det som en styrka att det var stor 

spridning mellan antal yrkesverksamma år. Därför anses detta vara representativt för de aspekter 

som påverkar den psykosociala arbetsmiljön på liknande sjukhus. 

Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka aspekter som påverkade anestesisjuksköterskans 

psykosociala arbetsmiljö. Arbetsmiljön präglades av vikten att ha trevligt tillsammans med sina 

arbetskamrater, förståelse och att kunna hjälpa varandra i arbetet och produktionstaktens betydelse. 

Ur intervjuerna framkom att den psykosociala arbetsmiljön hade stor betydelse för alla deltagare. En 

fungerande arbetsmiljö leder till trygghet, välmående och kan leda till en roligare och mer effektiv 

arbetsplats.

En bra psykosocial arbetsmiljö bygger bland annat på att ha trevligt och att kunna skratta med sina 

kollegor. Vikten av humor och att kunna skratta och skoja i ett operationslag styrks av Tristan, 

(2005). Att känna trygghet och stöd samt att dessutom ge varandra feedback och uppskattning 
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beskrevs som värdefullt. När deltagarna fick beröm kunde de berätta hur de blev motiverade och 

fick bättre arbetsmoral vilket ledde till en positiv arbetsanda på operationssalen. Enligt 

Arbetsmiljöverket, (2001) är den sociala gemenskapen samt stöd och uppmuntran från kollegor 

viktig för en trivsam arbetsplats. Averlid & Bihari-Axelsson, (2012) beskriver att uppskattning gav 

självförtroende och motivation inför framtida uppgifter, samt en god atmosfär i hela operationslaget. 

Detta ledde även till bättre samarbete och stärkt patientkontakt.

Alla deltagarna var övertygade om att patienten påverkades av stämningen på salen. Samtliga 

deltagare tyckte sig se att patienten blev lugn och trygg om stämningen var bra. Att vara 

professionell och inte låta personalens konflikter gå ut över patienten var viktigt. Det hade dock hänt 

att personal tillrättavisat varandra inför patienten, vilket ansågs som olyckligt. Det beskrivs i Averlid 

& Bihari-Axelssons, (2012) studie att personal på operationssalen påverkar vården av patienten. 

Detta styrks även av Sakellaropoulos et al. (2011) & Coe & Gould, (2007) som menar att stressad 

och missnöjd personal påverkar patientkontakten. Även Hull et al. (2011) beskriver att teamkänslan 

går förlorad om man inte stöttar varandra och att lagfunktionen och patientsäkerheten brister.

Att öka förståelsen för varandras arbete ansågs vara av största vikt för att förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön. Bristen på förståelse mellan operationssjuksköterskan och anestesisjuksköterskan 

beskrevs ha funnits i alla år. I studien framkom att förståelsen blivit bättre, men att det fortfarande 

fanns svårigheter. Bristen på förståelse mellan operationssidan och anestesisidan styrks av Tristan, 

(2005), som menar att den bland annat beror på den höga arbetsbelastningen och att det är en 

konsekvens av stress. Kanske kan så även vara fallet i vår studie. God kommunikation är viktigt för 

att undvika missförstånd, som i sin tur riskerar patientsäkerheten, menar även Averlid & Bihari-

Axelsson, (2012). Stödet från anestesiologer ansågs tillfredsställande, det var ingen skillnad i antal 

år som anestesisjuksköterska, utan gammal som ny menade att de fick hjälp när de behövde. Till 

skillnad från detta visar Averlid & Bihari-Axelsson, (2012) att anestesisjuksköterskor med lång 

erfarenhet hade bättre relation med anestesiologerna och att de med mindre erfarenhet upplevde 

motsatsen, vilket resulterade i stress. Några deltagare påpekade fördelen att arbeta på ett mindre 

sjukhus och att det därigenom blev ett bättre samarbete, utan hierarkier. Detta styrker Averlid & 

Bihari-Axelsson, (2012) där det framgår att de som arbetar på ett mindre sjukhus har ett speciellt 

band till anestesiologerna. De fick ta mer ansvar och upplevde tillit, som även framkommit i denna 

studie. Att anestesisjuksköterskorna inte upplevde hierarkier på operationsavdelningen överraskade 

oss positivt. Vi förmodar att resultatet hade sett annorlunda ut om ett större sjukhus varit inkluderad. 

I denna studie framkom även att de få upplevda problem med anestesiologerna ofta var 
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personbundna, vilket också var fallet i Averlid & Bihari-Axelssons, (2012) studie.

Stressen kring operationsprogrammets upplägg representerades av många anestesisjuksköterskor. 

Förberedelserna var en viktig aspekt i deras arbete. Det kunde ses ett tydligt samband gällande god 

förberedelse, som gav bättre flyt i arbetet och därmed minskad stress. I dag modern tid tar det 

mycket längre tid att förbereda en patient inför operation jämfört med för två decennier sedan. Detta 

på grund av den tekniska utrustningen och ökade säkerhetskontroller på både patient och utrustning 

(Nobuko et al. 2009). Flera av anestesisjuksköterskorna upplevde att det kändes mindre stressigt 

under jourtid. Kanske kan detta bero på att operationslaget är så beroende av varandra just på jourtid 

och att de tillsammans planerar operationsprogrammet. Detta överensstämmer med Nemcek och 

James, (2007) som påvisar att en stressfri arbetsmiljö leder till att anestesisjuksköterskorna får ett 

bättre välmående och att patientvården blir bättre. Hull et al. (2011) menar på att ett effektivt lag, 

som försöker göra så bra arbete som möjligt, leder till en ökad säkerhet för patienten.

Uteblivna fikaraster gjorde att de inte träffades så mycket under arbetsdagen, den sociala biten brast. 

Några av anestesisjuksköterskorna trodde att om de hade mer tid att träffa varandra så skulle den 

psykosociala arbetsmiljön vara mycket bättre. Anestesisjuksköterskors stress relaterat till hög 

produktionstakt styrker Tristan, (2005). Där beskriver han att sköterskorna känner stor tidspress att 

hinna med i den höga produktionstakten och att raster uteblir. Det är viktigt att det finns tid till att 

kunna få prata med sina kollegor för att få ventilera och reflektera händelser som hänt under 

arbetsdagen, istället för att diskutera det hemma vid middagsbordet (Averlid & Bihari-Axelsson, 

2012). Även Lennéer-Axelsson & Thylefors, (2005) styrker att möjlighet till social kontakt ska ges 

för att förbättra samarbetet.

Operationer som gick över tiden skapade stress och oro. Flertalet deltagare trodde att stressen över 

det höga produktionstempot påverkade patienten. Detta överensstämmer med en studie som 

Alfredsdottir & Bjornsdottir, (2008) gjort, där det framkom att både tidsbrist och obalans i 

bemanningen riskerar patientsäkerheten. I Averlid & Bihari-Axelssons, (2012) studie framkom det 

att just mer personal och mer luft i programmet skulle leda till bättre välbefinnande hos personalen. 

Känslan som intervjuerna gav, var att kravet på produktion och det kompakta operationsschemat 

bidrog till mycket negativ psykosocial arbetsmiljö. Stressen och pressen att hinna med och känna sig 

otillräcklig, ledde till en irritation som gick ut över kollegorna.
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Klinisk betydelse
Med denna studie är förhoppningen att kunna belysa vikten av att ha en väl fungerande psykosocial 

arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön ansågs väldigt betydelsefull för samtliga 

anestesisjuksköterskor. Utifrån detta arbete kan vissa slutsatser dras angående hur 

anestesisjuksköterskornas arbetsmiljö kan förbättras:

• Produktionstakten var en aspekt som inte kunde påverkas av personalen, men som var ett 

stort problem. Denna ledde till stress och uteblivna raster samt att det sociala umgänget 

med kollegorna gick förlorat. Om operationsprogrammet exempelvis planerades med extra 

utrymme mellan planerade operationer skulle arbetsmiljön förbättras. Stressen skulle 

reduceras och därmed skulle mindre irritation gå ut över kollegorna.

• Det var betydelsefullt att hjälpa varandra också över professionsgränserna. En av 

anledningarna till att det brast var oförståelse för varandras arbete. För att förbättra detta 

kanske det skulle vara av värde att få ta större del av varandras arbete, att hospitera mellan 

olika yrkesgrupper. En annan idé kan vara att arbeta mer i bestämda lag för en tid.  

• Samtidigt har också personalen ett stort ansvar för bemötande och stämning på sin 

arbetsplats. Att tänka på hur man i olika situationer bemöter sina kollegor kan vara viktigt 

att fundera över. Är det alltid befogat att tilltala sin kollega med en irritation? En glad 

personal är smittsam. Det gäller även motsatsen.

Det som antyds i denna studie och framkommit i annan tidigare forskning, är att patienten påverkas 

av den psykosociala arbetsmiljön. Det vore därför av värde att vidare beforska hur patienter 

påverkas. Kanske genom en kvalitativ intervjustudie om patienters upplevelser av stämningen på en 

operationssal. I studien framkom även samarbetssvårigheter med operationssjuksköterskorna. Det 

ska beaktas att detta beskrivits från anestesisjuksköterskors upplevelser. Det vore därför intressant 

och av största vikt att beskriva operationssjuksköterskors perspektiv.
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Slutsats

Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många aspekter. De aspekter som belyses i denna studie 

är betydelsen av att kunna skratta, känna trygghet och att ha trevligt med sina kollegor. Att ha 

förståelse för varandras arbete och hjälpas åt över professionsgränserna var ytterst väsentligt för en 

fungerande psykosocial arbetsmiljö. Brister i samarbetet beskrevs mellan operationssjuksköterskor 

och anestesisjuksköterskor, som bland annat hade sin grund i oförståelse för varandras arbete. Bra 

kommunikation stärkte förståelsen och gjorde därmed att samarbetet förbättrades. Under jourtid 

ansågs arbetsmiljön bättre jämfört med dagtid. Betydelsen av förberedelse var stor när tidspressen 

ökade och produktionstakten var hög. Anestesisjuksköterskorna beskrev glädjen i det flyt som 

förberedelsen resulterade i.
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Bilaga 1

Förfrågan om deltagande i magisteruppsats till verksamhetschef för anestesikliniken

Vi är två sjuksköterskor som studerar till anestesisjuksköterskor på Mittuniversitetet i Sundsvall. Under 
utbildningen planerar vi göra en magisteruppsats med syftet att beskriva anestesisjuksköterskans sociala 
arbetsmiljö. Hur personal samarbetar på en operationssal har betydelse för personalens välmående, men i 
förlängningen även för patientsäkerheten och avdelningens ekonomi. Eftersom ett bra samarbete bättre tar 
tillvara på alla personalgruppers kompetens likväl som en sämre social arbetsmiljö kan leda till att personal 
blir sjukskrivna eller slutar. Därför anser vi att det är viktigt att fokusera på den sociala arbetsmiljön och hur 
den kan förbättras eller upprätthållas. 

Vi planerar att intervjua 8-10 anestesisjuksköterskor. Vi önskar kunna utföra dessa intervjuer på XXX 
sjukhus. Vi är intresserade av faktorer som påverkar social arbetsmiljö. Varje intervju kommer att ta ca 30 
minuter och spelas in på band. Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt deltagande. 
Ingen deltagare kommer kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. Vi hoppas kunna utföra intervjuerna 
under februari månad 2013. Om ni vill ta del av resultatet presenterar vi det gärna på sjukhuset alternativt 
skickar uppsatsen till er. 

Vi undrar om vi kan få Ditt godkännande att intervjua anestesisjuksköterskor som arbetar hos Er på XXX 
sjukhus.

Med Vänliga Hälsningar

Rebecca Lundgren                                   Helena Wallén
Leg. sjuksköterska                                                      Leg. sjuksköterska
Studerande- specialistsjuksköterska Studerande- specialistsjuksköterska 
Anestesi                                                                     Anestesi
Mittuniversitetet                                                        Mittuniversitetet
Tel: 070-XXXXX                                                     Tel: 070-XXXXX
rebecca_lundgren@hotmail.com wallenhelena@gmail.com 

Uppsatsen handleds av Åsa Audulv, universitetslektor, Mittuniversitetet
(telefon: 060-XXXXX asa.audulv@miun.se ). 

Godkännande
Jag har informerats om studien och syftet att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av den sociala 
arbetsmiljön och tagit del av den skriftliga informationen. Jag ger härmed mitt medgivande att Helena Wallén 
och Rebecca Lundgren får intervjua anestesisjuksköterskor på XXX sjukhus.

Namn________________________________________________________

Telefonnummer_________________________________________________
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Bilaga 2

Informationsbrev om deltagande i magisteruppsats
Vi är två sjuksköterskor som studerar till anestesisjuksköterskor, som under utbildningen planerar att göra en 
magisteruppsats med syftet att beskriva anestesisjuksköterskans sociala arbetsmiljö. Samarbetet på en 
operationssal har betydelse för personalens välmående, men även för patientsäkerheten. Eftersom ett gott 
samarbete bättre tar tillvara på alla personalgruppers kompetens anser vi det viktigt att undersöka den sociala 
arbetsmiljön och hur den kan förbättras eller upprätthållas. 

Därför vill vi veta vad just Du kan berätta om den sociala arbetsmiljön på Din arbetsplats.

Vi planerar att intervjua 8-10 anestesisjuksköterskor. Vi önskar kunna utföra dessa intervjuer på XXX 
sjukhus. Vi är intresserade av faktorer som påverkar social arbetsmiljö. Varje intervju kommer att ta ca 30 
minuter och spelas in på band. Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt deltagande. 
Ingen deltagare kommer kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. Vi hoppas kunna utföra intervjuerna 
under februari månad 2013. Om ni vill ta del av resultatet presenterar vi det gärna på sjukhuset alternativt 
skickar uppsatsen till er. 

Är Du intresserad av att vara delaktig i denna studie, kontakta då oss så bestämmer vi tid och plats för 
intervju. Du är även välkommen att ställa frågor via e-post eller telefon.

Med Vänliga Hälsningar

Rebecca Lundgren                                    Helena Wallén
Leg. sjuksköterska                                                      Leg. sjuksköterska
Studerande- specialistsjuksköterska Studerande- specialistsjuksköterska 
Anestesi                                                                     Anestesi
Mittuniversitetet                                                        Mittuniversitetet
Tel: 070-XXXXX                                                    Tel: XXXXX
rebecca_lundgren@hotmail.com wallenhelena@gmail.com 

Uppsatsen handleds av Åsa Audulv, universitetslektor, Mittuniversitetet
(telefon: 060-XXXXX asa.audulv@miun.se ). 

Godkännande
Jag har informerats om studien och syftet att beskriva anestesisjuksköterskans upplevelse av den sociala 
arbetsmiljön och tagit del av den skriftliga informationen. Jag ger härmed mitt medgivande till intervju med 
Helena Wallén och Rebecca Lundgren.

Namn________________________________________________________

Telefonnummer_________________________________________________
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Bilaga 3
Intervjuguide

• Vad tänker du på när du hör ordet social arbetsmiljö?

• Hur skulle du beskriva din sociala arbetsmiljö? 

• Vad har den sociala arbetsmiljön för betydelse för dig? 

• Beskriv en situation när du tyckte att arbetsmiljön var bra?
Varför var det en bra situation?

• Beskriv en situation när du tyckte att arbetsmiljön var mindre bra?
Varför var det en mindre bra situation?

• Kan du berätta hur ni samarbetar på operationsavdelningen?
Med anestesiologerna?  
Undersköterskorna?
Operationssköterskorna?
Intensivvårdssjuksköterskorna?
Hur tänker du runt andra yrkeskategoriers syn på er narkossköterskor?

• Hur kan den sociala arbetsmiljön påverka patientvården?

• Vad är en bra social arbetsmiljö för dig?

• Om du skulle beskriva en eller några få saker som skulle förbättra din sociala arbetsmiljö, vad
skulle det vara?

• Kompletterande frågor som kunde ställas:
Hur tänker du då?
Hur känner du då?
Kan du ge ett exempel?
Kan du utveckla?
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Bilaga 4

Intervjuformulär

Intervjuobjekt nr:_____________________

Ålder:_____________________

Kvinna eller man

Antal år som anestesisjuksköterska:_______________________

Antal år på denna arbetsplats:________________________

Godkänner du att jag spelar in samtalet?     Ja eller Nej

Tid för intervjun____________Minuter

Observation 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

24


	 

