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Abstrakt 

Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor utsätts dagligen för stressiga situationer på arbetet. 

Kritiskt sjuka patienter kräver snabbt omhändertagande och intensivvårdssjuksköterskor måste 

arbeta snabbt för att rädda liv. Rådande personalbrist leder till att det blir svårt för 

intensivvårdssjuksköterskor att hantera stressiga situationer på arbetet. Stressiga situationer kan 

många gånger vara påfrestande för dem och det finns sällan tid för reflektion och återhämtning 

då stressen är mycket påtaglig. Att ständigt arbeta under stress kan leda till psykisk och fysisk 

ohälsa samt utbrändhet. 

Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av stressiga situationer på arbetet. 

Metod: En kvalitativ deskriptiv intervjustudie med induktiv ansats valdes. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med 8 intensivvårdssjuksköterskor som hade arbetat mellan 1,5 år - 40 

år från 2 allmänintensivvårdsavdelningar vid 2 sjukhus i Sverige. Intervjutexten transkriberades 

och analyserades genom manifest innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i 6 kategorier; att behöva stöd och uppleva brist på kompetens 

hos sig själv och andra, att samarbetsklimatet påverkas när det är stressigt, att inte räcka till för 

både patienter och anhöriga, att känna sig osäker men vara tvungen att arbeta snabbt när det är 

stressigt, att kunna använda stress och erfarenheter som resurser, att det är jobbigt och stressigt 

vid HLR situationer. Att vara ny och erfara den egna bristen på erfarenhet upplevdes som 

påfrestande för intensivvårdssjuksköterskor. Det var viktigt att de fick stöd och hjälp av kollegor 

för att kunna hantera stressiga situationer. Arbetsklimatet påverkades och de upplevde även att 

de var tvungna att arbeta snabbt när det var stressigt.  

Slutsats: Det kollegiala stödet var av stor betydelse för intensivvårdssjuksköterskor när det var 

stressigt eftersom alla hjälptes åt när det var bråttom och mycket att göra på avdelningen. De 

upplevde att det var påfrestande att ge stöd till anhöriga samtidigt som de skulle vårda patienter. 

Lång arbetslivserfarenhet gjorde att intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de var mer 

fokuserade och hade bättre struktur när situationen blev akut. Det var jobbigt och stressigt att 

utföra HLR på grund av att de upplevde en otillräcklig beredskap när det väl gällde. Fortsatt 

forskning samt riktade insatser behövs för att förbättra intensivvårdssjuksköterskors arbetsmiljö 

och förebygga stressrelaterad ohälsa för att öka deras välbefinnande på arbetet. Således kan detta 

medföra samhälleliga vinster genom färre sjukskrivningar bland intensivvårdssjuksköterskor 

samt förbättrad vårdkvalitet för patienter och anhöriga.  

 

Nyckelord: Känslor, intensivvårdssjuksköterska, hälsa, upplevelse, stress, omvårdnad 

simulerings träning.  

Keywords: Feelings, Intensive care nurse, health, experience, stress, nursing, simulation 

training.  
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1 Inledning 

Stress är ett vanligt förekommande inslag i intensivvårdssjuksköterskors dagliga arbete. 

Upplevd stress kan te sig på många olika sätt och påverka intensivvårdssjuksköterskor på 

flera plan såsom psykiskt, fysiskt och moraliskt (Dekeyser Ganz, 2012).  

 

I en studie om stress hos intensivvårdssjuksköterskor där författarnas mål var att identifiera 

förekomsten av stress hos intensivvårdssjuksköterskor, fann de att stressbelastningen och 

symtomen på stress hade samband med hur de uppfattade stress. I studien framkom att stress 

förekom vid arbetsmissnöje och vid kritiska situationer på intensiven. Detta kunde påverka 

intensivvårdssjuksköterskors hälsa och därmed leda till fysiska symtom såsom besvär från 

kardiovaskulära, digestions samt muskuloskeletal systemen (Cavalheiro, Moura Junior & 

Lopes, 2008). 

 

Karanikola, Albarran, Drigo, Giannakopoulou, Kalafati, Mpouzika, George, Tsiaousis, och 

Papathanassoglou (2013) beskriver att det blir allt vanligare med moralisk stress bland 

intensivvårdssjuksköterskor på grund av det höga arbetstempo som kräver mycket av dem i 

professionen. Moralisk stress förefaller vara associerat med uppsägningar bland 

intensivvårdssjuksköterskor relaterat till att de känner sig otillräckliga och otillfredsställda på 

arbetet. Arbetsmiljön infiltrerar och har stor betydelse för den patientnära vården varför detta 

är något som behöver följas upp för att förebygga att intensivvårdssjuksköterskor säger upp 

sig från sina arbeten. Det är viktigt att kontinuerligt inventera och förbättra 

intensivvårdssjuksköterskors arbetsmiljö med målsättning att de ska trivas på arbetet för att 

därmed förebygga sjukskrivningar och uppsägningar (Karanikola et al., 2013).  

Wåhlin, Ek och Idvall (2010) beskriver att det är av stor betydelse att 

intensivvårdssjuksköterskor upplever inre styrka och kraft för att känna arbetstillfredsställelse. 

De beskriver empowerment eller egenmakt som en viktig faktor för att förebygga samt 

minska sjukskrivningar och utbrändhet. Empowerment innebär en individs känsla av att ha 

makt över sin situation, sin omvärld, sitt arbete med mera. Sammantaget innefattar denna 

makt omständigheter som är personliga, samhällsfinansiella och miljörelaterade vilka inverkar 

på hälsan. Empowerment kan åstadkommas genom ett välfungerande teamarbete på 

arbetsplatsen, hälsobefrämjande åtgärder såsom coachande möten och annat som kan öka 

välbefinnandet (Wåhlin, Ek & Idvall, 2010). 
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2 Bakgrund 

Intensivvårdssjuksköterskor arbetar ofta under stress på grund av att de vårdar kritiskt sjuka 

patienter. De måste vara fokuserade och kunna arbeta snabbt eftersom ett snabbt 

omhändertagande och återställande av vitala funktioner är helt avgörande för patientens 

överlevnad. Dessa omständigheter ställer stora krav på intensivvårdssjuksköterskors 

kompetens och stresshanteringsförmåga. Under sådana förutsättningar är det av avgörande 

betydelse att intensivvårdssjuksköterskor upplever sin arbetssituation som hanterbar för att de 

ska må bra och uppleva tillfredsställelse på arbetet. Det är viktigt att uppmärksamma 

intensivvårdssjuksköterskors arbetsmiljö och ta del av deras upplever med syfte att skapa 

goda förutsättningar för att minska stress som kan leda till stressrelaterade sjukdomar och 

utbrändhet.  

Epp (2012) beskriver att chefen på arbetsplatsen har en betydande roll för att förebygga stress 

och utbrändhet hos intensivvårdssjuksköterskor. För att förebygga och minska stress kan 

chefen skapa en stödjande arbetsmiljö med olika strategier såsom att vara tillgänglig, stärka 

kollegiala relationer mellan professioner, upprätta debriefing, rådgivning med flera för att 

underlätta bearbetning av stressiga situationer. Med en chef som lyssnar på sin personal och 

uppmärksammar deras välbefinnande känner de sig bekräftade på arbetsplatsen och detta 

skapar förtroende för chefen. Genom att som chef ta del av intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av stress på arbetet får hen möjlighet att beakta situationen för att på så sätt kunna 

finna lösningar som kan förbättra deras arbetsmiljö. Då chefen är välinsatt och förtrogen kring 

arbetsmiljöfrågor kan riktlinjer och ny forskning leda till ny kunskap som kan stötta 

intensivvårdssjuksköterskor i sin yrkesprofession samt hjälpa dem att förebygga och hantera 

stressiga situationer på arbetet (Epp, 2012).  

 

Intensivvårdssjuksköterskor kan i sin tur hjälpa varandra att förebygga stress och utbrändhet 

genom att ta stöd av varandra samt genom att tillsammans skapa strategier för självhantering 

vid stressiga situationer (Epp, 2012).  

 

2.1 Stress 

Stress är kroppens fysiologiska svar då vi utsätts för större påfrestningar än normalt. Vid 

stress signalerar vårt nervsystem till binjuremärgen att frisätta katekolaminerna adrenalin och 

noradrenalin tillsammans med steroidhormonet kortisol från binjurarna. På så sätt får vi en 

ökad utsöndring av fett och glukos som ger snabb energi till våra muskler så att vi orkar med 
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den ökade påfrestningen. Stress kan ha både positiv och negativ inverkan och hjälper oss att 

klara det lilla extra om vi är trötta men om pressen blir långvarig och vi inte förmår att 

utnyttja den uppkomna stressen så kan det leda till negativa effekter som kan påverka vår 

hälsa. Alla individer tolererar stress på olika sätt, det som upplevs som mycket stressigt för en 

person behöver inte upplevas likadant för en annan. Vårt välbefinnande anses ha stor 

betydelse för hur vi påverkas av negativa stresseffekter och hur vi hanterar dessa 

(http://www.stress.se). 

 

2.2 Funktionell stress 

Stress kan upplevas som en positiv utmaning, där det då förekommer en balans mellan den 

egna förmågan att hantera de krav som ställs och kraven. På så sätt kan stressen bli en 

fartgivare som gör att individen kan samla ytterligare kraft för att klara av en påfrestande 

situation utan att fara illa.  (Todaro-Franceschi, 2015, s. 104 - 107).  

 

2.3 Dysfunktionell stress 

När kraven blir för stora och överstiger en individs förmåga att klara av dem eller om kraven 

är för låga och inte möjliggör till utveckling och tillämpning av den egna förmågan kan det 

leda det till att en negativ eller dysfunktionell stress uppstår. Krav-kontrollmodellen vilken 

innebär samverkan av en låg grad av kontroll och höga krav är den vanligast 

stressframkallande faktorn inom professionsarbeten. Höga nivåer av stress under längre tid 

ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar såsom hypertoni och hjärtinfarkt. Diabetes, övervikt, 

hyperlipidemi, kroniska smärttillstånd och psoriasis har även kopplats till stress. Dessutom 

kan samband ses mellan dysfunktionell stress och psykiskt illabefinnande såsom 

ångestsyndrom och depressioner. Därutöver föreligger risk för alkoholmissbruk eftersom 

alkohol ofta används i syfte att lindra den ångest och oro som den dysfunktionella stressen 

framkallat (Todaro-Franceschi, 2015, s. 71 - 73).  

 

2.4 Moralisk stress 

Moralisk stress eller samvetsstress syftar till en smärtsam psykisk obalans och innebär att en 

individ inte kan omsätta sina moraliska val i gärning. Den uppstår som ett resultat mellan en 

individs etiska lämpliga agerande i en viss situation och att inte kunna använda sig av denna 

på grund av olika hinder såsom bland annat tidsbrist eller begränsat inflytande på grund av 

maktstrukturer i samband med beslut (Karanikola et al., 2013).  
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2.5 Utmattningssyndrom 

Gustavsson, Norberg och Strandberg (2008) beskriver att utmattningssyndrom innebär att den 

drabbade har en uppfattning om vad denne vill åstadkomma men inte klarar av detta i 

handlingskraft fysiskt. De förklarar att viljan finns men att kroppen inte har tillräckligt med 

energi för att kunna utföra den tänkta handlingen vilket resulterar i ett misslyckande och den 

drabbade känner sig därför både misslyckad och dålig.  

 

Arman, Hammarqvist och Rehnsfeldt (2010) menar att utmattningssyndrom ofta bryter ut när 

den drabbade varit stressad och haft orimligt mycket att göra under en längre tid, det kan 

uppkomma på grund av dåliga relationer i familjen eller om kraven på arbetet är höga och 

orimliga under längre perioder. Då gränserna hela tiden tänjs, kan det till slut leda till att 

kroppen säger ifrån på grund av att den inte längre orkar arbeta i samma höga tempo som 

tidigare vilket leder till utmattningssyndrom. Upplevelsen av att inte kunna prestera under hög 

stress och att inte kunna ta sig för samma aktiviteter som förut leder till att personer med 

utmattningssyndrom inte förmår utföra saker som de dessförinnan med lätthet klarat av.  

 

Tidigare studier påvisar tydligt att intensivvårdssjuksköterskor utsätts för hög belastning på 

arbetet och att de behöver arbeta snabbt och under stressiga förhållanden på grund av det höga 

tempo som förekommer i dagens intensivvårdsavdelningar. De måste ideligen vara 

fokuserade och pusha sig för att göra det bästa för patienten och anhöriga och orkar till slut 

inte längre hålla det höga tempot. Detta kan leda till försämrad uppmärksamhet hos dem och 

till att de inte kan vara lika skärpta vilket kan göra att de då inte förmår att ge patienten den 

bästa omvårdnaden. Hög stress under längre tid kan även leda till att 

intensivvårdssjuksköterskor känner sig okoncentrerade och frånvarande. Konsekvensen kan 

då bli att de tappar fokus från patienten vilket kan innebära en ökad risk för felmedicineringar 

på grund av att förväxlingar kan uppstå. På grund av detta har det blivit allt vanligare med 

sjukskrivningar och fler intensivvårdssjuksköterskor säger upp sig för att undvika 

utmattningssyndrom (Todaro-Franceschi, 2015, s. 133).  

 

2.6 Upplevd stress 

De Boer, van Rikxoort, Bakker och Smit (2013) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor 

upplever påtaglig stress, då de vårdar svårt sjuka patienter som kräver snabba åtgärder för att 

överleva. I de allvarliga skedena när patienterna kommer till intensivvårdsavdelningen efter 

exempelvis trafikolyckor så upplevde flera intensivvårdssjuksköterskor stress och oro över att 
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inte hinna rädda patienten i tid och kampen mot klockan utlöste högre stresspåslag i form av 

snabbare puls och förhöjt blodtryck hos dem. De beskrev även hjärt och 

lungräddningssituationer (HLR) som en stressutlösande faktor. Intensivvårdssjuksköterskor 

beskrev att de upplevde ett högt stresspåslag och mycket adrenalin i kroppen vid utförande av 

HLR. Flera av dem berättade att de upplevde magsmärta och huvudvärk vid arbetsdagens slut, 

på grund av att de varit uppjagade och hade pressat sig själva för att kunna rädda och hjälpa 

patienterna som kommit till intensivvårdsavdelningen på bästa sätt. Vidare menar De Boer, 

van Rikxoort, Bakker och Smit (2013) att det finns risk för att intensivvårdssjuksköterskor, 

när de arbetar under stor press och känner av hög stress på arbetet tar med sig arbetet hem på 

grund av att de överanalyserar dagen efteråt samt vad som kunde gjorts annorlunda kring 

patienten och mår dåligt över detta. I sin tur kan det leda till bland annat alkoholproblem eller 

psykisk ohälsa i form av ångest, depression, panikångest eller humörsvängningar. 

Holms, Milligan och Kydd (2014) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor upplever stress 

och oro över att vårda svårt sjuka patienter som befinner sig vid livets slut. Beslut om att 

avsluta medicinsk behandling eller avbryta återupplivningsförsök för att rädda patienten 

gjorde att intensivvårdssjuksköterskor kände sig stressade och kände vanmakt för att de inte 

kunde göra mer för patienten. De försökte samtidigt upprätthålla en bra dialog med anhöriga 

för att de skulle få veta vilka som varit involverade och fattat medicinska beslut kring 

patienten. De beskrev att de upplevde rädsla över att anhöriga skulle bli arga, då läkare fattade 

medicinska beslut om att inte fortsätta behandla döende patienter, vilket orsakade en inre 

stress hos dem och en känsla av maktlöshet över att inte kunna göra mer för varken patienten 

eller anhöriga (Holms, Milligan & Kydd, 2014).  

Dekeyser Ganz (2012) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor arbetar under tidspress och 

att de ställs inför större krav samtidigt som de behöver vara mer skärpta när det kommer in 

patienter som är väldigt sjuka, ofta till och med döende. Stressen som de utsätts för i sådana 

situationer kan medföra en blockering som gör det svårt att tänka klart och att kunna utföra 

arbetsuppgifterna snabbt. Då intensivvårdssjuksköterskor ställs inför att fatta snabba beslut 

och inte har så stor betänketid upplever de en missbelåtenhet över den egna arbetsinsatsen 

därför att de inte hinner utföra alla arbetsuppgifter på ett bra sätt.  

Su, Boore, Jenkins, Liu och Yang (2009) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor upplever 

stress från samhället. Flera av dem beskrev att de känner krav från samhället såsom att de ska 

göra nytta för patienterna, att de ska finnas där och stötta dem samt att de skall hjälpa till att 
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ge en bra omvårdnad till de sjuka. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att samhällets syn på 

dem var att de bara tvättade patienten i sängen och inte hade tid att ge dem en god 

omvårdnad. Således upplever de stress och ser sig som otillräckliga samt känner att de inte 

hinner hjälpa patienterna tillräckligt. Intensivvårdssjuksköterskor berättar att de upplever stor 

press från anhöriga. De beskriver att det finns en vilja att göra gott för alla involverade, att de 

vill vara där för dem, förmedla information och visa intresse som gagnar patienten på bästa 

sätt men de förklarar att kan vara svårt när tiden inte räcker till. De upplever ångest och oro 

över att de inte har tid för patienten. Krav från läkare underlättar inte heller 

intensivvårdssjuksköterskors arbete utan gör det snarare mer betungande då det ofta innebär 

fler arbetsuppgifter och ställer större krav på den egna kompetensen. 

Intensivvårdssjuksköterskor känner oro och stress över att missa något under arbetspasset 

eller över att det skulle vara något som hade blivit bortglömt inför ronden eller 

överrapporteringen (Su et al., 2009).  

Janda och Jandová (2015) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor dagligen utsätts för höga 

nivåer av stress i sitt arbete vilket kan leda till upplevelser av psykiska och fysiska problem. 

Av denna anledning är det oerhört viktigt att skapa strategier som förbättrar 

intensivvårdssjuksköterskors arbetsmiljö i syfte att undvika stressrelaterade sjukdomar såsom 

utmattningssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. 

Förbisedda kan dessa upplevelser så småningom leda till försämrad hälsa, en känsla av dålig 

livskvalitet och lidande vilket i sin tur kan påverka vård och omvårdnad av patienter och deras 

anhöriga. Sammanfattningsvis visar dessa studier att dåliga arbetsförhållanden i kombination 

med dysfunktionell samt moralisk stress kan leda till ohälsa och utbrändhet hos 

intensivvårdssjuksköterskor. Detta i sin tur medför otillfredsställelse på arbetet med ökande 

sjukskrivningar och försämringar i sjukvården. 

2.7 Intensivvårdssjuksköterska 

En intensivvårdssjuksköterska är en grundutbildad och legitimerad sjuksköterska med en 

specialistutbildning inom intensivvård (Lindahl, 2012, s. 757). Intensivvårdssjuksköterskans 

ansvarsområde vilar på tre huvudområden vilka socialstyrelsen använder i sin 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Dessa är omvårdnadens teori och 

praktik vilket inkluderar intensivvårdssjuksköterskans professionella kunskap inom specifik 

omvårdnad och medicinsk vetenskap i en högteknologisk miljö, forskning, utveckling och 

utbildning som omfattar intensivvårdssjuksköterskans delaktighet i forskning och utveckling 

samt slutligen ledarskap vilket innefattar intensivvårdssjuksköterskans förmåga att leda, 
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planera och utveckla arbetet samt samarbeta med företrädare inom hälso- och sjukvården och 

andra samhällsfunktioner (Kompetensbeskrivning för intensivvårdssjuksköterskor, 2012).  

International Council ofNurses (ICNs) etiska kod för sjuksköterskor anger fyra för 

sjuksköterskan grundläggande och vägledande ansvarsområden; ”att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska anger dessutom att 

professionen ska genomsyras av en helhetssyn, ett etiskt förhållningsätt och även grunda sig 

på vetenskap och beprövad erfarenhet oberoende av verksamhetsområde (Socialstyrelsen, 

2005).  

Todaro-Franchesi (2015, s. 40) beskriver begreppet hälsa enligt följande citat. ”Hälsa är ett 

tillstånd som innefattar fridfullhet och livskvalité i form av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande”. Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) menar att hälsan är komplex och 

mångtydlig och tolkas på olika sätt av olika individer. De menar vidare att hälsan är 

föränderlig samt speglar en individs befintliga och hela livssituation vilket således innebär att 

sjuksköterskors arbete även inverkar på patienters existentiella hälsa. 

Intensivvårdssjuksköterskor har således en betydande roll i att stötta patienten så att 

hälsoprocesser främjas och bibehålls under vårdtiden samt även efter utskrivning. Därmed är 

det viktigt att ta del av deras upplevelser av stressiga situationer på arbetet för att kunna 

identifiera och åtgärda stressrelaterad ohälsa som kan leda till otillfredsställelse på arbetet 

vilket i sin tur inverkar i vård och omvårdnad av patienter och deras anhöriga. 

Enligt en studie av Rathert, Williams, Lawrence och Halbesleben (2012) så beskrivs det att 

sjuksköterskor vanligtvis uppvisar känslomässiga symtom på utmattning. Kännetecken på att 

arbetsmiljön är för stressig och påverkar intensivvårdssjuksköterskors hälsa negativt är att de 

inte hinner utföra omvårdnadsarbetet och att de då  p.g.a. detta känner sig otillräckliga, blir 

lättirriterade och uppvisar skuldkänslor i form av aggressivitet och förtvivlan. Därför är det 

viktigt att de kan samarbeta och även ventilera sina känslor med varandra på arbetsplatsen 

under stressiga förhållanden.  

2.8 Vårdmiljö 

Intensivvård är den vård som ges till svårt sjuka patienter som har behov av avancerad 

behandling och noggrann övervakning. Det är en vårdnivå som kräver stora resurser dels i 

form av kompetens, men även i form av personaltäthet och högteknologisk utrustning. Dagens 

intensivvård bedrivs inom ett antal olika områden såsom intensivvård på 
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intensivvårdsavdelning (IVA) då patienten har sviktande funktioner i olika organsystem, 

barnintensivvård för barn upp till 16 år (BIVA), thoraxintensivvård (TIVA), 

neurointensivvård (NIVA) samt brännskadeintensivvård (BRIVA) 

(http://www.icuregswe.org). 

 

Su et al. (2009) påtalar att omorganiseringar medför en minskning av andelen 

intensivvårdssjuksköterskor per skift vilket ställer större krav på de som blir kvar på 

intensivvårdsavdelningen. Omorganisationen gör att intensivvårdssjuksköterskor tvingas ta 

hand om fler olika patientkategorier. Detta medför att sjuksköterskorna upplever stress 

eftersom de inte känner sig tillräckligt kunniga inom alla områden.  

De Boer, van Rikxoort, Bakker och Smit (2013) beskriver att intensivvårdssjuksköterskor 

behöver arbeta med att ha en öppen dialog med varandra och lägga upp arbetet på ett mer 

effektivt sätt för att kunna hjälpa patienten och ge den bästa tänkbara vården. Det är viktigt att 

be om hjälp och delegera över arbetsuppgifter till sina kollegor, för att kunna lägga all fokus 

på att rädda och hjälpa den svårt sjuka patienten. Även att reflektera tillsammans med 

kollegor över hur arbetsdagen gått och vad som kan förbättras är av vikt för att 

intensivvårdssjuksköterskor ska utvecklas inom sin profession. 

Barker och Nussbaum (2011) beskriver hur viktigt det är att våga reflektera med sina kollegor 

vid  upplevd utmattning och ökad trötthet. Det är av vikt att ha högt i tak mellan kollegorna 

och kunna berätta om dessa upplevelser känns fysiskt eller psykiskt tunga  p.g.a. 

stressfaktorer eller p.g.a. att arbetsbelastningen är för hög. Det är vanligt att sjuksköterskor 

upplever psykisk trötthet på arbetet om det blir för stor påfrestning och högt arbetstempo 

under alltför lång tid, därav är det viktigt att kunna prata med sina kollegor och samarbeta 

samt delegera över arbetsuppgifter om det blir för stressigt på arbetet. 

Enligt Soini & Stiernström, (2012, s. 15) krävs god samarbetsförmåga och dialog mellan 

sjuksköterskor inom intensivvården för att vården ska fungera kring patienten. Då 

kommunikationen brister mellan sjuksköterskor och andra involverade yrkeskategorier 

fungerar verksamheten betydligt sämre vilket kan leda till ett lidande för patienten. Vid 

stressiga situationer erfordras en dialog mellan vårdpersonalen där det bestäms vilken roll 

varje enskild individ ska ha i en viss patientsituation med målet att alla inom gruppen ska 

känna sig trygga i denna samt för att arbetet ska flyta på.  
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Stayer och Such Lockhart (2016) påtalar att intensivvårdssjuksköterskor upplever en ökad 

professionell tillfredsställelse då de får stöd från sina kollegor. Detta kan i sin tur medföra en 

ökad förmåga att hantera uppkomna svåra vårdsituationer på ett bättre sätt. Det handlar om att 

arbeta som ett team med den gemensamma avsikten att driva sjukvården framåt men 

innefattar också en ömsesidig ambition för att patientomvårdnaden ska bli bra. Genom en 

strävan att stärka arbetsgruppen och verkligen vara öppen för en bra dialog så möjliggörs ett 

bättre samspel vilket i sin tur kan medföra ett bättre vårdarbete kring patienten. Detta leder en 

förbättrad gemenskap vilket hjälper och stärker intensivvårdssjuksköterskor i deras profession 

och gör dem till bättre teamledare som kan stärka gruppen (Soini & Stiernström, 2012, s. 15). 

Intensivvårdssjuksköterskor samarbetar med varandra och även med andra yrkeskategorier 

såsom läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter med flera varför det är viktigt 

att de förmedlar sin kompetens genom att berätta hur de tänker samt vad som kan vara 

relevant att göra i vissa situationer som kräver mer av dem. Genom att delge sin kunskap och 

träna på att försöka göra sitt bästa på arbetet med målet att vård och omvårdnad ska bli den 

bästa möjliga, berätta för patienter och anhöriga och göra dem delaktig i vården kan 

intensivvårdssjuksköterskor skapa en ökad trygghet för patienter, anhöriga och personal 

(Soini & Stiernström, 2012, s. 16 - 18). 

2.9 Patienter och anhöriga på intensivvårdsavdelningen 

Baumgarten och Poulsen (2015) beskriver att det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskor 

stöttar patienter som ventilatorbehandlas. Det är betydelsefullt för patienten att veta att de 

finns där hela tiden och inte lämnar dem.Vetskapen om att de finns där som stöd inger 

trygghet både för patienten såväl som anhöriga och upplevs som mycket viktigt för alla 

involverade. Patienter och anhöriga behöver delges information kontinuerligt och ibland 

upprepade gånger och de har behov av att få tydlig och lättförståeliga fakta som berör dem för 

att de ska förstå vad som händer och varför. Intensivvårdssjuksköterskor behöver vara insatta 

i arbetet kring patienten och vara lyhörda för uttryck för obehag eller signaler på stress som 

kan yttra sig via kroppsspråk eller genom att anhöriga som känner patienten bäst kan 

kommunicera om något inte verkar stå rätt till (Baumgarten & Poulson, 2015). 

Moggia, Biagi och Pompei (2005) beskriver att det är viktigt för anhöriga och patienter på en 

intensivvårdsavdelning att de får den hjälp de behöver, det är även viktigt för dem att ha 

möjlighet att få prata med ansvarig läkare om vad som är tänkt med vården och hur planen för 

patienten ser ut. Detta är av stor betydelse för att de ska känna sig lugnare och mer bekväma 
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med vården som ska utföras kring patienten. De menar vidare att det tycks ha betydelse för 

anhöriga att erhålla information om eventuella besökstider på intensivvårdsavdelningen för att 

de ska kunna veta när de kan besöka patienten samt när ronden genomförs så att de får tillfälle 

att kunna ställa frågor och få ny information från ansvarig läkare kring patienten (Moggia, 

Biagi & Pompei, 2005). 

3 Rational 

Enligt den litteraturgenomgång vi gjort framkommer det att det ställs stora krav på 

intensivvårdssjuksköterskor på grund av att de vårdar svårt sjuka patienter som kritiskt kan 

försämras snabbt, detta innebär att snabba beslut och åtgärder behöver sättas in, vilket i sin tur 

kan leda till att intensivvårdssjuksköterskor utsätts för hög stress. Intensivvården kräver 

mycket av intensivvårdssjuksköterskor eftersom de har ett stort ansvar då de vårdar allvarligt 

sjuka patienter. Därmed fordras en hög kompetens hos dem för att kunna ge bästa möjliga 

vård och behandling samt för att bibehålla en patientsäker vård. Intensivvårdssjuksköterskor 

kan lätt drabbas av samvetsstress som kan medföra svårigheter att hantera någon annans 

lidande. Samvetsstress kan även leda till att intensivvårdssjuksköterskor känner sig maktlösa 

när tiden inte räcker till. Samvetsstress byggs ofta upp av miljö, kollegor, arbetsbördor samt 

organisationens kultur och kan så småningom leda till utmattningssyndrom (Todaro-

Franceschi, 2015, s. 25 - 27).  

 

Både läkare och anhöriga kräver mycket av intensivvårdssjuksköterskor och detta sätter större 

press på dem då de vill utföra ett så bra arbete som möjligt. På grund av de krav som de ställs 

inför samt kompetensen som behövs för att kunna utföra arbetet på bästa sätt, så kan detta 

upplevas som mycket stressande för intensivvårdssjuksköterskor och medföra att de känner 

sig otillräckliga och misslyckade med sitt utförande av att ge god omvårdnad till patienten. 

Det här förekommer ofta då tiden är knapp och inte räcker till, därutav upplever 

intensivvårdssjuksköterskor stress över att de inte hinner med sitt arbete.  

Enligt litteraturgenomgången upplever intensivvårdssjuksköterskor att de ofta inte hinner med 

sina arbetsuppgifter eftersom det begärs mer av dem och deras kunskap inom sjukvården. 

Inom intensivvården är det ett nära samspel med såväl patient som anhöriga och 

kommunikation sker fortlöpande med dem. Om tiden då inte räcker till och patienten blir 

tvättad snabbt i sängen, kan det upplevas klandervärt och utstråla känslor av att känna sig 

oduglig och värdelös vilket i sin tur skapar psykisk och fysisk stress som 

intensivvårdssjuksköterskor tar med sig hem.  
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Således vill vi utifrån beskrivna förutsättningar få en bättre inblick i 

intensivvårdssjuksköterskors vardag på arbetet för att därmed kunna beskriva och se över 

vilka upplevelser som uppstår i samband med stressiga situationer på arbetet. Tidigare studier 

beskriver att intensivvårdssjuksköterskor känner stress och press från framförallt läkare men 

även från patienters närstående varför detta är ett område som behöver ses över och belysas 

genom att ta del av intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av hur det verkliga arbetslivet 

påverkar dem på arbetet och eventuellt i privatlivet. Vi vill med denna studie åskådliggöra 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av stressiga situationer på arbetet för att på så sätt 

åskådliggöra och inventera stressiga situationer som idag finns på arbetet. Vi vill ta del av 

intensivvårdssjuksköterskors egna berättelser av hur de upplever stressiga situationer för att 

sammanställa kunskaper som kan bidra till att förbygga stress och förbättra arbetsmiljön för 

intensivvårdssjuksköterskor. Denna kunskap kan i sin tur ha betydelse för patienter och 

anhöriga med förbättrad vårdkvalitet och kortare vårdtider som följd. Dessutom kan 

samhälleliga vinster genereras genom färre sjukskrivningar bland intensivvårdssjuksköterskor 

och även minskade vårdkostnader på grund av kortare sjukhusvistelse för patienter. 

 4 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av stressiga 

situationer på arbetet. 

5 Metod 

5.1 Design 

Eftersom studiens syfte var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av stressiga 

situationer på arbetet och därmed erhålla en djupare förståelse för vad de upplevde när det var 

stressigt så genomfördes en kvalitativ deskriptiv intervjustudie med induktiv ansats. En 

kvalitativ ansats har som mål att få fram subjektiva upplevelser så att en djupare förståelse för 

helheten av det som studeras erhålls. Polit och Beck (2012) menar att det är ett bra sätt att 

använda sig av denna typ av studie, när upplevelser ska studeras. Materialet som insamlats har 

analyserats med en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). 

5.2 Procedur och deltagare 

Deltagare som tillfrågades rekryterades från två allmänintensivvårdsavdelningar i norra 

respektive södra Sverige. Inklusionskriterier för att få delta i studien var sjuksköterskor med 
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specialistutbildning inom intensivvård. De som uppfyllde detta kriterium skulle berätta om 

sina upplevelser av stressiga situationer på arbetet. Författarna utgick ifrån Polit och Beck 

(2012, s. 493 - 496) och ett ändamålsenligt urval genomfördes där antal deltagare inte 

sorterades efter kön utan både män och kvinnor kunde delta. Informationsbrev och 

samtyckesblanketter delades ut på avdelningen av huvudhandledare/personalansvarig 

sjuksköterska till intensivvårdssjuksköterskor som var intresserade av att delta i studien på 

respektive intensivvårdsavdelning. Därefter kunde de tacka ja genom att kryssa i deltagande 

och lämna svarstalongen i medföljande kuvert i en avsedd låda på avdelningen som sedan 

hämtades av författarna. Deltagandet i studien hanterades konfidentiellt. Kontakt togs av 

författarna via telefon och per email. Totalt 8 intensivvårdssjuksköterskor varav 3 män och 5 

kvinnor deltog i studien vilket bedömdes vara tillräckligt för att studien skulle vara 

genomförbar. Deltagarnas ålder respektive arbetslivserfarenhet varierade från 34 - 65 år 

respektive 1.5 - 40 år (medelvärdet av arbetslivserfarenhet var 16 år) vilket innebar stora 

skillnader i vad som upplevdes som stressande för varje enskild deltagare. Genom att ha med 

deltagare med varierande åldrar och erfarenheter av yrket från både norra och södra Sverige 

skilde det sig mycket i vad som upplevdes som stressigt mellan de olika individerna.  

 

5.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer valdes och genomfördes därefter av författarna på respektive 

intensivvårdsavdelning, se intervjuguide (bilaga 5). Deltagarna hade själva fått bestämma tid 

och plats och de valde alla bli intervjuade på enskilt kontor på respektive sjukhus. 

Intervjuerna spelades in på band och sedan erhöll varje intervju en siffra som identifikation, 

enbart för att studenterna skulle kunna särskilja dem. Denna typ av metod har visat sig vara 

tillförlitlig och användbar just för att svara på syftet utifrån upplevelser som Polit och Beck 

(2012, s. 510) tydligt beskriver i sin litteratur. Semistrukturerade intervjuer tillåter författaren 

att ställa följdfrågor vilket kan leda till att deltagarnas svar blir mer ingående och detaljerade 

(Polit & Beck, 2016, s. 510). I intervjuguiden hade författarna förslag på följdfrågor för att 

utveckla de svar som gavs av deltagarna vid intervjuerna. Intervjuerna delades upp mellan 

författarna som genomförde studien, det vill säga att båda författarna utförde fyra intervjuer 

vardera vilka var för sig tog mellan 30 och 45 minuter.  

 

5.4 Dataanalys 

Eftersom syftet med studien varit att beskriva personers upplevelser valdes därför en 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Genom att använda 
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kvalitativ innehållsanalys som metod erhålls en djupare förståelse för det insamlade 

materialet. Graneheim och Lundman (2004) menar att verkligheten kan tolkas på olika sätt 

och att förståelsen är beroende av en subjektiv tolkning. Vidare anser Graneheim och 

Lundman (2004) att en text alltid har flera innebörder samt att det alltid förekommer en viss 

tolkning då texten närmas. Det manifesta innehållet, textinnehållet som inte har några egna 

tolkningar, användes för att tydliggöra intervjutexternas innebörder. Författarnas förförståelse 

bestod av en litteraturgenomgång som utförts i studiens ämne samt av författarnas 

erfarenheter av att träffa intensivvårdssjuksköterskor i verksamhetsförlagd utbildning. Under 

analysen av materialet hade författarna i åtanke att inte låta egna tolkningar påverka resultatet 

utifrån deras egna personliga erfarenheter (Graneheim &  undman,         enomförda 

intervjuer s elades u   flera gånger och transkriberades ordagrant  å dator av den författare 

som hade hållit i intervjun   nalysen genomfördes enligt  raneheim och  undman (      

genom att insamlat material lästes igenom av båda författarna i sin helhet u  re ade gånger  

 etta ska ade en känsla för innehållet i intervjuerna   tifrån syftet e traherades totalt     

meningsbärande enheter som kunde användas eftersom de beskrev u  levelser och svarade 

tydligt på studiens syfte.  eningarna togs ut tillsammans med omgivande te t så att helheten 

bibehölls och placerades i ett eget word-dokument. Efter att dokumentet med de 

meningsbärande enheterna lästs igenom gång på gång så kunde dessa kondenseras ned till en 

kortare text som sammanfattade innehållet i respektive enhet. Författarna var noga med att 

inte skriva en egen tolkning av innehållet. De kondenserade textenheterna 

underkategoriserades till totalt 24 stycken i första steget (se exempel i tabell 1).  

 
Tabell 1. Exempel på analyssteg 1 i tabell: Kondensering och underkategorisering. 

Meningsbärande  
Enhet 

Kondensering Underkategori 

2.5 ”Jag känner mig 
otillräcklig sådana 
gånger” 
 

2.5 Att känna sig 
otillräcklig 
 

Känslor av otillräcklighet 

6.3 ”Vi gjorde inte saker 
som egentligen var 
tvunget och göras för att 
patienten skulle få den 
bästa vården utan ja, vi 
gjorde prioriteringar som 
inte var bra” 
 

6.3 Att man inte gjort 
saker som skulle göras 
för att ge den bästa 
vården och att göra 
dåliga prioriteringar 

Känslor av otillräcklighet 

6.13 ”Ja, det är 
otillräcklig, det är en 
frustration att man inte 
räcker till… för att 
arbetsuppgifterna blev för 
många för alla 
professioner” 

6.13 Att man känner 
frustration för att man 
inte räcker till när att alla 
har för mycket att göra 

Känslor av otillräcklighet 
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Kategoriseringen utfördes i 5 steg. Under processens gång sammanfördes de textenheter som 

beskrev liknande upplevelser och i det femte och sista steget kom författarna fram till 6 

kategorier som hörde ihop och som svarade mot studiens syfte. Dessa slutliga kategorier 

svarade på intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av stressiga situationer på arbetet (se 

exempel i tabell 2). 

 
Tabell 2. Exempel på analyssteg 2 i tabell: Kondensering, underkategorisering och kategorisering 

Meningsbärande  
Enhet 

Kondensering Underkategori Kategori 

1:9 ”Kraften och energin 
gick ur mig när det hände! 
När läkaren sa att vi 
avslutar HLR så fanns det 
något inom mig som inte 
vill släppa taget” 
 

1. 9 Att kraft och energi 
försvann. Att läkaren bad 
oss avsluta HLR och att 
inte kunna släppa taget 

5. Att uppleva stress vid 
utförande av HLR 

Att det är jobbigt och 
stressigt vid HLR 
situationer 

1:3 ”Därav kan jag känna 
stress av att veta och hålla 
reda på när adrenalin och 
när cordarone ska ges” 
 

1.3 Att känna stress av att 
veta och hålla reda på när 
adrenalin och cordarone 
ska ges 
 

Upplevelse av stress vid 
administrering av 
läkemedel 

Att känna sig osäker men 
vara tvungen att arbeta 
snabbt när det är stressigt 

6,21 ”Och är det så att 
man inte klarar av en 
arbetsuppgift om jag 
tänker längre tillbaka i 
mitt yrkesliv… då får man 
ha förmågan och be nån 
annan göra uppgiften, så 
man backar och släpper 
fram nån annan” 

6,21 Att man får ha 
förmågan att kunna be 
om hjälp när man inte 
klara av en uppgift och 
att kunna backa och 
släppa fram någon annan 

Stress över ovan 
personalstyrka 

Att behöva stöd och 
uppleva brist på 
kompetens hos sig själv 
och andra 

6 Etiska överväganden 

Ansökan om att erhålla tillstånd för att få genomföra studien skickades till etiska gruppen 

inom institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Efter att etikansökan 

blivit prövad och godkänd skickades en skriftlig förfrågan om att få genomföra studien till 

verksamhetschef (VEC) på respektive intensivvårdsavdelning på de två sjukhusen. När 

skriftligt godkännande erhållits från verksamhetschefer kontaktades 

huvudhandledaren/personalansvarig sjuksköterska på de två sjukhusen och informerades om 

studien, dess syfte och genomförande samt ombads att vidarebefordra informationsbrev samt 

svarstalong med medföljande kuvert till intensivvårdssjuksköterskor som var intresserade av 

att delta i studien. En sluten låda där svarstalongen kunde läggas och som bara författarna 

hade tillgång till lämnades på respektive intensivvårdsavdelning för insamlande av dessa. 

Därefter hämtades svarstalongerna på respektive intensivvårdsavdelning och de 

intensivvårdssjuksköterskor som önskade delta i studien kontaktades per telefon och email. På 

så sätt erhölls både muntlig och skriftlig information. Författarna gav deltagarna information 

om att välja plats och tid för när intervjun kunde genomföras och att de när som helst kunde 

dra sig ur ifall de ändrade sig och inte längre önskade delta i studien.  
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Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer (2013) anger forskningsetiska överväganden som 

måste tas hänsyn till vid forskning. Detta innebär bland annat att forskaren måste överväga 

risker mot vetenskaplig vinst, att det ska finnas ett grundläggande handlingsprogram gällande 

deltagarnas rättigheter samt att forskningen omfattas av ett korrekt genomgående 

tillvägagångssätt och dessutom håller hög kvalitet. Med detta i beaktan informerades samtliga 

deltagare muntligt och skriftligt om studiens syfte, de fick själva avgöra om de önskade delta i 

studien och de informerades om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst under 

studien utan repressalier (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107 - 111). Data sparades tills 

examensarbetet blivit godkänt och publicerat och makulerades därefter. Allt intervjumaterial 

avidentifierades med hjälp av en siffra för varje enskild intervju. Numret som svarade för 

respektive deltagare motsvarade intervjuns siffra (bilaga 5).  

Insamlade data och uppgifter om samtliga deltagare tillämpades enbart i forskningssyfte. 

Informerat samtycke erhölls genom att deltagare svarade att de önskade delta i studien på 

samtyckesblanketten. Konfidentialitet garanterades genom verksamhetschefers och deltagares 

underskrifter se (bilaga 2) respektive (bilaga 4) efter att samtliga läst igenom och godkänt 

förfrågan till VEC (bilaga 1) samt (bilaga 3) informationsbrev och förfrågan till 

sjuksköterskor inom intensivvård (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109 - 110).  

6.1 Risk och nytta perspektiv 

Studien hade som utgångspunkt att beröra deltagarnas egna upplevelser av stressiga 

situationer vilket av dem skulle kunna erfaras som att det i slutändan kunde blivit för 

personligt och därmed medfört en risk att de valde att dra sig ur studien. Enskild deltagare 

kunde komma att bli berörd under intervjun vilket skulle kunna medföra att hen brustit ut i 

gråt eller blivit känslosam. I en sådan situation hade det kunnat bli aktuellt att avbryta 

intervjun eller föreslå deltagaren om någon åtgärd såsom att ta kontakt med 

företagshälsovården alternativt att lyfta frågan med berörd chef. Nyttan skulle kunna vara att 

tillföra ökad kännedom om vad som kan göras för att minska intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av stressiga situationer och i sin tur leda till ett förebyggande arbete i att stödja 

stresshantering på arbetet vilket på sikt kan ha en preventiv inverkan på stressrelaterad ohälsa. 

Detta kan även ha betydelse för patienter och anhöriga i vård och omvårdnadssituationer, 

samt att det kan leda till bättre reflektioner i arbetsgruppen. 
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7 Resultat 

Resultatet av analysen mynnade ut i 6 kategorier ( tabell 3) Dessa redovisas i påföljande 

löpande text samt även med citat från genomförda intervjuer.  

 
Tabell 3. Kategoriöversikt (n = 6) 

Kategorier 

7.1 Att behöva stöd och uppleva brist på kompetens hos sig själv och andra 

7.2 Att samarbetsklimatet påverkas när det är stressigt 
7.3 Att inte räcka till för både patienten och anhöriga 
7.4 Att känna sig osäker men vara tvungen att arbeta snabbt när det är stressigt 
7.5 Att kunna använda stress och erfarenheter som resurser 
7.6 Att det är jobbigt och stressigt vid HLR situationer 

 

7.1 Att behöva stöd och uppleva brist på kompetens hos sig själv och andra 

Både nya och erfarna intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de upplevde att det var svårt i 

början när då de var nyexaminerade men att de fick stöd av kollegorna som hade längre 

arbetslivserfarenhet. Erfarna intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de upplevde att det var 

mer stressande med ovan personal på arbetet. Intensivvårdssjuksköterskor menade även att 

det var viktigt att ta upp särskilt jobbiga händelser med sina chefer.  

 

”Jag menar att jag får det stöd och pepp som krävs för att jag ska klara mitt 

arbete och för att jag ska kunna ta mig igenom skiftet på ett bra sätt” 

(Deltagare 1) 

  

”det blir så jobbigt att göra allting för man orkar inte och kan inte och allt blir 

inte gjort och det var det som gjorde att jag gick till cheferna dagen därefter” 

(Deltagare 6) 

 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det var viktigt att kunna be om hjälp och att kunna 

låta en kollega ta över när det kändes svårt att utföra en uppgift eller om det var något som de 

inte hade stött på tidigare och kände osäkerhet inför. De berättade att de brukade fördela 

patienter som kom mellan varje enhet, då det var mycket och stressigt för att det skulle bli 

mer hanterbart för de som arbetade. Intensivvårdssjuksköterskor betonade att alla hjälptes åt 

när det kom svårt sjuka patienter och att det medförde att de då kunde hantera situationen på 

ett bättre sätt. Vidare beskrev intensivvårdssjuksköterskor att det var viktigt att kunna erkänna 

egna brister och okunskap för sig själv och att det var viktigt att kunna säga att de inte kunde 

när de inte kunde något för att kunna lära sig och erhålla ny kunskap. De berättade även att de 

brukade göra punktinsatser då de såg att deras kollegor behövde hjälp och stöd när det var 

stressigt. Intensivvårdssjuksköterskor påtalade också att det var viktigt att tala om när de 

kände sig stressade och att de kunde byta arbetsuppgifter med varandra när det låste sig för 
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någon. De förklarade också att det var viktigt att prata med varandra efter ett stressigt 

arbetspass. Intensivvårdssjuksköterskor menade även att det var viktigt att kunna delegera och 

lämna bort arbetsuppgifter samt att det fördes en tydlig dialog då de arbetade tillsammans i 

teamet.  

”Och det tror jag man måste göra för annars… då blir det nog stress inombords 

om du inte kan… vad ska man säga; erkänna för dig själv att det här behöver 

jag hjälp med eller det här” (Deltagare 6) 

 

”Ja! Man har varit inkastad ett antal gånger i sånna stressiga situationer så att 

man… man har lärt sig liksom hantera…  Alla försöker hjälpa till och 

fortfarande vi försöker hjälpas åt när det är nya, väldigt dåliga patienter så 

kommer alla in och… och hjälper till” (Deltagare 7) 

 

7.2 Att samarbetsklimatet påverkas när det är stressigt 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att överbeläggningar stressade dem. De upplevde att det 

var stressigt när flera läkare var inblandade i en patient och alla skulle vara med och 

bestämma och fatta beslut. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de kunde vara ovänliga 

när de blev stressigt. Några berättade att de kunde uppföra sig irriterat mot varandra under 

stressiga perioder.  

”Om man har en stressig situation så är man ju kanske inte, man är inte så 

vänlig utan man är ju liksom kan du det, kan du ta det, kan du ta det… Liksom 

det blir bara order såhär. Bara för det ska gå fort. Man hinner inte… Vill du 

vara snäll utan det blir bara så gör det och det och det” (Deltagare 5) 

 
”Jag upplever nog att den stress som.... jaa stressar mig mest är när det 

kommer svårt sjuka patienter som kräver iva-vård. Alltså.... då vi inte har 

platser. Så kallade överbeläggningar” (Deltagare 2) 

 
”Och då är det också så många som ska bestämma, då är det barnläkare med 

och de liksom vice versa, och ja så då kan man uppleva den stressen att man då 

inte har nån som riktigt säger att såhär gör vi” (Deltagare 5) 

 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det var svårt att räcka till för patienten när det var 

stressigt och att de då upplevde att vård och omvårdnadsarbete inte blev utfört på ett 

tillfredställande sätt. Några av dem beskrev att de fick vänja sig vid att bli avsnästa av 

kollegor vid stressiga situationer och att de upplevde stress när flera arbetsuppgifter skulle 

utföras på samma gång. De upplevde att det togs för givet att de skulle hinna med alla egna 
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arbetsuppgifter inklusive omvårdnadsuppgifter som undersköterskor skulle utföra och även 

avlösa dem för rast vilket ofta resulterade i att de själva inte fick någon rast.  

Vidare beskrev de att de hade svårt att säga att de inte hade tid att hjälpa till då någon av 

undersköterskorna frågade om hjälp med omvårdnadsuppgifter såsom att bädda då de själva 

hade mycket att göra och att detta kunde medföra att de inte hann med sina egna 

arbetsuppgifter. De berättade att många överbeläggningar kunde skapa en osäkerhet hos dem 

då de inte visste var de skulle börja. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det pratade om 

en uppgivenhet över att inte ha hunnit med sina arbetsuppgifter. En 

intensivvårdssjuksköterska uttryckte det som att det var ett sätt skydda sig själv mot stressen. 

Hon berättade att hon tröstade sig med att även andra kollegor och andra professioner inte 

heller hunnit med alla sina arbetsuppgifter under skiftets gång. 

 
”då pratade vi om det här att, att man säger att man skiter i det och det tror jag 

det var ett sätt för att skydda mig själv” (Deltagare 6) 

 

”men jag tröstade mig med att det hade inte läkarna heller, de kunde heller inte 

göra alla sakerna” (Deltagare 6) 

 

7.3 Att inte räcka till för både patienten och anhöriga 

Några intensivvårdssjuksköterskor berättade att de upplevde att det var jobbigt att be anhöriga 

att lämna patientsalen då omvårdnadsarbete skulle utföras. De beskrev även att det var 

påfrestande att hjälpa anhöriga när de samtidigt skulle försöka hålla patienten vid liv och de 

upplevde att detta tog mycket energi från dem. Intensivvårdssjuksköterskor poängterade att 

närstående tog mycket tid från deras arbete kring patienten, då de hade många frågor och 

funderingar.  

”Jag sa, nu måste ni ut härifrån och låta oss jobba och… för han måste in till 

operation och vi kan inte vänta med det här, han måste in nu”! Och just det här 

alltså som sagt det är jobbigt som det redan är hela situationen men det 

försvårar ytterligare när det krävs sån tid och energi från dig att lugna 

anhöriga” (Deltagare 7) 

 

”Sen kan det stressa mig om anhöriga frågar mycket och man känner att tiden 

inte räcker till för att hjälpa eller förklara för dem just i den stunden de frågar” 

(Deltagare 3) 

 

De berättade att anhöriga kunde bli arga och till och med hotfulla då de inte var nöjda med 

vården vilket gjorde att det kunde kännas obehagligt vid dessa tillfällen. 
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Intensivvårdssjuksköterskor förklarade att det var svårt att hantera anhörigas ilska och 

frustration kring patienten men att de samtidigt förstod att anhöriga var i chock vilket gjorde 

att de kunde ha överseende i dessa situationer. De beskrev att det var stressigt när det kom 

svårt sjuka patienter som krävde stora vårdinsatser samtidigt eftersom de upplevde att det var 

psykiskt och fysiskt påfrestande. Nya intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det var jobbigt 

att de inte fick samma handledning av olika kollegor eftersom detta medförde att de kunde 

känna sig osäkra. De beskrev att de kunde känna sig otillräckliga och att de upplevde stress 

när de inte hade tid för att kunna ta hand om och ge information till anhöriga. Största fokus 

läggs på patienten och att inte kunna ta anhöriga åt sidan och hinna berätta vad som händer 

och varför man gör på ett visst sätt upplevdes stressande av intensivvårdssjuksköterskor. De 

beskrev att de kände stor otillfredsställelse då de inte hunnit med det de skulle utfört och 

därmed lämnade över mycket arbete till den som skulle ta över. De berättade även att de hade 

svårt att hinna med sina arbetsuppgifter eftersom de fick lösa undersköterskor för rast. Flera 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde stress över att inte kunna hjälpa föräldrar och andra 

anhöriga då de var ledsna, förtvivlade och oroliga på ett bättre sätt. De kunde känna sig dåliga 

när de såg anhörigas förtvivlan och att deras förhoppningar gått i stöpet och detta gjorde att de 

upplevde att de varken hade hunnit eller kunnat hjälpa dem på bästa sätt.  

 

Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de ibland inte hade tid att hänvisa anhöriga så att de 

kunde få prata med läkaren eftersom de hade haft så mycket att göra under sitt pass. De 

beskrev att det var jobbigare att vårda svårt sjuka barn och unga jämfört med äldre och de 

upplevde att det var lättare att acceptera när en äldre patient blev sämre. 

”Jag hade en annan patient med massiv hjärnblödning som var aktuell för 

organdonation och anhöriga skulle ta farväl.  Det var svinjobbigt” (Deltagare 

4) 

 

”Jag har inte tagit hand om så många barn men det är väl klart att egentligen 

ju yngre ju yngre nån är… det kan ju räcka med att nån är i ens egen ålder… 

alltså det är ju lättare att vårda en svårt sjuk 80 – 90 åring… oftast har de flera 

sjukdomar med sig sen tidigare så det känns inte konstigt om de blir sämre men 

om det är nån i ens egen ålder eller ett barn eller som är i ens föräldrars ålder 

till och med kan jag tycka är jobbigt liksom” (Deltagare 8) 

 

Vidare uttryckte intensivvårdssjuksköterskor att fastän de hade försökt göra allt de kunde för 

patienten och hens närstående så blev närstående ändå inte nöjda och glada vilket gjorde att 

de kunde känna sig otillräckliga. De beskrev att det var stressigt när patienten var 
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vårdkrävande och det krävdes mycket av dem för att möta patientens behov. 

Intensivvårdssjuksköterskor berättade att de kände frustration över att inte hinna med sina 

arbetsuppgifter vilket gjorde att de upplevde att de inte räckte till när det var mycket att göra 

på arbetet. En intensivvårdssjuksköterska beskrev att hon hade varit jätterädd första gången 

hon hade en svårt sjuk patient.  

 

7.4 Att känna sig osäker men vara tvungen att arbeta snabbt när det är stressigt 

Några intensivvårdssjuksköterskor berättade att det var stressigt när läkemedel som Adrenalin 

och Cordarone skulle ges och att de kände osäkerhet kring när vissa läkemedel skulle 

administreras. Vidare beskrev de att de kände sig osäkra och otillräckliga, när de inte visste 

hur det skulle gå för patienten och att de blev stressade över att känna sig tvungna att arbeta 

snabbt och utföra arbetet effektivt trots att det inte fanns tillräckligt med resurser. 

Intensivvårdssjuksköterskor berättade att de kunde få känslor av skuld och känna att de hade 

gjort ett dåligt jobb vid dessa tillfällen.   

 
”Jag kan känna mig skuldbelagd ibland... tycka att jag gjort ett dåligt jobb” 

(Deltagare 4) 

Intensivvårdssjuksköterskor förklarade att de upplevde stress då de tog hand om motoriskt 

oroliga patienter. Bristande självkännedom om den egna stresståligheten upplevdes som 

stressande och de påtalade att det var jobbigt att ha hand om svårt sjuka patienter då det var 

mycket att göra och rörigt på avdelningen. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de 

upplevde att det var stressigt om flera patienter blev akut dåliga och behövde hjälp samtidigt 

vilket medförde att de inte visste var de skulle börja. De upplevde att det var stressigt när det 

fick många ordinationer på en och samma gång av narkosläkaren. Intensivvårdssjuksköterskor 

berättade också att de upplevde stress då de fick göra läkares och undersköterskors arbete 

utöver det egna arbetet såsom att ordinera läkemedel i patientjournalen och omvårdnadsarbete 

såsom att bädda sängen eller utföra hygientvätt. De beskrev att de upplevde stress när 

patienter skulle mobiliseras eftersom det tog mycket tid och det i sin tur gjorde att de halkade 

efter med andra arbetsuppgifter. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de upplevde en stor 

frustration över att inte hinna med allt arbete som skulle göras innan nästa arbetspass. De 

kände sig missnöjda över sin arbetsinsats då det varit mycket de inte hade hunnit utföra och 

att de heller inte kunnat ge den omvårdnaden de önskade till patienten. Några 

intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de kände sig otillräckliga när de inte hann hjälpa sina 

kollegor som också hade väldigt mycket att göra. De beskrev att de upplevde en smygande 

stress inombords över att känna sig dålig och otillräcklig.  
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 ”Ja, det är otillräcklig, det är en frustration att man inte räcker till… för att 

arbetsuppgifterna blev för många för alla professioner” (Deltagare 6) 

De förklarade även att de upplevde känslor av uppgivenhet och att de ville ge upp då det var 

mycket att göra och att de kände att de inte orkade mera. Intensivvårdssjuksköterskor 

förklarade också att de kände en viss typ av osäkerhet många gånger då läkarna ordinerade 

läkemedel i all hast, och då beskrev de att de var tvungna att våga fråga igen om de förstått 

ordinationen rätt eller och läkaren hade tänkt något annorlunda trots att de såg att även 

läkarna hade mycket att göra kring sina egna arbetsuppgifter. 

"För när narkosläkarna spottar ur sig ordinationer, så kan jag känna 

fruktansvärd stress..... man vill ju nästan dö" (Deltagare 3) 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde ofta frustation över att läkarna inte hittade vad som var 

fel på patienter eftersom det i sin tur gjorde att många inblandade blev ovetande om vad som 

skulle hända. De kände oro och osäkerhet över att inte kunna berätta vad som var tänkt eller 

vad som var planerat då diagnosprognos inte kunde ställas direkt. De kände sig osäkra och 

ovetande sådana stunder då det inte fanns något direkt svar. 

"Alltsååå.... läkarna hittar inte alltid alla diagnoser! Man står många gånger 

ovetandes om det verkligen är rätt typ av behandling" (Deltagare 4) 

De beskrev att de kände sig stressade då de inte hade tillräckligt med resurser att tillgå och då 

alla patienter var i behov av hjälp samtidigt. De kände stor stress att arbetet blivit dåligt utfört 

för att prioriteringar inte blivit de bästa i de stressiga arbetssituationerna. 

"Snabbt! Ska det dessutom gå, inte alltid man har resurser för det! Jag blir 

stressad av sånt! Fruktansvärd stress är det" (Deltagare 2) 

 "Många patienter som kommer in och är svårt sjuka, alla behöver hjälp 

samtidigt" (Deltagare 3) 

”När man inte får tid för att göra det man behöver göra. Att folk stressar en och 

att narkosläkaren väller ur sig en jäkla massa ordinationer så man knappt 

kommer ihåg första läkemedlet han eller hon rabblade upp” (Deltagare 3) 

 

7.5 Att kunna använda stress och erfarenheter som resurser 

Intensivvårdssjuksköterskor som inte hade arbetat så länge berättade att de såg upp till 

kollegor som hade arbetat under lång tid på avdelningen eftersom de hade lång erfarenhet av 
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arbetet och kunde hantera stressiga situationer på ett mycket bra sätt. En av dem beskrev att 

hon hade varit jätterädd i början men att hon hade blivit mycket lugnare med tiden och att hon 

nu kunde anpassa stressnivån till situationen på grund av att hon upplevde att hon nu hade 

mer erfarenhet. Hon beskrev att det var bra med individuella olikheter eftersom alla tänker på 

olika sätt och på olika saker vilket många gånger kunde underlätta arbetet och även bidra till 

att föra arbetet framåt. En intensivvårdssjuksköterska berättade att hon upplevde stressen som 

en resurs när det blev stressigt, då hon blev mer fokuserad och utförde arbetsuppgifterna på ett 

mer rutinerat sätt. En intensivvårdssjuksköterska menade att det var betydelsefullt att vara 

ödmjuk med egna kunskaper för att kunna ta till sig mer kunskap. Hon beskrev att hon såg 

varje situation som ett inlärningstillfälle där hon kunde få nya erfarenheter och verktyg att 

arbeta med i nästa situation. 

 
”Jag känner mig mycket lugnare nu, när det kommer in en patient och jag jagar 

inte upp mig för allting heller längre… förut var man ju så himla… det kunde 

komma in nån som egentligen mådde ganska bra men man blev ändå uppjagad 

för man fick ta emot en patient… man var beredd liksom på det värsta hela 

tiden på nåt vis och nu… nu anpassar man lite stressnivån till vad det faktiskt är 

som kommer  [SKRATTAR]  så jag tror att man… man lär sig. Alltså det är ju 

en erfarenhet också tror jag” (Deltagare 8) 

 

”Och sen är vi ju olika människor… vi tänker på olika sätt. Och det blir så 

tydligt när man ingår i ett team för vissa tänker direkt på vissa saker och jag 

tänker på vissa grejer och såhär… Och tillsammans så får man ju ihop det när 

man är klar liksom” (Deltagare 8) 

 

7.6 Att det är jobbigt och stressigt vid HLR situationer 

Flera intensivvårdssjuksköterskor beskrev att de upplevde att hjärt och lungräddning (HLR) 

till patient som drabbats av hjärtstopp var tufft och jobbigt. Mycket handlade om att det var 

många delar att hålla reda på i förloppet. Att de verkligen fick ge allt och kämpa för någon 

annans liv. De upplevde stress över att tiden var knapp och att det krävdes mycket av dem i 

dessa situationer. Att försöka rädda livet på barn och vuxna påverkade dem också i 

situationen. Flera intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det var jobbigt och tungt när det 

handlade om utförande av HLR.  

 
 Jag tycker att det är jobbigaste att arbeta med HLR patienter” (Deltagare 1) 
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Intensivvårdssjuksköterskor upplevde oro över att inte veta hur de skulle komprimera och hur 

de skulle utför HLR. De upplevde rädsla att trycka för hårt på barn och unga som drabbats av 

ett hjärtstopp. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det var känslomässigt påfrestande att 

utföra HLR och att de fick ta hänsyn till kollegor som upplevde HLR som en jobbigare 

situation än vad de själva gjorde. Några av dem beskrev att de blev stressade över att ha 

anhöriga inne på salen när HLR skulle utföras. Det gjorde att situationen blev tyngre och mer 

känslomässigt laddad. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att det var stressigt när det inte 

fanns tillräckligt med utrymme för att utföra HLR och att anhöriga var kvar inne på salen. De 

upplevde stress över att hålla reda på all utrustning inne på salen vid HLR utförande. 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde även att de var för lite personal när HLR skulle utföras. 

De beskrev att de upplevde att det var jobbigt att utföra sina arbetsuppgifter och att de fick 

försöka andas och fokusera inne på akutrummet för att kunna utföra sitt arbete. En 

intensivvårdssjuksköterska berättade att det kunde kännas fantastiskt då de hade lyckats med 

HLR. 

"sist jag hade det på barn då var ju anhöriga; mamma och pappa satt ju också 

bredvid va, och det är ju också alltid jobbigare då” (Deltagare 5) 

 

”Det känns bra de gångerna vi har lyckats. Då kan jag tycka det är fantastiskt! 

Jag har varit med om där vi har hållit på i trekvart… Och patienten blir helt 

okej” (Deltagare 6) 

8 Diskussion  

8.1 Resultatdiskussion 

Stress är en naturlig kroppslig reaktion och som vi tidigare beskrivit så är individens 

välbefinnande av stor betydelse för dennes stresshantering. Flera intensivvårdssjuksköterskor 

beskrev att det var viktigt att bearbeta svåra och stressiga situationer för att må bra. Det 

salutogena perspektivet av Antonovsky (2005) inriktar sig på det som ger upphov till och 

upprätthåller hälsa hos en individ. Det som är utmärkande för det salutogena perspektivet är 

en individs känsla av sammanhang (KASAM). KASAM teorin bygger på vad som gör att en 

individ har hälsa och vad som gör att denne förmår att klara av allvarliga påfrestningar i livet. 

Grunden i KASAM är att hälsa uppstår när individen erfar en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005). KASAM består av tre viktiga beståndsdelar; meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Det råder en ömsesidig hierarki mellan dessa tre på samma 

gång som de är fast sammankopplade. Meningsfullhet innebär att det måste finnas en mening 

i det som sker, begriplighet utgör den egna förmågan att tolka och förstå sin omvärld för att 
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kunna förmå att klara av plötsliga och oväntade händelser samt förstå situationer som inträffar 

i livet och sist men inte minst hanterbarhet som är individens förmåga att kunna hantera det 

inträffade. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda kritiskt sjuka patienter kan 

vara jämförbart med en svår eller påfrestande situation i livet. Således kan vi med 

utgångspunkt från KASAM hänvisa till att en individs förmåga att hantera och reagera på 

stressorer eller stressiga situationer beror av huruvida dennes känsla av sammanhang är 

välutvecklad eller svagt utvecklad. En individ med en välutvecklad KASAM förmår att 

hantera en stressig situation och kan komma vidare i hanteringsprocessen medan en individ 

som har en svagt utvecklad KASAM saknar denna förmåga att hantera situationen och 

kommer således inte vidare i processen (Antonovsky, 2005). Intensivvårdssjuksköterskor 

upplevde att de ofta inte räckte till och att de ofta inte hade den tid som patienten behövde 

vilket gjorde att arbetet kändes svårt och ohanterbart. Detta medförde i sin tur att det togs tid 

från omvårdnadsarbetet som de inte hunnit utföra kring patienten och det gjorde att de kände 

sig misslyckade och dåliga på grund av att de inte hunnit med allt som skulle utföras under 

passet. De upplevde att de inte räckte till för patienten och anhöriga vilket medförde känslor 

av otillräcklighet hos dem.  

 

I vårt resultat beskrev intensivvårdssjuksköterskor som hade lång arbetslivserfarenhet att de 

kunde uppleva stressen som en resurs som gjorde att de kunde utföra arbetet på ett mer 

strukturerat sätt. Detta tolkar vi som att de på grund av sin långa arbetslivserfarenhet hade lärt 

sig att hantera stressiga situationer utifrån att de hade förvärvat en välutvecklad KASAM.  

 

Vidare beskrev intensivvårdssjuksköterskor att det var viktigt att kunna få möjlighet att 

utveckla sin kompetens och erhålla ny kunskap för att arbetet skulle kännas meningsfullt. 

De uttryckte behov av simuleringsträning i teamet för att kunna känna sig tryggare och 

säkrare vid akut omhändertagande av svårt sjuka patienter.  

 

Meurling, Hedman, Sandahl, Felländer-Tsai och Wallin (2012) belyser att systematisk 

simuleringsbaserat teamutbildning har betydelse för hur intensivvårdssjuksköterskor uppfattar 

säkerhetsklimatet på arbetet. Simuleringsbaserat teamutbildning har visat sig ha en rad 

positiva effekter för teamarbetet på intensiven. Bland annat genererar det i bättre attityder, 

kommunikation och samordning i teamet och ökad kunskap. Vidare menar Meurling et al. 

(2012) att strukturerade interventioner som inriktar sig på teamarbete har koppling till 

förbättrat teamarbete och säkerhetsklimat på arbetet.  
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Rice, DeLetter, Fryman, Parrish, Velotta och Talley (2016) beskriver liknande resultat och 

menar dessutom att det finns vinster med teamträning såsom förbättrade vårdresultat, minskad 

morbiditet och mortalitet, minskade kostnader samt kortare vårdtid för traumapatienter på 

intensiven.  

 

Intensivvårdssjuksköterskor upplevde stress på grund av personalbrist och avsaknad av tid. 

De upplevde att de vid dessa tillfällen inte kunde tillgodose den vård som patienten behövde. 

Allt detta påfrestar hälsan vilket vi anser vara en ogynnsam utveckling eftersom det medför 

ökande kostnader för samhället på grund av fler och längre sjukskrivningar bland 

intensivvårdssjuksköterskor vilka insjuknat på grund av den höga arbetsbelastningen som de 

utsätts för på arbetet. Det är viktigt att se över arbetsmiljöproblem och den arbetsbörda som 

läggs på intensivvårdssjuksköterskor för att skapa goda förutsättningar för att de ska kunna 

arbeta utan risk för att utveckla stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom. 

De Boer, van Rikxoort, Bakker och Smit (2013) menar att det är bra att reflektera och prata 

med kollegor eftersom det hjälper intensivvårdssjuksköterskor att bearbeta stressiga 

situationer på arbetet på ett bättre sätt. Intensivvårdssjuksköterskor beskrev att det hjälpte dem 

att få stöd av kollegorna men att de även hade andra behov för att klara av arbetet. Karanikola 

et al., (2012) betonar att stress hänger ihop med alltfler uppsägningar bland 

intensivvårdssjuksköterskor på grund av att de upplever en påtaglig stress då det är för mycket 

på arbetet. Detta i sin tur medför att de upplever att det är betungande att utföra sitt arbete och 

överväger av denna anledning att säga upp sig då de känner sig missnöjda och upplever att det 

blir ohanterbart att arbeta på intensivvårdsavdelningen.  

 

Sacco, Ciurzynski, Harvey och Ingersoll (2015) beskriver å andra sidan att 

intensivvårdssjuksköterskor upplever tillfredsställelse då de ger medkännande vård till 

patienter och anhöriga men att de även riskerar en hög anspänning i samband med 

vårdarbetet. De menar att det bör råda balans mellan tillfredsställelse och anspänning på 

arbetet vilket kan betraktas som en yrkesmässig livskvalitet. 

 

Burgess, Irvine och Wallymahmed (2010) antyder att personligheten kan ha betydelse för 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av stress och stresshantering samt trivsel på arbetet.   

Detta kan påverka stressorfaktorer på arbetet på grund av att olika personligheter medför 

skillnader i hur personer upplever och hanterar stress. Intensivvårdssjuksköterskor vars 

personlighet präglades av öppenhet, samförstånd och omsorg för andra individer hade bättre 
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strategier för att hantera stressiga situationer. De kunde planera sitt arbete på ett bättre sätt och 

hade lättare att omprioritera åtgärder vid dessa situationer.  

 

Hays, All, Mannahan, Cuaderes och Wallace (2006) menar att det är viktigt med 

förebyggande arbete av befrämjande strategier och metoder för problemfokuserad hantering 

för att minska sjukfrånvaro för intensivvårdssjuksköterskor samt för att öka patientsäkerheten. 

Dessutom kan effektiva copingstrategier leda till ökad självkänsla och tillfredsställelse på 

arbetet för intensivvårdssjuksköterskor. Tillfredsställelse på arbetet kan medföra att 

intensivvårdssjuksköterskor upplever att arbetet känns meningsfullt och känner sig mer 

motiverade vilket gynnar patientens omvårdnad och medför bättre vård och omvårdnad samt 

stärkt hälsa (Hays et al., 2006).  

 

Epp (2012) beskriver att chefer har en viktig roll i att förebygga utbrändhet bland 

intensivvårdssjuksköterskor genom att vara mer engagerade och försöka se över åtgärder för 

att förebygga sjukskrivningar och dylikt. Detta ställer större krav på att chefer ska vara 

tillgängliga, uppmärksamma och stödja intensivvårdssjuksköterskor för att trivsel och 

arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt. 

 

Det beskrivs tydligt i resultatet att intensivvårdssjuksköterskor upplever att de inte räcker till. 

Upplevelser av att inte räcka till och inte mäkta med det som ska göras för att ge god vård, 

kan i sin tur medföra att patienter och anhöriga inte får den vård och omsorg som de behöver.  

I studien framkom det att den upplevda stressnivån hade stor betydelse för psykiskt 

välbefinnande och även för att kunna minska risken för stressrelaterade sjukdomar och 

utbrändhet hos intensivvårdssjuksköterskor. Dessutom upplevde intensivvårdssjuksköterskor 

att det egna välbefinnandet hade stor betydelse för omvårdnad av patienter och anhöriga. De 

upplevde att de hade mer energi när de mådde bra på arbetet och detta gjorde att de kände att 

de hade utfört sitt arbete på ett bra sätt för patienten och anhöriga. Avsaknad av välbefinnande 

kunde påverka intensivvårdssjuksköterskors arbete och bemötande på ett negativt sätt vilket i 

sin tur gjorde att patienter, anhöriga och kollegor kunde uppleva att de hade blivit illa 

bemötta. I resultatet framkom även att intensivvårdssjuksköterskor på en av de två i studien 

förekommande avdelningarna upplevde att det kollegiala utmärkte deras avdelning och att de 

därmed hade stort stöd av varandra. Det kollegiala stödet gjorde att de kunde bearbeta och 

hantera stressiga situationer som uppkom på arbetet på ett bra sätt. Det framgår i resultatdelen 

att intensivvårdssjuksköterskor även upplevde stress vid utförande av HLR. Liksom tidigare 

beskrivet i studien efterfrågas en bättre beredskap vid akuta omhändertaganden. 
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Simuleringsträning tillsammans med teamet kan vara ett sätt att stärka samarbetet och bidra 

till att intensivvårdssjuksköterskor och övriga teamet upplever större trygghet och kan hantera 

dessa situationer på ett bättre sätt. Det fanns även en skillnad mellan upplevd stress vid HLR 

mellan deltagare från norra respektive södra Sverige. Intervjuerna genomfördes på 2 

allmänintensivvårdsavdelningar varav de intensivvårdssjuksköterskor som deltagit i studien 

på det ena sjukhuset hade mer erfarenhet av HLR situationer på grund av att de även arbetade 

på hjärtintensiven vid sjukhuset.  

 

8.2 Samhälleliga vinster 

Det är viktigt att inventera och fånga upp bidragande orsaker till stressrelaterad ohälsa hos 

intensivvårdssjuksköterskor för att undvika illabefinnande hos dem på arbetet och i det 

dagliga livet. Detta kan medföra färre långtidssjukskrivningar och ökad tillfredställelse på 

arbetet vilket i sin tur medför minskade kostnader för samhället, bibehållen produktiv 

sjukvård med kompetent personal samt friskare patienter som kräver kortare sjukhusvistelse 

Rice, et al. (2016). 

 

8.3 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av stressiga 

situationer på arbetet och för att erhålla en djupare förståelse så genomfördes en kvalitativ 

deskriptiv intervjustudie med induktiv ansats. En kvalitativ ansats har som mål att få fram 

subjektiva upplevelser så att en djupare förståelse för helheten av det som studeras erhålls. 

Polit och Beck (2012) menar att det är ett bra sätt att använda sig av denna typ av studie, när 

upplevelser ska studeras. För att erhålla trovärdighet i studien krävs det att det insamlade 

materialet är relevant och svarar på studiens syfte. Det ska vara tydligt hur analysprocessen 

gått tillväga och hur insamling samt urval av personer skett. Inklusionskriterierna var att 

endast sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård kunde delta i studien. 

Således utgjorde könstillhörighet inget hinder och därmed användes inget exklusionskriterium 

varför både män och kvinnor kunde vara aktuella och delta i studien. Slutligen deltog 3 män 

och 5 kvinnor i studien, vilket inte är helt jämt fördelat och kan anses som en svaghet i 

studien. Det kan ha betydelse på grund av att det kan vara skillnader i vad som upplevs som 

stressigt av män respektive kvinnor. Graneheim och Lundman (2004) menar att en jämn 

könsfördelning ger en högre trovärdighet. Deltagarnas ålder respektive arbetslivserfarenhet 

varierade från 34 - 65 år respektive 1.5 - 40 år vilket innebar stora skillnader i vad som 

upplevdes som stressande för varje enskild deltagare. Genom att ha blandade åldrar och 
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erfarenheter av yrket från både norra och södra Sverige så skiljer det sig mycket från vad som 

upplevs som stressande mellan de olika individerna. Vi ser det ses som en styrka i studien att 

informanterna kommer från två olika sjukhus och därmed olika geografiska delar av Sverige 

för att erhålla variationer i svar på upplevelser av stress i samband med stressiga situationer. 

Deltagarna var väl insatta i ämnet om stress vilket i sin tur kan göra studien mer trovärdig, 

som Graneheim och Lundman (2004) beskriver i sin litteratur. Informanterna som deltog i 

studien fick välja tid och plats för intervjun. Sedan utfördes denna individuellt och på en plats 

som informanten kände sig bekväm med för att det skulle upplevas så avslappnat som möjligt 

så att intervjun skulle bli så bra som möjligt.  

 

Tillförlitligheten styrktes genom att det transkriberade materialet lästes upprepade gånger och 

reflekterades av båda studenterna, för att se att materialet verkligen svarade mot studiens 

syfte, detta är en del som ska genomföras enligt Graneheim och Lundmans (2004) analysteori. 

Studenterna använde sig av en intervjuguide som stöd vars avsikt var att öka pålitligheten i 

studien. Intervjuguiden författades av båda studenterna tillsammans och frågorna lästes 

upprepade gånger för att se över om de verkade lämpliga och tydliga gentemot studiens syfte. 

En nackdel med intervjuguiden var att det inte fanns fler specifika frågor kring stress, för hade 

det funnits med så hade upplevelserna av stress blivit mer tydliga. Ett faktum som kan anses 

vara en svaghet i studien var att studenterna hade oansenliga erfarenheter av intervjuteknik 

och kvalitativ forskning. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 33 - 34) erhålls kunskaper i 

intervjuteknik genom utförande av upprepade intervjuer. Varje enskild intervju pågick mellan 

30 - 45 min vilket studenterna bedömde vara tillräckligt för att erhålla ett rikt innehåll som 

svarade på studiens syfte. Till skillnad mot skrivna frågor gav intervjuer möjlighet till 

fördjupade diskussioner med informanterna vilket således resulterade i en mer djupgående 

analys som kan föras vidare till framtida forskning; det vill säga den har en överförbarhet som 

Polit och Beck (2012, s. 164) menar är en viktig del i kvalitativa studiers trovärdighet.  

 

Analysen utfördes genom en manifest innehållsanalys i flera steg. För att bevara pålitlighet, 

trovärdighet och kvalitet i studien utfördes analysförfarandet upprepade gånger i flera steg. 

Som en del i proceduren tydliggjordes resultatet från obearbetade data i tabeller. Studenterna 

delade upp analysarbetet och resonerade sedan tillsammans upprepade gånger under 

analysens gång för att erhålla konsensus om att resultaten var överensstämmande. Detta 

gjordes för att stärka trovärdigheten i studien. Något vi anser som ytterligare en styrka i vår 
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studie är att ha haft en handledare som kritiskt granskat arbetet under hela förfarandet (jmf, 

Bengtsson, 2016; jmf, Wallengren & Henricson, 2012, s .487- 488).  

9 Kliniska implikationer 

Resultatet av denna studie har visat att intensivvårdssjuksköterskor främst påverkas negativt 

av stress i stressiga situationer och detta är ett stort arbetsmiljöproblem som behöver åtgärdas 

och ses över för att undvika risk för att utbrändhet och personalsjukskrivningar under lång tid. 

Det bör beaktas och implementeras åtgärder för att förbygga stressen som idag finns på 

intensivvårdsavdelningar i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö, ökad personal tillfredsställelse 

samt även patient och anhörig tillfredställelse med vården. Förbättrande åtgärder kan medföra 

att redan befintlig personal upplever minskad stress och trivsel på arbetet vilket gör att de 

stannar kvar, dessutom kan dessa åtgärder leda till att arbetsplatsen får ett gott rykte som gör 

att fler söker arbete på avdelningen. Det i sin tur knyter an till att personalen blir tryggare 

tillsammans med varandra och arbetar bättre som team. 

10 Slutsatser 

Det som studiens resultat åskådliggjorde var att det var viktigt för intensivvårdssjuksköterskor 

att få stöd och hjälp av kollegor vid stressiga situationer. Det kollegiala stödet gjorde att de 

kunde mäkta med situationen och de upplevde att de kunde hantera den på ett bättre sätt. 

Intensivvårdssjuksköterskor påtalade att de upplevde krav från anhöriga då de vårdade svårt 

sjuka patienter. De var i första hand fokuserade på att hjälpa patienten men förstod samtidigt 

att anhöriga också hade behov av stöd från dem vilket gjorde att de kunde känna sig 

otillräckliga då det ofta inte fanns tid att ge stöd åt anhöriga. Dessa aspekter visar att det finns 

behov av större fokus på intensivvårdssjuksköterskors arbetssituation och arbetsmiljö. 

Samtliga intensivvårdssjuksköterskor som deltagit i studien har alla olika erfarenhet av yrket 

och det är olika vad som påverkar dem vid stressiga situationer. Intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av stressiga situationer på arbetet är ett viktigt ämne som det behöver läggas mer 

fokus på för att ge intensivvårdssjuksköterskor bättre förutsättningar för att kunna hantera 

stressiga situationer på ett bättre sätt bättre, för att förebygga sjukskrivningar samt undvika 

stressrelaterad problematik såsom fysisk och psykisk utmattning samt utbrändhet. Fortsatt 

forskning och genomförande av åtgärder som förbättrar intensivvårdssjuksköterskors 

arbetsmiljö kan dessutom gynna patienter och deras anhöriga för att förbättra deras 

upplevelser given vård. Att belysa och informera om samt fråga om 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser kan medföra förbättringar i vården samt stärka 
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personalgruppen och även bidra till en förbättrad arbetsmiljö för dem. Som det beskrivits så 

hanterar flera intensivvårdssjuksköterskor stressen på ett bra sätt genom att de blir mer 

effektiva och blir mer skärpta för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt i stressiga 

situationer. 
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Bilaga 1 

 

 

Till verksamhetschef vid Anestesi- och Intensivvårdskliniken länssjukhuset i XXXX. 

Tidigare forskning visar att intensivvårdssjuksköterskor utsätts dagligen för stress på arbetet 

vilket på sikt kan medföra upplevelser av psykiska och fysiska problem. Att få ta del av dessa 

upplevelser kan ge viktig kunskap och vägledning kring vad som kan göras för att minska 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av stress. Kunskapen kan ligga till grund för ett 

förebyggande arbete i att stödja stresshantering på arbetet vilket på sikt kan ha en preventiv 

inverkan på stressrelaterad ohälsa samt förbättrad arbetsmiljö.  

Inom ramen för vårt examensarbete inom vårdvetenskap vid Luleå tekniska universitet, 

önskar vi genomföra semistrukturerade intervjuer med fyra till fem 

intensivvårdssjuksköterskor på avdelningen. Studiens syfte är att belysa 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av stressiga situationer på arbetet. Intervjuerna 

beräknas ta cirka 40 minuter. Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Deltagares personuppgifter samt det insamlade intervjumaterialet kommer att hanteras strikt 

konfidentiellt. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DIVA). http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3711 

Vi önskar att du i egenskap av din befattning som verksamhetschef tar ställning till om vi få 

genomföra dessa intervjuer inom din verksamhet. Om tillstånd ges ber vi dig skriva under 

svarstalongen och posta den i medföljande förfrankerat kuvert vilket är adresserat till 

författarna. 

Vid frågor kontakta gärna någon av oss. 

 

 

 
Yára de Mello Reisch 

 

Maria Holmström 

Studerande, specialistutbildning med inriktning 

intensivvård 

e-post: yradem-6@student.ltu.se 

tel: 070-841 42 49 

Studerande, specialistutbildning med inriktning 

intensivvård 

e-post: holmar-2@student.ltu.se 

tel: 073-805 10 37 

 

 

 

Handledare: Britt-Marie Välivaara 

Universitetslektor 

e-post: britt-marie.valivaara@ltu.se 

telvx: 0920-49 00 00 

 

 

 

 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3711
mailto:holmar-2@student.ltu.se
mailto:britt-marie.valivaara@ltu.se
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Bilaga 2 

 

 

Verksamhetschefs godkännande av projektgenomförande: 

INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV STRESSIGA 

SITUATIONER PÅ ARBETET 

 

 

 

Godkännande 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Yára de Mello Reisch och Maria 

Holmström genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

Ort och datum:  ..............................................................................  

Signatur:  .......................................................................................  

Namnförtydligande:  .....................................................................  

Tjänstetitel:  ...................................................................................  

e-post:  ...........................................................................................  

tel:  .................................................................................................  

Undertecknat godkännande skickas till studenterna i medskickat och förfrankerade kuvert. 
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Bilaga 3 

 

INFORMATION OCH FÖRFRÅGAN TILL SJUKSKÖTERSKOR INOM 

INTENSIVVÅRD  

INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV STRESSIGA 

SITUATIONER PÅ ARBETET 

Intensivvårdssjuksköterskor utsätts dagligen för höga nivåer av stress i sitt arbete vilket kan 

leda till upplevelser av psykiska och fysiska problem. Av denna anledning är det viktigt att 

skapa strategier som förbättrar arbetsmiljön för att förebygga stressrelaterade sjukdomar. 

Syftet med denna studie är att beskriva intensivvårdssjuksköterskor upplevelser av stressiga 

situationer på arbetet. 

Duär intensivvårdssjuksköterska och motsvarar inklusionskriterierna för vår studie som är ett 

examensarbete inom specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid 

Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap. Vår förhoppning är att denna 

studie ska kunna bidra till att minska upplevd stress samt främja till att skapa en bättre 

arbetsmiljö för intensivvårdssjuksköterskor. 

Vi vill fråga dig om du vill delta i vår studie. Deltagandet innebär att du kommer att intervjuas 

om dina upplevelser av stressiga situationer på arbetet. Intervjun beräknas ta 40 - 45 minuter 

och du kommer att få svara på ett antal frågor enligt ovanstående. Vi kommer att spela in 

intervjun på band och därefter kommer materialet att skrivas ut ordagrant och texten 

analyseras med en kvalitativ innehållsanalys. Det färdiga examensarbetet kommer att 

publiceras på webbplatsen Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA), http://ltu.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3711 

Datamaterial kommer att hanteras och publiceras konfidentiellt. De inspelade intervjuerna 

kommer att vara avidentifierade och utskrivet intervjumaterial kommer inte att innehålla 

några personuppgifter. Endast vi studenter och vår handledare kommer ha tillgång till 

datamaterialet. När examensarbetet är godkänt och publicerat kommer intervjumaterialet att 

förstöras/raderas. 

Deltagandet är helt frivilligt, du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande 

utan att behöva förklara varför du valt att avbryta. Om du är intresserad och väljer att delta i 

studien behöver vi få ditt skriftliga samtycke. Du erhåller tillsammans med detta 

informationsbrev en samtyckesblankett som du signerar och lägger i medföljande kuvertet 

och sedan i avsedd låda som vi lämnat på avdelningen. Vi tar kontakt med dig för att boka in 

en lämplig tid. Du får gärna välja plats för intervjun, då vi vill att du ska känna dig bekväm i 

miljön. 

 

 

 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3711
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3711
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Kontakta oss vid frågor och funderingar gällande studien. 

Yára de Mello Reisch 

Studerande,  

specialistutbildning med inriktning 

intensivvård 

yradem-6@student.ltu.se 

tel: 070-841 42 49 

Maria Holmström 

Studerande,  

specialistutbildning med 

inriktning intensivvård 

holmar-2@student.ltu.se 

tel: 073-805 10 37 

Britt-Marie Välivaara 

Handledare 

Universitetslektor 

britt-marie.valivaara@ltu.se 

telvx: 0920-49 00 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yradem-6@student.ltu.se
mailto:holmar-2@student.ltu.se
mailto:britt-marie.valivaara@ltu.se


 

43 

 

Bilaga 4 

 

 

STUDENTARBETE OM INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV 

STRESSIGA SITUATIONER PÅ ARBETET 

 

Informerat samtycke 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte. Jag är medveten om att 

deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under intervjun 

utan att behöva uppge orsak eller utsättas för någon form av repressalie.  

 

Var god kryssa för alternativ enligt önskan: 

�Jag önskar mer information om studien 

�Jag önskar delta i studien  

 

Ort och datum:  ..............................................................................  

Namn  ............................................................................................  

Namnförtydligande  .......................................................................  

e-post:  ...........................................................................................  

tel:  .................................................................................................  

 

 

 

Signerat samtycke läggs i bifogat kuvert som därefter läggs i avsedd låda på avdelningen. 
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Bilaga 5 

INTERVJUGUIDE 

 

Introducerande frågor  

1. Vad är en stressig situation på jobbet för dig?  

2. Hur upplever du dessa situationer? 

3.Hur brukar du hantera dessa situationer? 

4. Hur känns det efteråt? 

5. Hur fungerar personalgruppen i stressiga situationer på arbetet? 

6. Har du någon idé om vad som skulle kunna göras för att underlätta dessa situationer så att 

de blir mindre stressiga?  

7. Hur fungerar det kollegialt att arbeta tillsammans under stress på arbetet? 

8. Hur upplever du HLR av barn och vuxna? 

9. Upplever du att det skiljer sig känslomässigt att utföra HLR på vuxna och barn i vissa 

arbetssituationer och i så fall på vilket sätt och varför? 

 

 

 

Följdfrågor 

      Skulle du kunna utveckla det? 

      Vad kände du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? 

      Skulle du kunna gjort på något annat sätt? 

      Kan du ge ytterligare ett exempel på vad du har för upplevelser? 

 

 


