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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Anestesisjuksköterskor har ett brett yrkesområde och möter allt från friska 
till svårt sjuka patienter. De har ett stort ansvar över patienten under operationen och 
förväntas fatta snabba beslut vid oförutsedda händelser. Det är förhållandevis ovanligt 
att patienter avlider på operationsbordet, vilket leder till att anestesisjuksköterskor är 
relativt oerfarna av detta. Att utsättas för en ovanlig situation i samband med stort 
ansvar kan leda till mindre positiva upplevelser och stress. Därför är det viktigt att 
undersöka på vilket sätt anestesisjuksköterskor hanterar sina upplevelser vid 
oförutsedda händelser såsom dödsfall på operationsbordet. Syftet med studien är därför: 
”Beskriva anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av oförutsedda 
händelser såsom dödsfall på operationsbordet”. Metoden är en kvalitativ intervjustudie 
med induktiv ansats. Intervjuerna är tio till antalet, varav åtta kvinnor och två män, med 
erfarenhet från två till 30 år vid händelserna de talar om. Det transkriberade materialet 
bearbetades och analyserades genom latent innehållsanalys. I resultatet framkommer två 
teman hur anestesisjuksköterskorna hanterar de akuta situationerna, vilka är Att anta ett 
professionellt förhållningssätt och Behov av stöd. Under dessa teman framträder olika 
förhållningssätt som att Gå in i yrkesrollen, Känna empati, Känslomässig påverkan, 
Feedback, Kollegialt stöd samt Arbetsgivarens stöd. Slutsats: Framträdande i denna 
studie om hur anestesisjuksköterskorna hanterar sina upplevelser är att anta ett 
professionellt förhållningssätt på olika sätt och att man har ett behov av stöd, där det 
största stödet framförallt anses vara stödet från kollegorna.  
 
Nyckelord 
 
Anestesisjuksköterska, upplevelse, oförutsedd händelse, dödsfall, behov av stöd, 
professionellt förhållningssätt. 
 
Tack 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de anestesisjuksköterskor som har deltagit i studien. Utan 
ert deltagande och era erfarenheter hade denna studie inte varit genomförbar.  
Ett stort tack även till Carina Elmqvist som har handlett och stöttat oss under arbetets 
gång. Tack även till avdelningschefer som har varit hjälpsamma med att få ut 
information. Till sist vill vi även tacka Etikkommittén sydost för snabb handläggning 
vid etiskt rådgivande inför studien. 
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1 Inledning 
 
Författarna till denna studie är två sjuksköterskor som studerar till 
anestesisjuksköterskor. En av författarna var under utbildningens fältstudier med om en 
händelse där en patient under operation helt utan förvarning plötsligt dog. Då väcktes 
frågan hur sådana situationer påverkar personalen på operation. Eftersom författarna 
studerar till anestesisjuksköterskor så valdes att fokusera på anestesisjuksköterskornas 
upplevelser vid sådana situationer. 
 
På en operationsavdelning måste personalen ständigt vara förberedd på att plötsligt 
hamna i en akut situation. Patienter opereras i tron på och med syftet att nå förbättrat 
tillstånd, många gånger med målet att så småningom erhålla god hälsa. Det är känt att 
vårdpersonal kan må dåligt efter akuta händelser på jobbet. De kan känna stress, bli 
nedstämda, deprimerade, utbrända och t.o.m. insjukna i post traumatiskt stress syndrom 
(PTSD). Hur personalen hanterar känslor efter oförutsedda händelser är av betydelse 
både för personen själv, arbetsplatsen och även för de patienter som personen vårdar.  
Projektledarna vill försöka skapa en djupare kunskap om hur anestesisjuksköterskor 
hanterar sina upplevelser av oförutsedda händelser såsom när patienten plötsligt avlider 
på operationsbordet. Det finns inte så mycket tidigare forskning kring 
anestesisjuksköterskors upplevelser av oförutsedda händelser så därför beskrivs även 
ambulans- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser i bakgrunden. 
 
2 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs anestesisjuksköterskans kompetens och ansvar, operationsteamet. 
Vidare beskrivs beredskap för oförutsedda händelser, reaktioner efter akuta händelser, 
bearbetning samt stöd från ledningen. 
 
2.1 Anestesisjuksköterskans kompetens och ansvar 
Anestesisjuksköterskans arbete och uppgiftsområde är brett och företräder ett speciellt 
kunskapsområde inom sjuksköterskeyrket. För en anestesisjuksköterska innehåller 
arbetsdagen många olika typer av arbetsuppgifter samt möten med olika patienter i olika 
situationer. Arbetet som anestesisjuksköterska innebär att, i samband med operation och 
anestesi, tillgodose patientens behov av omvårdnad och behandling, ge omsorg på 
avancerad nivå samt bevara patientens normala funktioner under anestesi och operation, 
hos såväl friska patienter som svårt sjuka. Situationen för en anestesisjuksköterska kan 
vara allt ifrån planerad och rutinmässig till mycket komplicerad och akut. Dessa 
situationer sker både på och utanför sjukhus och kräver självständiga bedömanden 
utifrån anestesisjuksköterskans kompetens (Gran Bruun, 2014).  
 
En anestesisjuksköterska förväntas kunna ge patienter saklig information och inge ett 
förtroende hos patienten. Anestesisjuksköterskan ska kunna planera och genomföra 
ordinerad anestesi utifrån de förutsättningar som ges och att etablera och upprätthålla 
fria luftvägar anses som anestesisjuksköterskans specialistområde. Under anestesi och 
operation är det anestesisjuksköterskan som övervakar patienten och har ansvar för att 
uppmärksamma de avvikelser som kan förekomma och då prioritera samt fatta snabba 
beslut vid akuta händelser. Det åligger även anestesisjuksköterskan att planera det 
postoperativa förloppet och ge prevention för förväntade postoperativa komplikationer i 
form av tillexempel illamående eller smärta. Att dokumentera och rapportera ingår 
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också i anestesisjuksköterskans ansvar (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & 
svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
 
2.2 Operationsteamet 
I teamet kring patienten som skall opereras ingår flera olika yrkeskategorier. Förutom 
anestesisjuksköterska och anestesiläkare ingår även operationssjuksköterska, operatör 
och oftast undersköterska. Arbetet kring patienten sker tillsammans med dessa andra 
yrkesprofessioner och de har alla en specifik roll i teamet. Det finns ett nära samarbete 
mellan anestesiläkaren och anestesisjuksköterskan som båda har ansvar för patienten när 
det kommer till planerande och genomförande av anestesin. Ett fungerande 
tvärprofessionellt samarbete krävs för att ge en patientsäker vård (Gran Bruun, 2014). 
Speciellt vid akuta och ovana händelser är det viktigt att alla inne på operationssalen vet 
varandras uppgifter för att samarbetet ska fungera bra, även om det kanske är första 
gången de arbetar ihop (Ismaili, Kaas & Ovesson, 2014). God kommunikation i ett 
operationsteam anses vara en av de viktigaste faktorerna för patientsäkerheten, speciellt 
vid en akut situation (Socialstyrelsen, 2016 & Sveriges kommuner och landsting, 2016). 
Det är viktigt att bygga teamets sammanhållning och funktion genom utbildning 
(Gillespie, Longbottom, Chaboyer & Wallis, 2010).  
 
2.3 Beredskap för oförutsedda händelser såsom dödsfall 
Dödsfall i samband med operation är ovanligt förekommande. Ellis et.al (2014) 
beskriver att endast 1 av knappt 1400 drabbas av så allvarliga komplikationer 
perioperativt att det inte går att rädda patientens liv. Sjuksköterskor som inte är vana vid 
att patienter hastigt försämras känner sig oerfarna av detta och upplever en negativ 
stress (Chua, Mackey, Ng & Liaw, 2013). Att ha använt och tränat på den utrustning 
som används för att rädda en patient som drabbats av hjärtstopp är av stor vikt, eftersom 
sjuksköterskor som inte har tränat på användande av till exempel en defibrillator helst 
inte vill använda den, trots att de är först på plats vid ett hjärtstopp. Detta eftersom de 
känner sig okunniga och tycker att det upplevs som obehagligt (Dwyer, Williams & 
Mummery, 2007). Det optimala är att personalen på en operationsavdelning 
kontinuerligt och konsekvent får utbildning och praktisk träning med scenarioövningar i 
bl.a. HLR, där hela operationslaget ingår. De strategier som förbättrar sjuksköterskors 
omhändertagande av patienter som hastigt försämras är bättre teoretisk utbildning samt 
mer klinisk träning (Murdock, 2013; Chua et al. 2013). Kommunikationen i 
operationsteamet har betydelse för patientsäkerheten och simuleringsövningar är ett 
effektivt redskap för att utveckla kommunikationen i teamet och förbättra beredskapen 
för akuta händelser på operationssalen (Armour Forse, Bramble & McQuillan, 2011; 
Capella et al., 2010; Mullen & Byrd, 2013).  
 
2.4 Faktorer som leder till stress  
Anestesisjuksköterskor som arbetar på en operationsavdelning utsätts för olika typer av 
stress. Gurman, Klein och Weksler (2012) menar att anestesipersonal, det vill säga 
anestesisjuksköterska och anestesiolog, arbetar under mer eller mindre konstant stress. 
De beskriver olika orsaker till varför anestesipersonal utsätts för stress. En av orsakerna 
är att det krävs ett konstant och noggrant samarbete med andra yrkeskategorier och 
specialister och det faktum att anestesipersonalen ansvarar över patientens liv skapar 
stress. Även oväntade dödsfall kan skapa en upplevelse av stress hos 
anestesisjuksköterskorna (Hustad, 2007). Gurman et al. (2012) beskriver även att det på 
operationsavdelningarna är en kännbar press över att producera, vilket också leder till 
stress hos anestesipersonal. Anestesisjuksköterskor upplever även moralisk och etisk 
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stress i sitt arbete, bland annat i situationer där de vet det rätta tillvägagångsättet, men 
på grund av olika omständigheter inte har möjlighet att genomföra det. En omständighet 
som beskrivs skapa moralisk stress är när det på grund av hög belastning på 
operationsavdelningen måste startas en operation trots vetskap om att patienten som ska  
opereras inte har hunnit förberedas optimalt inför operationen (Dumouchel, Boytim, 
Gorman & Weismuller, 2015 & Radzvin, 2011).   
 
Hustad (2007) beskriver att stress relaterat till patientarbetet kan bero på att 
patientsituationen påminner om något man varit med om bland sina närstående eller hos 
en tidigare patienter man vårdat. Alltså tidigare erfarenheter och förförståelse påverkar 
hur människan ser på den nya situationen och hur vi agerar. Arbetsbelastningen och att 
hantera döden är två av de vanligaste orsakerna till att sjuksköterskor känner 
arbetsrelaterad stress (Lambert et al., 2004). Stressrelaterade sjukskrivningar är mycket 
vanligt bland sjuksköterskor runt om i världen och att hantera dessa stressrelaterade 
problem på arbetsplatsen kostar oerhört mycket både för arbetsgivaren och för 
sjuksköterskorna (Lambert & Lambert, 2008).  
 
De flesta som är med om en akut traumatisk händelse, återupplever händelsen på ett 
eller annat sätt (Stevenson, 2005). I en studie undersökte man ambulanspersonalens risk 
för att få PTSD (Post traumatiskt stress syndrom) till följd av akuta situationer på 
jobbet. Den visade tydligt att ambulanspersonal har stor risk för att få PTSD. 15 % av 
de personer som varit med om akuta situationer på jobbet uppvisade PTSD symtom. 
Denna studie visar också på att ambulanspersonal som jobbat länge inom yrket har en 
större risk för att utveckla PTSD (Jonsson, Segesten & Mattson, 2003). 
 
2.5 Bearbetning 
Coping är ett annat ord för hur man bearbetar jobbiga situationer i livet. Det är  
kognitiva och beteendemässiga åtgärder för att klara av krav som belastar eller t.o.m. 
överstiger personens resurser (Folkman & Lazarus, 1984). Det finns problemfokuserad 
coping där personen försöker påverka sin omgivning och sin situation, medan 
emotionell coping är när personen tar itu med sina egna känslor vid eller efter en jobbig 
händelse. Stress och utmaningar kan påverka hälsan negativt, men kan även innebära en 
möjlighet att växa personligen, helt beroende på hur stor utmaningen är och vilka 
coping strategier personen använder sig av (Lundberg & Wentz, 2004).  
 
Att personalen mår bra är viktigt för att de ska kunna ha ett bra bemötande till patienter. 
Positiva copingstrategier behövs för att bedriva en säker vård inom all akutverksamhet. 
Det behövs personal som känner sig trygg med sitt yrke och sina arbetsuppgifter både 
vid planerade ingrepp, men ännu viktigare vid akuta situationer. Ju säkrare 
vårdpersonalen känner sig på sina arbetsuppgifter desto tryggare kan de känna sig och 
de gör då ett bättre jobb (Dwyer et al., 2007). 
 
En av de vanligaste coping strategierna för att hantera stressfaktorer för sjuksköterskor 
är att söka socialt stöd. Socialt stöd som t.ex. råd och handledning, social gemenskap 
och praktisk hjälp kan även verka skyddande mot stress. Det dagliga sociala stödet är 
det allra viktigaste för att undvika stress (Lambert et al. 2004 & Wills, 1985). Hustad 
(2007) beskriver att anestesisjuksköterskor anser att för att öka känslan av coping är det 
bra med internutbildning och kurser, då man utvecklas i yrket och det blir lättare att 
hantera utmaningar.  
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2.6 Stöd från ledningen efter akuta händelser 
Det är väsentligt att vårdpersonal får stöd från cheferna eller organisationen för att 
undvika att man stänger av sina känslor eller slutligen blir utmattad (Hov, Hedelin & 
Athlin, 2006). Intensivvårdssjuksköterskor tycker det är mycket jobbigt att hantera sina 
känslor efter akuta situationer som uppkommer på intensivvårdsavdelningen. De 
känslor av ilska, maktlöshet och skam de känner kan vara ett hinder i återhämtningen 
efter akuta upplevelser. De tycker det är skönt att prata med kollegor om sina 
upplevelser, men känner ändå att deras behov av stöd inte är tillräckligt uppfyllt (de 
Boer, van Rikxoort, Bakker & Smit, 2014).  
 
Johnsson et al. (2003) anser att det är ledningens ansvar att hitta de personer som 
befinner sig i risk för att få PTSD eller redan upplever PTSD symtom, för att ge 
behandling. En person med hög psykisk stress till följd av jobbiga arbetserfarenheter i 
ambulansarbetet bör få möjlighet att pausa från sitt jobb, eller ges andra arbetsuppgifter 
ett tag, uppgifter som inte innefattar akuta situationer. 
 
2.6.1 Föreskrifter om krisstöd 
Operationsavdelningen är, som tidigare nämnts, en avdelning där det både förekommer 
mycket planerade och enkla ingrepp så väl som akuta krävande ingrepp. Oförutsedda 
händelser sker löpande och personalen hanterar dessa händelser på olika sätt. Finns det 
en risk för att någon personal hamnar i en kris på grund av upplevelser på jobbet så har 
cheferna ansvar för att förebygga detta. ”Chefer och arbetsledande personal skall ha 
tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt 
sätt” (AFS 1999:7). Det bör finnas beredskap för hur avdelningen agerar efter krisartade 
händelser och att personalen vet om vad för slags krisstöd som finns på den aktuella 
avdelningen. Avlastningssamtal kan vara av avgörande betydelse för återhämtningen 
och för att få feedback om att reaktionerna man har är normala. För den som varit med 
om en starkt påfrestande händelse kan det behövas en tillfällig förändring av 
arbetsuppgifter och även arbetstider för snabbare återhämtning och bearbetning, men 
det är samtidigt av terapeutiskt värde att finnas kvar i sitt arbete och snart återgå till de 
normala arbetsuppgifterna (AFS 1999:7). 
 
3 Teoretisk referensram 
Inom hälso- och sjukvården ska all vård bedrivas evidensbaserat, det vill säga att vården 
ska utföras genom vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdvetenskapen som disciplin 
bygger på fyra konsensusbegrepp; patient, hälsa, miljö och vårdande, där 
patientperspektivet är i fokus, vilket innebär att det är patienten som är medelpunkten i 
vårdandet samt att patienten är den som anses vara expert på sig själv och hur denne 
mår och upplever sig själv. Vårdaren har ansvar över att ge evidensbaserad vård utifrån 
aktuell forskning och beprövad erfarenhet (Dahlberg & Segesten, 2011). Vårdaren skall 
även integrera sin praktiska erfarenhet med vårdvetenskapen och den medicinska 
vetenskapen i relation till patienten och dennes behov i den aktuella situationen 
(Dahlberg, 2003). Vårdarens perspektiv är viktigt att belysa, eftersom om inte vårdaren 
själv upplever sin arbetssituation positiv kan det få konsekvenser även för patienten. I 
denna uppsats beskrivs anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av 
oförutsedda händelser såsom dödsfall på operationsbordet från ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. Vårdvetenskapliga begrepp och perspektiv som ligger till grund för 
uppsatsen är livsvärld, existensfilosofi och systemet. 
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3.1 Livsvärld och existens 
Patientperspektivet är en hörnsten inom vårdvetenskapen som pekar ut en riktning för 
det evidensbaserade vårdandet. Livsvärlden kan ses som en fördjupning av förståelsen 
för patientperspektivet som även inkluderar vårdaren. Genom livsvärlden speglas en 
människas välbefinnande, hälsa, sjukdom och lidande, hur vi ser och förstår oss själva, 
andra och allt annat i världen. Livsvärlden är unik för den enskilde människan samtidigt 
som den innebär en värld som delas med andra (Dahlberg & Segesten, 2011). 
Anestesisjuksköterskors hälsa och livsvärld har betydelse för patienten då bemötandet 
och handlandet speglas genom anestesisjuksköterskans tidigare erfarenheter. Inom 
livsvärldsteorin ställs kravet på vårdaren och dess förmåga att i mötet med patienten 
vara närvarande och försöka förstå patientens situation och hur denne upplever det 
genom att vara följsam och öppen. En förutsättning för att patienten skall få 
högkvalitativ vård är anestesipersonalens arbetssituation. Om inte anestesipersonalen 
upplever vårdmiljön och vårdandet positivt blir det problematiskt att ge patienten en 
god vård. Känslor och svåra upplevelser som vårdpersonal kan utsättas för måste lyftas 
fram och behandlas så att patienten inte drabbas utan kan få en god vård (Dahlberg & 
Segesten, 2011). Anestesisjuksköterskor utsätts i sitt arbete för olika prövningar som 
kan leda till mindre positiva känslor. Det kan till exempel vara känslor av att inte räcka 
till, eller stress över att ha ett stort ansvar i samband med krav på produktion. 
 
Att som människa kunna uppnå hälsa handlar mycket om hur man känner sig själv och 
förstår sig själv i relation till andra och resten av världen. Självkänsla och 
självkännedom är begrepp inom existensfilosofin som anses vara ett mått av hur 
människan ser på sig själv och sitt sätt att leva med sig själv och övriga världen 
(Dahlberg & Segesten, 2011). Anestesisjuksköterskors upplevelser av en plötslig 
händelse på operationsbordet skiljer sig från varandras beroende på 
anestesisjuksköterskans tidigare erfarenheter av liknande situationer. 
Anestesisjuksköterskor möter patienter som har sitt hopp och tillit till dem. Genom att 
vara delaktiga i botandet av deras kropp möjliggörs fortsatt existens, då ingen människa 
kan fortsätta existera utan kropp (Dahlberg & Segesten, 2011). Att vårdpersonalen inte 
lyckas med att bota en patients kropp leder till att patienten inte längre har möjlighet till 
fortsatt existens. Anestesisjuksköterskor som arbetar på operationsavdelning utsätts för 
etisk stress, då de i sitt arbete vet hur de ska agera korrekt, men ändå måste anpassa sitt 
arbete utefter vissa förutsättningar som kan leda till att de eventuellt måste frångå 
vedertagna rutiner i en plötslig händelse. Detta beskriver Birkler (2011) som ett etiskt 
dilemma. Att veta vad som är rätt men på grund av omständigheter ändå inte kunna 
utföra allt korrekt. Existensfilosofin handlar i stor utsträckning om hur människor ser på 
sin tillvaro samt vilka grundantaganden de befinner sig i genom den enskilde individens 
självbestämmande och vilja (Jacobsen, 2000). Hur anestesisjuksköterskor upplever 
oväntade situationer och dödsfall som sker på operationsbordet är beroende av vad de 
själva har för förhållande till liv och död, samt vad de har varit med om tidigare. 
Existensen är rörlig och livet förändras och omformas i takt med människans levda 
erfarenheter (Dahlberg & Segesten 2011). 
 
3.2 Systemet 
Alla människor ingår i någon form av system. Det är de sammanhang som människan 
befinner sig i som utgör systemet, där varje individ ses som en del i en större helhet 
(Öquist, 2008). Människor förenas med varandra genom den gemensamma vetskapen 
om hur det är att existera genom den levda kroppen. Utöver den biologiska kroppen är 
människan något mer, det går inte att särskilja på kropp och erfarenheter (Dahlberg & 
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Segersten, 2011). I ett operationsteam är det centralt med ett fungerande teamarbete och 
ett tillåtande klimat, för att teamet efter till exempel en patients bortgång tillsammans 
ska kunna samtala, reflektera och hjälpa varandra. Detta för att genom den 
gemensamma erfarenheten och i de system som de ingår i fortsätta att utvecklas. Detta 
kallas inom systemteorin för mångfaldig cirkulär kausalitet, där alla delar i ett system 
påverkas av varandra både direkt och indirekt, där orsak och verkan är mindre relevant 
för systemets funktion och fokus flyttas från den enskilde individen till samarbetet 
mellan flera individer inom systemet (Öquist, 2008). Ett operationsteam kan ses som ett 
system där alla som ingår i teamet har sin uppgift och i samspel med övriga medlemmar 
som ingår i teamet utgörs ett väl fungerande operationsteam. Alla i teamet är beroende 
av varandra och teamet slutar fungera om en teammedlem faller bort. System som är 
öppna har en förmåga att genom informationsutbyte med omgivningen skapa tillväxt 
och utvecklas till något större. Varje individ ingår i en större helhet, i ett system och de 
är ömsesidigt beroende av varandra (Öquist, 2008). 
 
4 Problemområde   
Anestesisjuksköterskor arbetar med alla typer av patienter, gamla, unga, svårt sjuka och 
friska. I de allra flesta fall är patienterna väl förberedda för operation och inga 
komplikationer förväntas. Att ansvara för en patient som plötsligt drabbas av en akut 
livshotande händelse beskrivs i tidigare studier som stressande för vårdpersonal, särskilt 
för personal som inte har mycket erfarenhet av liknande situationer. Då det sällan 
händer att patienter drabbas av komplikationer som leder till att patienten omkommer 
under anestesi på operationsbordet är anestesisjuksköterskor och övrig 
operationspersonal relativt oerfarna av detta. Anestesisjuksköterskor har ett stort ansvar 
över patienten under operation och för att nå bästa resultat krävs beredskap för akuta 
situationer och ett tätt teamsamarbete. När komplikationer och oförutsedda händelser 
inträffar förväntas anestesisjuksköterskan uppmärksamma, prioritera och fatta snabba 
beslut. Stort ansvar i samband med förhållandevis lite erfarenhet av dödsfall på 
operationsbordet kan leda till negativ stress hos anestesisjuksköterskor. För att kunna 
förebygga eller förbättra anestesisjuksköterskors arbetssituation krävs vetskap om hur 
de hanterar sina upplevelser av oförutsedda händelser såsom dödsfall på 
operationsbordet.  
 
5 Syfte 
Beskriva anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av oförutsedda 
händelser såsom dödsfall på operationsbordet. 
 
6 Metod 
I metodavsnittet beskrivs studiens design, urvalsförfarande och datainsamling. Vidare 
beskrivs analysförfarande samt studiens etiska överväganden. 
 
6.1 Design 
Studien är en induktiv kvalitativ intervjustudie som analyseras genom innehållsanalys. 
Kvalitativ forskning strävar efter att söka förståelse framför att förklara eller förutsäga 
(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012).  
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6.2 Urval 
Ett strategiskt urval valdes initialt som sedan kompletterades med ett snöbollsurval. 
Strategiskt urval innebär att urvalet är styrt utifrån kriterier, till exempel en viss 
yrkesgrupp, där alla i yrkesgruppen på en arbetsplats blir tillfrågade att delta, medan 
snöbollsurval innebär att en person tillfrågas att delta i studien och denna person 
rekommenderar därefter andra tänkbara deltagare (SBU, 2016). Inklusionskriterier för 
att ingå i studien var att deltagarna skulle vara anestesisjuksköterskor som varit med om 
minst ett dödsfall som skett på operationsbordet. Informationsbrev om studien e-
mailades till verksamhetscheferna på fyra sjukhus i södra och mellersta Sverige. Två 
sjukhus avböjde deltagande i studien. Avdelningscheferna på de sjukhus där studien 
fick godkännande att genomföras e-mailades information. Avdelningschef och 
biträdande avdelningschef på det ena sjukhuset svarade aldrig på flertalet e-mail och 
telefonsamtal. Avdelningschefer på operationsavdelningen på det andra sjukhuset som 
ville vara med i studien e-mailade en inbjudan att delta i studien (bilaga A) till alla 
anestesisjuksköterskor på deras avdelning. Denna inbjudan innehöll kort information 
om studien, samt att de vid intresse att delta skulle höra av sig till projektledarna via 
telefon eller e-mail. De fick även information om att deltagandet var frivilligt och helt 
konfidentiellt. De som hörde av sig och visade intresse fick sedan ett mer utförligt 
informationsbrev skickat via e-mail (bilaga B). Detta brev skickades även till alla de 
personer som visade intresse genom snöbollsurval. Sammanlagd var det 14 personer 
som visade intresse av att vilja delta, men fyra av dem avböjde till slut och det slutade 
med 10 deltagare. Via strategiskt urval erhölls två deltagare och via snöbollsurval 
erhölls åtta deltagare. Sammanlagt utfördes via båda urvalsmetoderna intervjuer från 
anestesisjuksköterskor som arbetade/arbetat på tre olika sjukhus. Intervjuerna skedde 
inom loppet av två och en halv vecka. De som beslutade sig för att delta i studien fick 
själva bestämma var och när vi skulle träffas. Deltagarna var två män och åtta kvinnor. 
Det var en åldersspridning från 28-60 år och längden på yrkeserfarenhet varierade, men 
var som minst två år vid de aktuella händelserna. 
 
6.3 Datainsamling 
Eftersom syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser valdes 
datainsamlingen att genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer, som 
spelades in via projektledarnas mobiltelefoner. En semistrukturerad intervju innebär att 
intervjun har öppna frågor och att personen som intervjuar kan styra intervjun efter 
informantens svar (Danielson, 2012). Alla intervjuerna skedde via fysiska träffar, 
antingen hemma hos deltagarna eller i ett samtalsrum på deras arbetsplats och 
intervjuerna utfördes enskilt utav en av projektledarna. Därefter transkriberades 
intervjuerna hemma på projektledarnas datorer. Projektledarna började intervjuerna med 
en öppen fråga, där deltagarna ombads berätta om en händelse/de händelser då de varit 
med om en oförutsedd händelse så som ett dödsfall på operationsbordet. Därefter 
användes en intervjuguide (bilaga C) med semistrukturerade frågor, för att minska 
risken att glömma någon fråga av relevans för studien. Längden på intervjuerna varade 
mellan 22 och 45 minuter. 
 
6.4 Dataanalys 
För att analysera intervjuerna valdes en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från 
Graneheim och Lundman (2004, 2012). Denna metod kännetecknas av att texten 
systematiskt grupperas och kategoriseras. Detta är den manifesta deskriptiva nivån av 
analysen, för att i slutändan hitta de underliggande teman som går som en röd tråd 
genom alla intervjuer, den latenta tolkande nivån av analysen. Först transkriberades 



  
 

8 

samtliga intervjuer. Sedan lästes texterna flera gånger och citat som innehöll relevant 
information i förhållande till syfte lyftes ut till så kallade meningsbärande enheter. 
Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna vilket innebär att texten kortas ner 
men att innehållet bibehålls. De kondenserade meningarna bröts ner till en kod, det vill 
säga ett eller två ord om innebörden i texten. Koderna skrevs ut på papper och klipptes 
ut var för sig. Vidare sorterades koderna utefter skillnader och likheter i olika kolumner 
vilket ledde fram till subkategorier. Subkategorierna abstraherades flera gånger så att de 
tydligt sammanfattade alla koder som fanns därunder. Subkategorierna kategoriserades 
och bildade sex olika kategorier som tydligt sammanfattade innebörden i 
subkategorierna. Detta utgör det manifesta innehållet i texterna. Slutligen formulerades 
två övergripande teman, som lyfter fram det latenta innehållet i intervjuerna (tabell 2). 
Nedan presenteras ett exempel på analysprocessen i tabellform (tabell 1). 
 
 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Subkategori Kategori Tema 

”Nej, det gick så fort 
allting. Det var så 
mycket att göra. Man 
hade fullt fokus på allt 
man skulle göra under 
den tiden” 

Man hade fullt fokus 
på det man skulle 
göra. 

Fokus på 
uppgiften. 

Fokusera på 
uppgiften 

 
 
 
 
 
Gå in i 
yrkesrollen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att anta ett 
professionellt 
förhållningssätt 

”Utan jag går ju 
väldigt mycket in i min 
roll som 
narkossköterska och 
mitt uppdrag där. Det 
är ju en strategi för att 
hålla mitt jag utanför” 

Gå in i rollen som 
narkossköterska och 
mitt uppdrag. 

Gå in i rollen 
och 
uppdraget 

Kliva in i en roll 
 

”vad som är värdigt för 
patienterna också. 
Kanske hade varit 
bättre att få vara på 
avdelningen då. Med 
sin fraktur då och få 
smärtlindring, få det 
lite värdigt. För det är 
inte värdigt att få dö på 
ett operationsbord, jag 
tycker inte det.” 

Vilja att det skall 
vara värdigt för 
patienten, inte 
behöva dö på ett 
operationsbord 

Vilja att det 
ska bli 
värdigt för 
patienten 

Bibehålla 
patientens 
värdighet 

 
 
 
 
 
 
Känna empati 
 

”var ska vi flytta 
patienten nu? Hur ska 
det bli bra för de 
anhöriga?” 

Vilja att det skall bli 
bra för anhöriga 

Tänker på 
anhöriga. 

Tänka på 
anhöriga 

 
Tabell 1 Exempel på analysprocessen  
 
6.5 Etiska överväganden 
Innan datainsamlingen påbörjades ansöktes om rådgivning från Etikkommittén Sydost 
(diarienummer EPK 324-2016). Helsingforsdeklarationen (2013) framhåller kraven att 
det ska finnas en nyttoaspekt för alla studier som genomförs och att deltagande i 
empiriska studier ska vara frivilligt. Vidare säger Helsingforsdeklarationen att alla 
deltagare ska ge informerat samtycke, att personuppgifter och all data ska bibehållas 
konfidentiell och att deltagare har rätten att avbryta deltagande i studien när som helst, 
utan att det ger negativa effekter för deltagaren. Deltagare, verksamhetschef och 
avdelningschefer har tydligt blivit informerade om detta (Se bilaga B, D och E). 
Verksamhetscheferna på två anestesikliniker har skriftligen givit sitt godkännande av 
datainsamling på klinikerna och avdelningscheferna fick information om genomförande 
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av studien. Alla anestesisjuksköterskor på den klinik som deltog blev informerade om 
att studien genomfördes. Efter skriftlig och muntlig information vid intervjutillfället fick 
deltagarna skriva på samtycke för deltagande av studien (bilaga B). Även projektledarna 
skrev på detta samtycke.  
 
För att bibehålla konfidentialitet har data förvarats säkert så att endast projektledarna 
haft tillgång till den. Deltagare fick även information om att de inspelade och 
transkriberade intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt så att endast projektledarna 
hade tillgång till materialet. Inget i resultatdelen kan härledas till någon specifik person 
utan resultatet har bearbetats så att inga personuppgifter eller namn redovisats, utan alla 
intervjupersoner benämns som anestesisjuksköterskor eller informanter, så att 
konfidentialitet bibehålls genom hela studien. Det går inte att på något sätt härleda 
någon kommentar till någon enskild klinik.  
 
För att säkert skydda deltagarna så bör riskerna med studien vägas med nyttan 
(Hermerén, 1996). Det fanns en risk för starka reaktioner under intervjuerna då 
intervjuerna handlade om oförutsedda händelser såsom dödsfall på operationsbordet. 
Projektledarna var medvetna om detta och förberedda på att vid behov ta kontakt med 
den avdelningschef som fanns på den berörda kliniken för vidare krishantering. Nyttan 
anser projektledarna överstiger riskerna. Det är av vikt att ta reda på hur 
anestesisjuksköterskor själva känner att de hanterar oförutsedda händelser såsom 
dödsfall på operationsbordet, eftersom deras hälsa påverkar avdelningen och patienterna 
de möter. Det kan dessutom vid en intervju kännas bra att få berätta och få möjlighet att 
reflektera över en svår situation. Resultatet kan användas för att ge en djupare förståelse 
för hur anestesisjuksköterskor hanterar sina upplevelser efter oförutsedda händelser 
såsom dödsfall på operationsbordet och även till att motverka och förebygga lidande 
hos anestesisjuksköterskor. Anestesisjuksköterskor kan bli bättre förberedda på att 
hantera sådana situationer. 
 
7 Resultat 
I resultatet presenteras två huvudfynd i form av teman som belyser intervjuernas latenta 
innehåll. De två teman går som en röd tråd genom alla intervjuer är dels att anta ett 
professionellt förhållningssätt och dels behov av stöd. Genom intervjuerna hittas sex 
kategorier som bildar dessa två teman och 16 subkategorier som bildar de sex 
kategorierna. Varje subkategori sammanfattas genom kategorin, se tabell 2. Alla citat i 
resultatet kommer från studiens intervjuer. 
 

Tema Att anta ett professionellt 
förhållningssätt 

Behov av stöd 

Kategorier Gå in i 
yrkesrollen 

Känna 
empati 

 

Känslomässig 
påverkan 

Feedback Kollegialt stöd Arbetsgivarens 
stöd 

Subkategorier Kliva in i en 
roll 

 
Förbereda 
sig mentalt 

på uppgiften 
 

Fokusera på 
uppgiften 

Trösta 
kollegor 

 
Tänka på 
anhöriga 

 
Bibehålla 
patientens 
värdighet 

Reaktioner vid 
oförutsedda 
händelser 

 
Faktorer som 

påverkar 
reaktionerna 

 
Tillåta känslor 

efteråt 

Självrannsakan 
 

Behov av 
bekräftelse 

 
Ta lärdom av 

varandra 

Samtala med 
kollegor och 

teamet 
 

Initiativ till 
samtal från 

kollegor 

Tid för 
bearbetning 

 
Träning och 
rutiner ger 
trygghet 

 
Tabell 2. En summering av resultatets teman, kategorier och subkategorier. 
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7.1 Gå in i yrkesrollen 
 
7.1.1 Kliva in i en roll 
I föregående studie beskriver anestesisjuksköterskorna att när de är på jobbet kliver de 
in i en yrkesroll och går in i uppdraget som anestesisjuksköterska. Denna roll är de i på 
jobbet och kliver ur rollen när arbetspasset slutar och tar inte med jobbet hem.  

 
Så är det ju i många andra olika situationer man hamnar i också, tragiska människoöden 
och så att man är ju i rollen. Sen när jag har bytt om så är jag jag igen. Det tror jag hjälper 
bäst, eller det har hjälpt mig bäst. 
 

De beskriver även en vilja att utvecklas i yrkesrollen och känna sig pålästa i teorin för 
att hantera sina upplevelser av oförutsedda händelser såsom dödsfall på ett bättre sätt, 
delvis genom utbildning, men även genom att lära av varandra och ta del av varandras 
erfarenheter. Viljan att utvecklas i sin yrkesroll som anestesisjuksköterska beskrivs vara 
för att göra ett bättre jobb nästa gång de hamnar i oförutsedda situationer. 
 
7.1.2 Förbereda sig mentalt på uppgiften 
Ett sätt för anestesisjuksköterskor att hantera sina upplevelser vid oförutsedda händelser 
såsom dödsfall på operationsbordet är att förbereda sig mentalt på att oförutsedda saker 
händer på operationsavdelningar och att vara medveten om att det finns risk för att allt 
inte går som planerat. Att förbereda sig rent praktiskt på själva ingreppet eller på de 
olika momenten man utför i olika situationer anses gå bra.  

 
Att ha en viss handlingsberedskap, att man har tänkt igenom att det kan hända, det tror 
jag är väldigt viktigt. Att man ändå har en liten mentalt gått igenom saker och ting att det 
kan hända och att man har en form av handlingsberedskap. 

 
Dock uppges att det är svårare att förbereda sig känslomässigt på något helt oväntat, och 
att det inte går att förutspå sin egen reaktion. Speciellt om man inte tidigare har varit 
med om ett dödsfall på operationsbordet. Vidare beskrivs att erfarenheten gör att de har 
en beredskap för eventuell dålig utgång och på det viset ha en mental 
handlingsberedskap, genom att de känner till risken med operationen eller diagnosen 
hos patienten.  
 
7.1.3 Fokusera på uppgiften 
Ett sätt att hantera en oväntad situation beskrivs vara att de stänger av det 
känslomässiga kring patienten. Delvis för att de inte hinner tänka och reflektera över det 
då, men också för att de upplever att ett känslomässigt engagemang bidrar till ett sämre 
resultat i akuta situationer. ”Man stänger av känslorna helt enkelt, tills jobbet är färdigt. 
Annars tror jag inte, man kan inte göra ett lika bra jobb om man blir känslomässigt 
engagerad. Liksom man är, då glömmer man nått.”  
 
I oförutsedda situationer beskriver anestesisjuksköterskorna att de får adrenalinpåslag 
och upplever stress över situationen. Stressen beskrivs efter en kort stund övergå till 
fokus på uppgiften. De beskriver att de blir helt fokuserade på vad de ska göra och allt 
runt omkring skärmas av. ”Först blir man ju stressad, jättestressad och då tänker man 
bara, gud vad ska vi göra nu och vad ska vi ha och fram med alla grejer och så, sen 
lägger sig ju den där stressen och man blir fokuserad.” Anestesisjuksköterskorna 
beskriver även att erfarenheten spelar roll för hur man agerar i en oförutsedd och 
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stressad situation. Om de har varit med om liknande situationer tidigare är det lättare att 
hitta fokus direkt utan att uppleva samma form av stress.  
 
7.2 Känna empati 
 
7.2.1 Trösta kollegor 
När kollegor har jobbat ihop ett tag så lär de känna varandra i teamet och lär sig hur 
arbetskamraterna reagerar i olika situationer och kan även se på dem om de mår dåligt. 
Man låter andra prata av sig och lyssnar på andras erfarenheter, eftersom man vet hur 
det kan kännas att uppleva dessa jobbiga saker.  
 

Därför blir man ett väldigt sammansvetsat gäng. Man stöttar ju varandra väldigt i 
arbetsgruppen måste jag säga. Just att det händer så mycket på op som det gör. Det 
händer mer där än på akuten med såna saker kan jag tycka ibland. Trauma och mycket 
sånt kan ju vara jobbigt. Som bara ett barn som får spasm är ju mycket jobbigare än nån 
som kommer in och har en hjärtinfarkt kan jag tycka. Så då blir man, man blir varandras 
stöttepelare. 

Vissa bearbetar händelsen snabbt och koncentrerar sig sedan på att hjälpa de andra som 
var med vid händelsen att bearbeta sina upplevelser. Det finns de som går på debriefing 
trots att de inte mår dåligt själva över händelsen, utan gör det istället för att stötta andra 
som kanske behöver debriefing. 
 
7.2.2 Tänka på anhöriga 
Anestesisjuksköterskorna beskriver det naturligt att direkt efter händelsen låta tankarna 
gå till anhöriga till patienten som avlidit. Det kommer funderingar kring hur de kommer 
reagera och hur de kommer ha det närmsta tiden.  

 
Ibland kanske man också skulle behöva träffa den anhörige. För dom kanske har frågor 
som inte avdelningspersonalen eller doktorn direkt kan svara på. Och då kanske en annan 
kan känna att aaa, men jag kan underlätta för dig eller liksom det här hände. Jag var med 
när personen drog sitt sista andetag. 

 
När en patient avlider på operationsbordet är det ofta anestesisjuksköterskan som är den 
sista person som patienten talade med. Det kom funderingar på att erbjuda sig att prata 
med de anhöriga för att underlätta deras sorgearbete. Kanske sa den avlidne något av 
värde för de anhöriga, till exempel att de faktiskt längtade efter att dö eller att de kände 
sig nöjda med livet. 
 
7.2.3 Bibehålla patientens värdighet 
Något som känns viktigt för anestesisjuksköterskan är att även om nu patienten är död 
så ska det vara ett värdigt omhändertagande om patienten. I och med att inga patienter 
är inskrivna på operationsavdelningen så finns det inga möjligheter för 
operationspersonalen att göra iordning den döde och ordna så att de anhöriga får träffa 
den döde. Det kan ta tid för någon vårdavdelning eller IVA att fixa fram ett rum där allt 
detta kan ordnas och bemötandet mellan personalen på operation och vårdpersonal eller 
IVA-personal som tar emot den döde upplevs viktig. Om personalen som ska ta emot 
den avlidne är motvilliga till detta upplevs det av operationspersonalen som ovärdigt för 
patienten. Ibland känner anestesisjuksköterskorna att de önskar att äldre och mycket 
sjuka patienter slapp opereras.  

 
Nej dom tyckte att vi skulle, vad som är värdigt för patienterna också. Kanske hade varit 
bättre att få vara på avdelningen då. Med sin fraktur då och få smärtlindring ordentligt 
och sen, få det lite värdigt. För det är inte värdigt att få dö på ett operationsbord när det är 
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liksom som en. Jag tycker inte det. Om det inte är jätte akut, aortor och såna här saker för 
då kan man ju förstå att det är. Bara just en höftfraktur. 

 
Att de kan få ligga på en vårdavdelning de sista dagarna smärtlindras och få möjlighet 
att ta farväl av sina nära i lugn och ro, istället för att uppleva en stressande operation och 
sedan dö där. Detta upplevs också som ovärdigt. 
 
7.3 Känslomässig påverkan 
 
7.3.1 Reaktioner vid oförutsedda händelser 
I en oväntad situation beskriver anestesisjuksköterskorna olika typer av reaktioner. De 
beskriver känslor som stress, otillräcklighet och maktlöshet över att inte kunna påverka 
utfallet. Känslor av skuld förekommer också i form av funderingar kring att det var 
något läkemedel de hade gett eller något de hade missat som var en bidragande orsak till 
att patienten avled. ”Den känslan liksom, vad gjorde jag, att det var jag som hade gett 
henne det där. Den lilla sprutan jag gav, det var det som att hon tippade över kanten 
sådär. Det var ju liksom inte förväntat på nått sätt.” Skuldkänslor och tankar som ”var 
det mitt fel” beskrivs komma i situationen och är ofta den första reflektionen som görs. 
Stress och otillräcklighet är känslor som beskrivs vara svåra att hålla ifrån sig vid 
oväntade situationer. Dock beskrivs det att erfarenheten av att ha varit med om liknade 
situationer tidigare gör att känslan av stress minskar.  
 
Vidare beskriver anestesisjuksköterskorna att de upplever maktlöshet över att inte 
kunna påverka utfallet och att patientens situation inte kommer att bli bättre oavsett vad 
eller hur de gör. Känslan som kommer precis efter att man har valt att avsluta försök till 
återupplivning eller tagit beslut på att avbryta operationen beskrivs som en känsla av 
tomhet. Från att ha arbetat intensivt med att försöka få en patient att överleva och alla 
inblandade gör sitt yttersta, till att allt bara stannar av och ingen gör någonting beskrivs 
som antiklimax och att luften går ur. ”Det blir tomt. För allting bara stannar ju. För ena 
stunden så är alla där och alla bara jobbar och sen är det bara nä nu lägger vi ner liksom 
och då, ja, det är tomt.”   
 
7.3.2 Faktorer som påverkar reaktionerna 
Upplevelsen av situationen och efteråt beskrivs även bero på hur patientens utgångsläge 
såg ut. Var patienten gammal och sjuk vid ankomst till operationsavdelningen är inte 
upplevelsen densamma som om patienten var yngre och friskare. 
Anestesisjuksköterskorna beskriver att när det drabbar en äldre person som har levt ett 
långt liv är känslorna efteråt lättare att hantera än när det drabbar en yngre person eller 
ett barn. Detta beskrivs delvis bero på att de personifierar sig själva i de yngre 
patienterna, men även att de äldre personerna har fått leva ett helt liv. ”Känslan så hon 
var gammal, hade levt sitt liv. Men klart en annan situation, en yngre person, barnens 
ålder alltså, en i ens egen ålder eller barnens ålder, då tror jag kanske man tar till sig 
mera och så.”  
 
7.3.3 Tillåta känslor efteråt 
I situationen beskriver anestesisjuksköterskorna att de hanterar sina känslor genom att 
fokusera på uppgiften och stänga av de emotionella känslorna. Efteråt tillåts känslorna 
att komma fram och de beskriver att de känslor som behöver komma ut måste tillåtas att 
komma ut för att kunna släppa händelsen och gå vidare. ”Jag måste alltid få ur mig mina 
känslor. Om det är ilska eller om det är ledsamhet eller glädje som måste få ut. Sen när 
det har kommit ut så är jag rätt så harmonisk tror jag.” De beskriver även att vissa 
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minnesbilder alltid sitter kvar och att de kan bli påminda om händelsen vid liknade 
situationer, men att de går vidare fast att vissa saker berör. Vidare beskriver 
anestesisjuksköterskorna även att privatlivet spelar roll, hur de mår eller hur situationen 
utanför jobbet är påverkar hur de hanterar oförutsedda situationer på jobbet. Att gråta 
och tillåta sig att gråta beskrivs bland vissa som en ”ventil” som hjälper till att hantera 
jobbiga upplevelser. Genom att gråta lättar det på känslorna för vissa och det är lättare 
att orka med i längden. Det beskrivs även att anestesisjuksköterskorna inte pratar om 
jobbiga händelser från jobbet i sitt hem. Om det varit något mycket jobbigt, som till 
exempel ett barn som avlidit, så kanske de nämner hemma att något jobbigt har hänt, 
men de nämner aldrig namn eller vilken ålder på patienten. De känner oftast inget behov 
av att prata om det hemma, men känner att om de behöver stöd hemifrån så vet de om 
att de kommer få det. 
 
7.4 Feedback 
 
7.4.1 Självrannsakan 
Efter en oförutsedd händelse såsom ett dödsfall på operationsbordet, hanteras 
upplevelsen genom att rannsaka sig själv och sin insats. Anestesisjuksköterskorna 
beskriver att de efter händelsen tänker igenom vad som hänt och vad de har gjort, om 
det fanns något som de skulle kunnat göra annorlunda för att ändra utfallet. ”Oftast så är 
det här när man haft någon som har dött framförallt att man tänker hela tiden… kunde 
jag gjort på nått annat sätt? Missade jag nått? Var jag sen på nått? Tänkte jag fel?” Även 
teamets insats rannsakas genom att tillsammans fundera kring allas insatser samt om det 
fanns något som hade kunnat utföras annorlunda eller om andra beslut hade påverkat 
situationen, så som om ansvarig läkare hade beslutat att genomföra en mindre operation.  
 
7.4.2 Behov av bekräftelse 
Efter självrannsakan önskar anestesisjuksköterskorna att få återkoppling från kollegor, 
men framför allt från ansvarig anestesiolog, för att få bekräftelse på att inga fel har 
begåtts samt vad som kan göras bättre. Bekräftelsen beskrivs som viktig dels för att få 
bekräftat att det inte fanns något mer att göra, och dels för att lära sig samt utvecklas i 
yrkesrollen, men även att det är en viktig del i att hantera sina upplevelser.  

 
jag brukar alltid gå och tala med min narkosläkare efteråt. Oavsett vilket fall det har varit. 
Då vill jag gå igenom med honom att så här gjorde vi, så här gjorde jag. Kunde jag ha 
gjort på nått annat sätt? Rätt och fel. Rent medicinskt vill jag veta då liksom. Så det 
tycker jag är viktigt för mig att prata med honom eller henne. Så att jag får bekräftelse på 
om jag är på rätt väg liksom eller så. Jag behöver bekräftelse beroende på att jag är 
narkossköterska och det är min uppgift. 

 
Anestesisjuksköterskorna beskriver även att de vill få reda på orsaken till varför det gick 
som det gick. Både för att lära sig av det som hände och för att kunna släppa händelsen. 
”Men man försöker väl ändå på nått sätt se om de, om man kan peka på nånting direkt 
som var anledningen till. Man letar ju alltid orsaker.” Att få reda på orsaken till 
händelsen efteråt, så som att få se obduktionsprotokoll eller att ansvarig kirurg berättar 
vad han eller hon vet, beskrivs som relativt ovanligt. Anestesisjuksköterskorna önskar 
att i större utsträckning efteråt få reda på vad som hände efter att patienten lämnats 
vidare till avdelningen.  
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7.4.3 Ta lärdom av varandra 
Vidare framkommer att anestesisjuksköterskorna genom att berätta om händelsen för 
varandra och lyssna på varandras upplevelser, kan ge återkoppling som bidrar till att de 
lär sig av varandra.  

 
Utan då är det bara, då kan vi ju prata sådär med varann då efteråt då. Äh, det där blev ju 
inget bra, för de skulle ju ha kommunicerat med varann innan vi bestämde att vi skulle ta 
dit den där då och aa. Man lär sig jättemycket av varandras erfarenheter tycker jag. Just 
det här, vad gjorde ni? Hur tänkte ni då? Jaha så blev det så, då gjorde ni så, aa då liksom, 
man bygger ju på sin erfarenhet utifrån någon annan, de gjorde så jaha då vet jag det, lite 
så. 

 
Att samtala med varandra, ge feedback och ta del av varandras erfarenheter beskrivs 
som en viktig del i att hantera sina upplevelser både genom att de får större beredskap 
inför liknande situationer, men även för att prata av sig för att kunna lägga händelsen 
bakom sig. Efter att anestesisjuksköterskorna har fått återkoppling och bekräftelse 
beskrivs känslor av att de vet att de har gjort allt de kunde, och att de inte känner någon 
skuld i händelsen. 
 
7.5 Kollegialt stöd 
 
7.5.1 Samtala med kollegor och teamet 
Det framkom att anestesisjuksköterskorna anser att kollegorna är ett stort stöd efter en 
plötslig händelse så som dödsfall på operationsbordet och det beskrivs som naturligt att 
söka stöd hos kollegorna för att bearbeta upplevelsen. De anser till och med att det är 
kollegorna som är det allra största stödet och att de får tillräckligt med stöd från 
kollegorna vid de flesta jobbiga tillfällen. Det anses vara en tillåtande atmosfär där man 
får prata kollegor sinsemellan om jobbiga händelser och man lyssnar även gärna på 
andra om deras upplevelser. Ingen känner att någon dömer dem när de berättar om 
händelsen, utan man känner att man får positivt stöd. Ju bättre man känner varandra 
desto bättre upplevs stödet.  

 
”Det har jag alltid upplevt varit väldigt, väldig bra (stödet från kollegorna). Det skulle 
förvåna mig om någon tyckte att det inte var så. Det är där största stödet är, det är där 
man söker stöd, och det är där man får. Vi delar ju en upplevelse.” 

 
Något som anestesisjuksköterskorna tycker är naturligt och viktigt för att kunna 
bearbeta händelsen är att man efter händelsen pratar med alla de som var med under 
händelsen, operationsteamet. Dels för att gå igenom vad som hände, att alla får berätta 
vad dom gjorde, men också för att man kan bekräfta varandra i arbetet man utfört. Just i 
stunden när det inträffar är alla så fokuserade på sin egen uppgift. Någon i teamet 
kanske har svar på varför det hände och det känns skönt att få veta det.  
 

Ja, men gud ja. Det var väl det enda vi gjorde liksom (samtala tillsammans). Läkarna kom 
tillbaka när vi hade lämnat. Dom var ju här liksom. Vi var liksom på salen och bara röjde 
i, inte bara i röran utan i hela händelsen liksom. 

 
Det upplevs också positivt att prata med någon från samma yrkeskategori, det vill säga 
en annan anestesisjuksköterska som eventuellt kommit in för att hjälpa till under det 
akuta skedet, eller en anestesisjuksköterska som inte ens var med inne på salen. Då kan 
man prata om just sina egna specifika arbetsuppgifter med den kollegan.  
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7.5.2 Initiativ till samtal från kollegor 
Upplevelsen bland anestesisjuksköterskorna är att det inte finns några organiserade 
samtal, utan samtal efter händelsen är initiativ från kollegorna själva.  
 

Vi blir ju inbjudna mer om vi har varit på trauman eller nått sånt där va. Till akuten då till 
exempel har ju såna. Men vi på op har ju inga, alls samtal, utan vi diskuterar… alltså man 
diskuterar väl i arbetslaget eller med kollegor eller nått sånt där. 

 
De beskriver att ibland är det några som sätter sig ner direkt efter händelsen i 
fikarummet, tar en kopp kaffe och pratar igenom händelsen. Ibland är det en 
narkosläkare som tar initiativ till att bjuda in alla inblandade till att träffas, för att prata 
igenom vad som hänt.  
 
 
7.6 Arbetsgivarens stöd 
 
7.6.1 Tid för bearbetning 
Anestesisjuksköterskorna tycker det är skönt att få prata om händelsen i så nära 
anslutning till händelsen som möjligt. Efter att ha samtalat direkt efter en händelse kan 
de sedan släppa tankar kring varför det hände och det blir lättare att ta sig an en ny 
patient. De beskriver även att det blir lättare att släppa arbetet när man går hem. Det 
önskas från anestesisjuksköterskorna att arbetsgivaren erbjuder tid efter en händelse för 
att ge möjlighet att tillsammans gå igenom vad de har varit med om. Det framkommer 
att tid för att bearbeta bör komma i direkt anslutning till själva händelsen. Det finns 
önskemål om att bli friställd efter händelsen för samtal tillsammans som stöd från 
arbetsgivaren.  
 

”Plus att man inte direkt efteråt kan säga att vi kör på med nästa. Utan händer det såna här 
saker bland polis, brandmän bland annat, dom tas ur tjänst. Här gör man inte det på samma 
sätt utan här kör vi på.” 

 
Behovet av tid för att bearbeta en händelse och en upplevelse beskrivs som viktig för att 
tillsammans kunna få en helhetsbild och komma till ett avslut av händelsen. Trots att det 
kollegiala stödet upplevs som viktigast så är känslan att det ibland behövs mer än det för 
att kunna bearbeta händelserna effektivt. Upplevelsen på operationsavdelningarna är att 
det inte förekommer eller i väldigt liten utsträckning förekommer organiserade samtal i 
form av debriefing eller liknande. Det beskrivs ett önskemål om att organiserade samtal 
som är initierade av chefer eller teamledare ska förekomma vid oförutsedda händelser 
såsom dödsfall, om det finns ett behov av det. Det framkommer dock att arbetsgivaren 
inte alltid har möjlighet att erbjuda sitt stöd på grund av att det inte alltid når dem vad 
som händer på operationsavdelningen. ”Men så klart att jag menar man ska alltid få den 
frågan om nån behöver ha nånting, men då måste ju dom (cheferna) få reda på det 
också. Och det är ju inte alltid dom får, Nej.” Därför uttrycks även att om man upplever 
behov av stöd är det viktigt att man som enskild medarbetare berättar om händelsen och 
ber om stöd. Samtidigt beskriver anestesisjuksköterskorna att de inte alltid inser att de 
har behov av att prata fast att det kanske hade hjälpt dem att hantera sina upplevelser vid 
ett dödsfall på operationsbordet. Därför beskrivs ett önskemål om en rutin att alltid få 
frågan efter en händelse om hur det känns och om behov av organiserat samtal finns.  
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7.6.2 Träning och rutiner ger trygghet 
Att arbeta utefter rutiner beskrivs som en trygghet och minskar stressen hos 
anestesisjuksköterskor vid oförutsedda händelser, att alla vet vad de skall göra.  
 

Jag tycker ju att fördelen med narkosen är att man har ju väldigt fasta rutiner som man 
jobbar efter. Du vet vad du skall göra och du är inte ensam. Visst får man ett stresspåslag 
men inte riktigt på samma sätt 

 
De upplever även att omhändertagandet av patienten blir bättre samt att arbetet flyter på 
lugnt trots att situationen är akut om de arbetar utefter rutiner. Ett sätt för arbetsgivaren 
att stödja anestesisjuksköterskorna att hantera sina känslor inför liknande situationer 
beskrivs vara att få möjlighet till träning och då anses framför allt teamträning vara 
effektivast. ”Var och en vet vad dom ska göra precis i olika skeenden och olika 
tidpunkter och hur man hanterar olika situationer. Så ju oftare man tränar på dom här 
sällan händelserna desto bättre hanterar du dom. Absolut.” De anser att teamträning ger 
trygghet, beredskap och bättre omhändertagande. Anestesisjuksköterskorna beskriver att 
det finns ett behov av träning och då framförallt teamträning med scenarioövningar. De 
upplever även att träningen måste utvärderas för att ge bästa resultat. Behovet av träning 
anses alltid finnas, och ansvaret för att träning genomförts ligger både hos den enskilda 
anestesisjuksköterskan att hålla sig uppdaterad på apparatur och rutiner, men även på 
arbetsgivaren genom att genomföra organiserad träning i större skala. 
 
8 Diskussion 
Nedan presenteras diskussionen utifrån metoddiskussion och resultatdiskussion. 
 
8.1 Metoddiskussion 
Då syftet med studien är att beskriva upplevelser kring ett fenomen används en 
kvalitativ metod, eftersom kvalitativa metoder kännetecknas av att systematiskt 
beskriva, förstå och tolka olika fenomen (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 
2012). Först användes ett strategiskt urval, men endast två personer deltog i studien via 
detta urval. Två sjukhus avböjde dessutom att delta i studien och på grund av det 
användes även ett snöbollsurval, för att få fler deltagare till studien. Några fördelar med 
snöbollsurval är att man kan få tag på deltagare till studien även om det är ett ovanligt 
fenomen man undersöker. Det är även en väldigt enkel metod och det behövs lite 
planering för att använda sig av den. Nackdelar är dock att forskaren har liten kontroll 
över insamlingsmetoden, utan det hänger istället på de kontakter som man erhåller att 
hitta fler kontakter. Det kan även finnas en fara för urvals bias, då den första kontakten 
tenderar att tipsa om personer de känner väl och även kanske har samma personlighet 
och hanterar känslor på samma sätt som dem, så att resultatet blir ensidigt. Men det är 
bara en liten risk för att detta ska inträffa i alla kontakter man erhåller. Ju fler personer 
som tillfrågas desto snabbare ökar urvalet (Explorable, 2015 & SBU, 2016). När behov 
av ändring av urval uppstod kontaktades Etikkommittén Sydost igen och gav sitt 
medgivande till att även ha snöbollsurval som urvalsmetod.  
 
Deltagarna fick vid första informationstillfället veta våra namn och kunde utifrån det 
själva avgöra om de ville delta i studien eller inte, eftersom det fanns en risk att 
projektledarna kände någon av intervjupersonerna. Intervjufrågorna var fria från 
värderingar och projektledarna var noga med att inte vara dömande på något sätt. 
Intervjupersonerna kan eventuellt i framtiden vara blivande kollegor till projektledarna, 
vilket eventuellt kan ha påverkat öppenheten mellan intervjuarna och intervjupersonen. 
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Projektledarna har även träffat på några av intervjupersonerna tidigare i andra 
sammanhang. Ålder, kön och yrkeserfarenhet var olika bland deltagarna. Det var 
önskvärt att ha spridning av dessa variabler för att få med många olika aspekter på 
upplevelserna och så variationsrika beskrivningar som möjligt, eftersom detta kan 
förstärka studiens resultat (Henricson & Billhult, 2012).  
 
Eftersom studien syftar till att beskriva sätt att hantera känslor och tankar kring 
upplevelserna, vilket bara kan uttryckas subjektivt, så inhämtades data via 
semistrukturerade intervjuer med anestesisjuksköterskor som varit med om fenomenet, 
för att helt öppna upp för intervjupersonerna att uttrycka sig och inte riskera att lägga 
ord i munnen på dem. Då det inte har hittats några studier som berör 
anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser vid oväntade situationer såsom 
dödsfall på operationsbordet innan studien påbörjades så fanns bara svaga föraningar 
om vilka resultat som kunde förväntas. Därför har studien en induktiv ansats, det vill 
säga empirin överväger teorin, eftersom den inte har någon tydlig teori att utgå från 
(Priebe & Landström, 2012). Dock beskrivs det i bakgrunden studier för liknande 
fenomen bland liknande yrkeskategorier och i resultatdiskussionen går det därför att 
jämföra vissa delar med tidigare forskning. Tack vare intervjuguiden stärks studiens 
giltighet. 
 
Dataanalysen genomfördes som en kvalitativ innehållsanalys, då den ofta används inom 
vårdvetenskaplig forskning, där texter tolkas och granskas, till exempel transkriberade 
intervjuer. Fokus ligger då på att beskriva variationer hos människors upplevelser 
genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Dessa uttrycks sedan i 
skillnader och likheter genom kategorier och teman med strävan att nå en latent nivå i 
förhållande till intervjuernas djup och mängd insamlad data. När dessa kategorier och 
teman skapas har kontexten en stor betydelse (Graneheim & Lundman, 2004). Därför 
har det i bakgrunden beskrivits det kontext som anestesisjuksköterskor jobbar i. I en 
innehållsanalys behövs en viss balansgång. Analysen behöver genomföras nära den 
ursprungliga texten, men samtidigt ha en viss grad av abstraktion och tolkning. Detta 
ökar förutsättningarna för att se sammanhang och mönster och underlättar 
kategorisering och tematisering (Graneheim & Lundman, 2012). I dataanalysen har 
författarna beaktat sin förförståelse och har försökt tolka de transkriberade intervjuerna 
så sanningsenligt som möjligt. Båda författarna har under hela analysprocessen haft ett 
nära samarbete, men även konsulterat handledaren vid flera tillfällen med syfte att 
minimera risken för att analysen ska påverkas av författarnas förförståelse. Alla citat i 
resultatet kommer från studiens intervjuer och för att skydda informanterna nämns inte 
från vilken intervju varje citat kommer ifrån.  
 
Enligt Wallengren och Henricson (2012) och Priebe och Landström (2012) är det viktigt 
att validera överförbarheten av resultatet till andra sammanhang. Deltagarna berättar om 
upplevelser de haft som skett på tre olika operationsavdelningar. Dessa 
operationsavdelningar ligger i olika delar av landet och finns på likvärdiga sjukhus. 
Inget av dem är universitetssjukhus. Om deltagarantalet hade varit större eller det hade 
funnits med deltagare i denna studie från större sjukhus hade överförbarheten troligen 
ökat, men nu anses överförbarheten bäst tillämpad på sjukhus likvärdiga med dessa tre, 
eftersom patientklientel och operationer varierar mellan mindre och större sjukhus.   
 
8.2 Resultatdiskussion 
 I denna studie framkom ett antal olika sätt man använder sig av för att hantera 
upplevelserna av oförutsedda händelser såsom dödsfall på operationsbordet. De två 
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teman som framkommit är att anestesisjuksköterskorna både använder sig av strategin 
att anta ett professionellt förhållningssätt och att man har behov av stöd i olika former.  
 
8.2.1 Att anta ett professionellt förhållningssätt 
Precis som beskrivs i bakgrunden upplevs stress av många olika anledningar (Hustad, 
2007; Lambert et al., 2004), men i föreliggande studie framkommer att denna negativa 
stress i situationen kan kopplas bort genom att gå in i sin yrkesroll och genom att bland 
annat tillfälligt stänga av sina känslor och bara fokusera på den uppgift man har framför 
sig. Vidare har erfarenhet stor betydelse både för hur man hanterar den akuta situationen 
och hur man hanterar sina känslor efteråt. Detta resultat stämmer väl överens med 
Dwyer et al. (2007), som säger att ju säkrare vårdpersonalen känner sig på sina 
arbetsuppgifter desto tryggare känner de sig och de gör ett bättre jobb. Enligt Dahlberg 
och Segesten (2011) får man med erfarenhet bättre självkänsla och självkännedom. 
Detta märks också på deltagarna, när de berättar att det var svårare att hantera jobbiga 
upplevelser på operationsbordet när de var relativt nyfärdiga jämfört med när de hade 
jobbat en längre tid. De visste vad de kunde och hur de tidigare reagerat i liknande 
situationer. 
 
Ingen av deltagarna uppgav att de har mått dåligt av händelsen i längden, utan de kan 
lägga händelserna bakom sig så småningom och ältar inte det som har hänt. Alla de 
anestesisjuksköterskor som deltog jobbar på relativt små sjukhus och det är sällan det 
händer mycket traumatiska händelser, vilket kan bidra till att man hinner bearbeta 
händelsen bra innan nästa traumatiska situation inträffar. I studien av Jonsson, Segesten 
och Mattson (2003) framkommer att de ambulanssjuksköterskor som jobbat länge har 
större risk för att få PTSD och detta kan eventuellt bero på att de varit med om fler antal 
traumatiska händelser. Ingen av deltagarna i vår studie har varit med om fler än fem 
dödsfall som skett på operationsbordet. Om deltagarna arbetat på sjukhus där fler 
dramatiska operationer utförs kanske även denna studie hade upptäckt att fler mådde 
dåligt.  
 
För att kunna anta ett professionellt förhållningssätt behövs det att 
anestesisjuksköterskan känner empati (Nortvedt, 2013). I anestesisjuksköterskans 
livsvärld ingår att relatera till andra och deras känslor och upplevelser (Dahlberg & 
Segesten, 2011). I förekommande studie framkommer att deltagarna känner empati både 
för patienten, de anhörigas situation och för sina kollegor. De vill förbättra situationen 
för dem runt omkring sig, för att minska lidandet och de vill att den döde får ett värdigt 
omhändertagande. Enligt Dahlberg och Segesten (2011) blir det problematiskt att 
bemöta anhöriga och kommande patienter på ett professionellt sätt om 
anestesisjuksköterskan inte mår bra själv och lyckas bearbeta händelsen på ett bra sätt. 
Det framkom i resultatet att deltagarna kände en sorg över att patienten inte fick avsluta 
sitt liv i lugn och ro tillsammans med sina anhöriga, utan istället utsattes för stress och 
nya miljöer de sista timmarna i livet. Birkler (2011) beskriver att personal utsätts för 
etiska dilemman när de på grund av olika omständigheter inte kan agera utefter vad de 
anser vara det rätta. I detta fall önskar anestesisjuksköterskorna att patienten skulle få 
slippa opereras och få tillägna sin sista tid i lugn och ro tillsammans med anhöriga, men 
beslutet om att en patient ska opereras eller inte kan inte de styra över.  
 
8.2.2 Behov av stöd 
Något som framkom i studien är att flera anestesisjuksköterskor upplevde att de inte 
hade något rutinmässigt stöd från ledningen, men i verkligheten fanns det föreskrifter på 
deras avdelning för ”samtal i samband med traumatiska händelser”. I 
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Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (AFS, 1999:7) står 
det att det är ledningens ansvar att personalen vet om vad för slags krisstöd som finns på 
den aktuella avdelningen. Detta verkar vara något som man kan förbättra. 
 
Deltagarna vill känna sig pålästa och är inställda på att lära sig av varandra. De lyssnar 
på andras berättelser om akuta situationer och tar dessa till lärdom för att bli skickligare. 
Precis som det framkommer i studierna av Armour Forse et al. (2011), Capella et al. 
(2010) och Mullen et al. (2013) tycker deltagarna i föreliggande studie att den 
obligatoriska träningen av bland annat HLR och traumaövningar som finns på 
klinikerna är viktig. Både för att förbättra kommunikationen i teamet och för att öva de 
praktiska momenten. Det medför en trygghet när väl de akuta händelserna inträffar. 
Både Socialstyrelsen (2016) och Sveriges kommuner och landsting (2016) menar att 
god kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för patientsäkerheten. Hustad 
(2007) påvisar vikten av internutbildning och kurser för att öka känslan av coping och 
Gillespie et al. (2010) framhåller att utbildning är viktigt för att bygga teamets funktion 
och sammanhållning. Att deltagarna har regelbunden teamträning kan vara en av 
anledningarna till att deltagarna verkar bearbeta händelserna snabbt och kan lägga det 
bakom sig, eftersom de är förberedda både praktiskt och mentalt på att akuta händelser 
kan inträffa. Det blir ingen chock för dem, även om det är sorgligt och en jobbig 
händelse.  
 
I denna studie framkommer att efter händelsen tillåts känslor komma fram igen och 
dessa bearbetas på olika sätt. Många behöver gråta för att bearbeta händelsen, men 
precis som beskrivs av Lambert et al. (2004) och Wills (1985) så framkommer även i 
denna studie att ett av de vanligaste sätten att bearbeta händelsen är genom det sociala 
stödet. Detta gjorde samtliga deltagare. Vissa pratar med anestesiologen som var med, 
en del vill prata med alla inblandade och några vill prata med en annan 
anestesisjuksköterska. Teamets betydelse beskrivs vara viktig för bearbetningen av en 
händelse, att de som har varit med i situationen tillsammans samtalar, reflekterar och 
hjälper varandra för att utvecklas. Detta beskriver Öquist (2008) ingår i systemteorin, 
där varje del i teamet påverkar varandra och bildar en helhet.  
 
Deltagarna tar i regel inte med sig händelsen hem och pratar om det där, utan de pratar 
om det på arbetsplatsen och när de går hem så lämnar de det på jobbet. Undantag är 
dock om det varit något mycket jobbigt som hänt, som ett barn som avlidit. Då kanske 
de nämner att det varit ett jobbigt arbetspass, men ingen nämner några detaljer eller 
namn på patienten. Folkman och Lazarus (1984) menar att människor har bättre moral 
och hälsa och fungerar bättre om de får eller tror att de kommer få socialt stöd när de väl 
behöver det. Deltagarna har uttryckt att de inte behöver prata om sina känslor och 
upplevelser med sina familjer, men om de skulle behöva det så skulle familjerna lyssna 
och bry sig och man skulle få det stöd man behövde. Detta kan vara ytterligare en 
anledning till att deltagarna lättare kan lägga händelsen bakom sig. 
 
Något som anestesisjuksköterskorna inte kan styra själv över är att få tid för att bearbeta 
händelsen, antingen på eget håll, en paus från arbetsuppgifterna innan nästa operation, 
eller bara tid att sitta ner med kollegorna och prata om händelsen. Eftersom detta enligt 
studiens resultat verkar vara en så stor del av bearbetningsfasen behöver arbetsgivaren 
här gå in och erbjuda tid för detta. Precis som Hov, Hedelin och Athlin (2006) påpekar 
behöver arbetsgivaren vara lyhörd till sin personal, för att undvika att 
bearbetningsprocessen drar ut på tiden och medför utmattning. Om det inte finns några 
rutiner för detta behövs det utformas, så att den som behöver tid eller samtal inte ska 
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känna sig krävande och obekväm när man ber om hjälp för bearbetning. Det kan även 
handla om organiserade debriefing samtal ett tag efter händelsen. Organiserade samtal 
ska inte ses som en kostnad för organisationen utan snarare ett medel att spara pengar, 
då man slipper sjukskrivningar av stressad personal, som är mycket dyrt, vilket Lambert 
och Lambert (2008) påvisar. Boet et al. (2013) menar att organiserade debriefing samtal 
inte nödvändigtvis behöver ledas av en professionell samtalsledare. Det kan bli lika 
meningsfulla och effektiva samtal om debriefingen leds av någon i teamet och då kan 
man spara in på kostnaden för samtalsledaren. 
 
8.3 Slutsatser 
Anestesisjuksköterskor utsätts för oförutsedda situationer och dödsfall i sitt arbete och 
denna uppsats har fördjupat kunskapen om anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina 
upplevelser av oförutsedda händelser såsom dödsfall på operationsbordet. En röd tråd i 
hur anestesisjuksköterskor hanterar sina upplevelser är att de antar ett professionellt 
förhållningssätt i oförutsedda situationer så som dödsfall. En annan röd tråd som följer 
resultatet är behov av stöd i olika former. Anestesisjuksköterskorna beskriver vilka 
känslor de upplever i oväntade situationer och hur känslorna påverkar deras önskan om 
feedback och stöd från kollegor samt arbetsgivare. Framträdande i resultatet är att 
anestesisjuksköterskorna går in i en roll och stänger av känslorna i oförutsedda 
situationer så som dödsfall. De beskriver känslor av empati över såväl patient och 
anhöriga men även för kollegor. Efteråt beskrivs framförallt stödet från kollegor vara 
störst. Från arbetsgivaren efterfrågas tid för att tillsammans med alla inblandade samtala 
i direkt anslutning till händelsen.  
 
8.3.1 Förslag till fortsatt forskning 
Något som skulle kunna undersökas är hur väl arbetsgivaren når ut med information till 
arbetstagarna om vad för slags krisstöd som erbjuds på arbetsplatsen. Vidare kan en 
jämförelse göras mellan chefernas upplevelser av hur det organiserade krisstödet 
fungerar med hur anestesisjuksköterskor upplever att det fungerar. Ytterligare något 
som kan undersökas är om de anestesisjuksköterskor som jobbar på större sjukhus där 
det förekommer fler traumatiska händelser, som t.ex. skott- och knivskador, har större 
risk för att drabbas av utmattningssymtom eller PTSD.  
 
8.3.2 Kliniska implikationer 
Det finns behov av kvalitetsförbättring och utveckling inom hälso-och sjukvården för att 
vården skall fortsättas förbättras. Resultatet i denna uppsats planerar att presenteras för 
åtminstone en anestesiklinik i Sverige. Vidare kan resultatet ligga till grund för 
framtagning och uppdatering av rutiner och riktlinjer kring hur verksamheten ska främja 
anestesisjuksköterskors bearbetning av upplevelser efter oförutsedda händelser såsom 
dödsfall på operationsbordet. 
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Bilagor 
 
Bilaga A: Intresseanmälan till alla anestesisjuksköterskor 
 
Vill du vara med i intervjustudien i vår magisteruppsats? 
 
Hej! Vi är två sjuksköterskor som läser till anestesisjuksköterskor på Linnéuniversitetet 
i Växjö och vi ska nu skriva vår magisteruppsats som ingår i utbildningen. 
 
Syftet med uppsatsen är ”att beskriva anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina 
upplevelser av oförutsedda händelser såsom dödsfall på operationsbordet”. För att 
uppfylla syftet vill vi intervjua dig som är anestesisjuksköterska och har varit med om 
minst ett dödsfall som skett på operationsbordet och vi undrar om du skulle vilja delta i 
vår studie. 
 
Vi kommer göra en intervju per deltagare. Längden på intervjun kommer bli individuell, 
men beräknas inte bli längre än 30-60 minuter. Du bestämmer själv när och var 
intervjun ska äga rum, på sjukhuset i anslutning till ett arbetspass eller hemma hos dig. 
Via telefon skulle eventuellt också kunna funka. Vi är flexibla! 
 
Vi skulle bli glada om du vill delta i vår studie. Om du vill delta så vill vi att du 
antingen e-mailar eller Sms-ar oss. Vi behöver veta om du vill delta senast tisdag 16 
februari. För att kunna vara med i studien ska du alltså vara anestesisjuksköterska och 
ha varit med om minst ett dödsfall som skett på operationsbordet. 
Vi ser fram emot att höra från dig! 
 
 
Vänliga hälsningar  
 
 
Elin Eiderbrant – ee222sk@student.lnu.se – 0705-533840 
 
 
Elin Wiger – ew222mt@student.lnu.se – 073-1407609 
 
  



  
 

II 

 
Bilaga B: Information om och samtycke till deltagande av studie 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar till anestesisjuksköterskor vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
Vi kommer i vår Magisteruppsats genomföra en studie med syftet ”att beskriva 
anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av oförutsedda händelser såsom 
dödsfall på operationsbordet. För att uppfylla syftet vill vi intervjua dig som är 
anestesisjuksköterska och har varit med om en oförutsedd händelse såsom dödsfall som skett 
på operationsbordet och vi undrar om du skulle vilja delta i vår studie. 
 
När vi intervjuar dig spelar vi in samtalet, medan du berättar om dina sätt att hantera dina 
upplevelser av oförutsedda händelser såsom dödsfall på operationsbordet. Ingen utomstående 
får tillgång till intervjumaterialet och data kommer bearbetas konfidentiellt så att inga 
kommentarer i resultatet kan knytas till dig eller den klinik då jobbar på. Intervjun kommer äga 
rum i februari 2016.   
 
Vi ber härmed om ditt deltagande i ovan nämnda studie, med syfte att öka kunskapen om 
anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av oförutsedda händelser såsom 
dödsfall på operationsbordet. Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas av dig när som 
helst utan att du behöver ange något skäl. Innan intervjun är det bra om du tänker tillbaks på 
när du var med om dödsfallet/en och hur du då reagerade under den akuta händelsen och 
även hur du bearbetade händelsen efteråt. Längden på intervjun kommer bli individuell 
beroende på vad för slags upplevelse du hade eller om du haft flera upplevelser av dödsfall på 
operationsbordet, men beräknas inte bli längre än 30-60 minuter. Du bestämmer när och var 
intervjun ska äga rum, på sjukhuset eller hemma hos dig. Eventuellt via telefonintervju. Vi är 
flexibla! Om du önskar ytterligare information angående denna studie eller har några frågor 
kan du höra av dig till oss.   
 
Vänliga Hälsningar    
 
____________________________                  _______________________________________ 
Elin Wiger - Leg. Sjuksköterska Elin Eiderbrant – Leg. Sjuksköterska 
ew222mt@student.lnu.se  ee222sk@student.lnu.se 
 
Handledare: Carina Elmqvist, Fil Dr, Universitetslektor, Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap Linnéuniversitetet, (0772-28 80 00 Telefon växel), carina.elmqvist@lnu.se 
 
Samtycke till deltagande i ovanstående studie 
 
Jag intygar härmed att jag fått information både skriftligt och muntligt om studien. Jag har 
kunnat ställa frågor och mina frågor har blivit besvarade. Jag deltar frivilligt och kan avbryta 
deltagandet när som helst. Jag förstår den information jag fått och jag samtycker till att vara 
med i studien. 
 
 
Underskrift  ___________________________________________________ 
 
Namnförtydligande  _____________________________________________ 
 
Ort/datum _______________  ______________ 
 



  
 

III 

Bilaga C: Intervjuguide 
 
1. Berätta om den händelse/de händelser där du var med då en person dog på 
operationsbordet! 
 
2. Vilken ålder var det på patienten? 
 
3. Hur reagerade du när det hände? 
 
4. Vilka slags känslor hade du efter händelsen? 
 
5. Hur bearbetade du känslorna och reaktionerna? 
 
6. Fick du något stöd från ledningen?  
 
6a. Följdfråga om svar ja: Hu såg stödet ut? 
 
6b. Följdfråga om svar nej: Känner du att du hade behövt stöd från ledningen? 
 
7. Fick du något stöd från kollegorna?  
 
8. Fick du något stöd hemifrån? 
 
9. Hur väl förberedd känner dig du dig för sådana situationer?  
  



  
 

IV 

Bilaga D: Godkännande av datainsamling från verksamhetschef 
 
Godkännande av datainsamling (Till verksamhetschef för anestesikliniken på…………….)

Vi är två sjuksköterskor som studerar till anestesisjuksköterskor vid Linnéuniversitetet Växjö. Vi
har nu påbörjat vår Magisteruppsats som ingår utbildningen. Vi kommer genomföra en empirisk
studie med syftet ”att beskriva anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av
oförutsedda händelser såsom dödsfall på operationsbordet”. Vi planerar att göra datainsamling via
intervjuer med anestesisjuksköterskor, på er klinik, som har varit med om en oförutsedd händelse
såsom dödsfall som skett på operationsbordet.

Vi kommer göra en intervju per person, där vi spelar in samtalet, medan intervjupersonen berättar
om hur de hanterar sina upplevelser av oförutsedda händelser såsom dödsfall som skett på
operationsbordet. Ingen utomstående får tillgång till intervjumaterialet och data kommer
bearbetas konfidentiellt så att inga kommentarer resultatet kan knytas till någon enskild person.
Intervjuerna kommer äga rum februari månad 2016. Deltagande studien är frivilligt och kan
avbrytas av medverkande när som helst utan att behöva ange något skäl. Intervjuerna sker utanför
arbetstid.

Vi ber härmed om ditt godkännande att få genomföra ovan nämnda studie med syfte att öka
kunskapen om anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av oförutsedda händelser
såsom dödsfall på operationsbordet.

Vänliga Hälsningar

Elin Wiger Leg. Sjuksköterska Elin Eiderbrant –Leg. Sjuksköterska
ew222mt@student.lnu.se ee222sk@student.lnu.se

Handledare: Carina Elmqvist, Fil Dr, Universitetslektor, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Linnéuniversitetet, (0772-28 80 00 Telefon växel), carina.elmqvist@lnu.se

Godkännande från verksamhetschef
Jag ger härmed mitt godkännande till genomförande av studie nämnd ovan, där man undersöker
anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av oförutsedda händelser såsom dödsfall
på operationsbordet.

Underskrift ___________________________________________________

Namnförtydligande _____________________________________________

Ort/datum _______________ ______________
  



  
 

V 

Bilaga E: Information till avdelningschefer 
 
Information om studie – (Till avdelningschef på operationsavdelningen på …….) 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar till anestesisjuksköterskor vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
Vi har nu påbörjat vår Magisteruppsats som ingår i utbildningen. Vi kommer genomföra en 
empirisk studie med syftet ”att beskriva anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser 
av oförutsedda händelser såsom dödsfall på operationsbordet”. Vi planerar att göra 
datainsamling via intervjuer med anestesisjuksköterskor som har varit med om sådana 
oförutsedda händelser.   
 
Intervjuerna kommer ske utanför arbetstid. Vi kommer göra en intervju per person och vi spelar 
in samtalet för att kunna analysera materialet. Ingen utomstående får tillgång till 
intervjumaterialet och data kommer bearbetas konfidentiellt så att inga kommentarer i resultatet 
kan knytas till någon enskild person. Intervjuerna kommer äga rum i februari månad 2016. 
Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas av medverkande när som helst utan att behöva 
ange något skäl.  
 
Vänliga Hälsningar    
 
Elin Wiger - Leg. Sjuksköterska Elin Eiderbrant – Leg. Sjuksköterska 
ew222mt@student.lnu.se  ee222sk@student.lnu.se 
   0705-533840 
 
 
Handledare: Carina Elmqvist, Fil Dr, Universitetslektor, Institutionen för hälso- och 
vårdvetenskap Linnéuniversitetet, (0772-28 80 00 Telefon växel), carina.elmqvist@lnu.se 
 
 


