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Abstrakt 
Anestesisjuksköterskan möter i sitt arbete på kritiska händelser vilket för 

anestesisjuksköterskan kan leda till fysiska och psykiska yttringar vilka i sig kan leda till att 

de inte kan prestera normalt vilket påverkar patientvården. Forskning inom detta är framförallt 

internationell och mot bakgrund av detta behövs även forskning inom detta område även i 

Sverige. Syfte med studien var att undersöka anestesisjuksköterskors upplevelser efter en 

kritisk händelse i samband med anestesi. Studien är av kvalitativ design. Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer. Vid analys av data användes 

kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier; Känslomässig reaktion som 

anestesisjuksköterska; Behov av stöd; Anestesisjuksköterskans arbete förändrades. En slutsats 

kan utifrån studien dras att anestesisjuksköterskan i sitt arbete möter på händelser som 

framkallar känslomässig rektion och att anestesisjuksköterskan har ett behov av stöd. 

Händelsen påverkar anestesisjuksköterskans arbete och stödet är av vikt både för 

anestesisjuksköterskans hälsa och för fortsatt omvårdnadsarbete.  

 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, upplevelser, känslomässig reaktion, stöd, samtal, 

omvårdnad.  

Keywords: Anesthesia nurse, experiences, emotional reaction, support, conversations, 

nursing.    
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Bakgrund 
Anestesisjuksköterskor arbetar vanligtvis inom en operationsavdelning och den huvudsakliga 

arbetsuppgiften är att bedriva anestesisjukvård. Arbetsuppgifterna kan vara av växlande 

karaktär med patienter som ska genomgå både elektiva och akuta operationer. Patienternas 

hälsobakgrund kan variera kraftigt. De främsta arbetsuppgifterna är att söva patienter i 

samarbete med anestesiläkare samt att övervaka patienten och utföra olika 

omvårdnadsåtgärder kopplade till operationen, samt postoperativa omvårdnadsåtgärder. 

Anestesisjuksköterskor bedriver avancerad omvårdnad samt handhar högteknologisk 

utrustning (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012).  

 

Personal som är verksamma inom akutsjukvård utsätts för händelser inom sitt yrke som kan 

skapa stress hos personalen. Det kan leda till olika sjukdomstillstånd, ångestrelaterade 

tillstånd eller posttraumatiskt stressyndrom (Laposa, Alden & Fullerton, 2003). I en studie av 

Healy och Tyrrell (2011) beskrivs att situationer som framkallar starka känslomässiga 

reaktioner från sjukvårdspersonal kan leda till att de inte kan prestera normalt. Vidare 

beskrivs att händelser som kan skapa detta är att bli utsatt för våld, vård av svårt sjuka eller 

skadade patienter, hjärt-lungräddning eller död hos patienter framförallt hos barn. 

 

Andra orsaker som beskrivs är omhändertagandet av akut sjuka patienter. Exempelvis att ta 

hand om någon de känner som är svårt sjuk eller skadad, att ta hand om en patient med svåra 

skador eller svår sjukdom som är i ens egen ålder eller i någon närståendes ålder eller att ta 

hand om svårt skadade eller sjuka patienter i övrigt (Laposa, Aldeon & Fullerton, 2003).   

 

Stone, Tyrey, Muckler och Vacchiano (2017) beskriver att en stor andel av 

anestesisjuksköterskor som varit med om en händelse får symtom som ångest, 

koncentrationssvårigheter, irritabilitet samt kan känna en tvekan på sig själv. I en studie av 

Radzvin (2011) beskrivs att anestesisjuksköterskor även ställs inför moraliska dilemman som 

skapar obehag och även ger fysiska samt psykiska manifestationer. De psykiska symtomen de 

fick var ilska, nedstämdhet, frustration, känsla av maktlöshet och även skuld. Fysiska 

manifestationer som beskrevs var huvudvärk, magsmärta samt spända muskler. Moraliska 

dilemman beskrivs som situationer som uppstår där anestesisjuksköterskorna vet vad de borde 
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ha gjort enligt deras moraliska kompass, men inte hade möjlighet att göra på grund av annan 

personals påtryckningar. 

 

Dumouchel, Boytim, Gorman och Weismuller (2015) menar att anestesisjuksköterskor 

upplevde moralisk nöd vid situationer såsom exempelvis då de var pressade att ge anestesi till 

icke optimerade patienter, då patienter var i livets slut, när det fanns meningsskiljaktigheter 

gällande anestesi till patienten och då samarbete mellan anestesisjuksköterskor och 

anestesiologer inte är bra. Genom ökad kommunikation, ökat administrativt stöd, kollegial 

respekt mellan anestesisjuksköterskor och anestesiologer och anestesisjuksköterskors 

deltagande i etiska kommittéer kunde moralisk nöd minskas för anestesisjuksköterskor 

(Dumouchel et al., 2015).    

 

Anestesisjuksköterskor som är med om patientrelaterade traumatiska händelser kan drabbas 

av ”compassion fatigue” vilket beskrivs som att anestesisjuksköterskan blir avtrubbad och har 

svårt att visa medkänsla för patienter, vilket är något som går ut över patientvården 

exempelvis genom försämrade prestationer eller att anestesisjuksköterskan undviker patienter. 

Patientrelaterade traumatiska händelser beskrivs vara när anestesisjuksköterskan 

återkommande utsätts för svåra händelser eller trauman hos patienter, patienter som dör eller 

oväntade negativa utfall perioperativt för patienter (Wakefield, 2018).  

 

Jacobowitz (2013) beskriver hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har posttraumatiska 

stressyndrom eller ångestsymtom relaterat till tidigare händelser. I studien beskrivs att 

deltagande i debriefing efter händelser och strukturerad debriefing enligt fastställda rutiner 

minskar risken för att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom eller ångestsymtom. Healy 

och Tyrrell (2013) visar att sjuksköterskor anser att det är mycket viktigt att få debriefing av 

något slag efter en händelse men en majoritet av dem har aldrig erbjudits sådant stöd på 

arbetsplatsen. De som hade fått ta del av sådant stöd beskrev att det endast sker vid större 

händelser så som när barn dör, patienter som drabbats av större trauma, traumatisk död eller 

vid misshandel där patienten fått ta emot kraftigt våld. 

 

Rational 
Anestesisjuksköterskor vårdar främst patienter som ska opereras. Vården riktar sig både till 

elektiva och akuta patienter med olika hälsobakgrund. I och med att anestesisjuksköterskan 
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bland annat bedriver akutsjukvård och en vård som är avancerad kan anestesisjuksköterskan 

möta på händelser som till exempel att ett barn dör under operationen. Studier visar att detta 

kan leda till psykiska och fysiska sjukdomsyttringar. Studier visar även att särskilda händelser 

i sig kan påverka omvårdnad av patienter och leda till att patientvården försämras. 

Sjuksköterskor beskriver i tidigare studier att det är vanligt att de inte får någon avlastning av 

arbetsgivaren, trots att de själva tror att detta skulle hjälpa dem efter en händelse. Den 

forskning som är gjord är framförallt internationell. Sjukvården internationellt och i Sverige 

skiljer sig åt, och mot bakgrund av detta behövs mer forskning för att beskriva 

anestesisjuksköterskors upplevelser efter en kritisk händelse i samband med anestesi i Sverige. 

Forskningen kan uppmärksamma faktorer som kan vara till nytta i anestesisjuksköterskans 

mående och arbete som i sin tur kan påverka patientvården genom exempelvis förbättrade 

prestationer i anestesisjuksköterskans arbete och förbättrad medkänsla för patienter från 

anestesisjuksköterskan. Således kan en ökad förståelse och kunskap inom detta område främja 

anestesisjuksköterskor hälsa vilket i sig kan leda till färre sjukskrivningar samt förbättra 

anestesisjuksköterskors vård till patienter. I och med att anestesisjuksköterskor har en viktig 

roll för att operationer ska kunna genomföras är det av vikt att anestesisjuksköterskor vill och 

orkar fortsätta sitt arbete efter en kritisk händelse. Det är viktigt både för deras egen skull men 

också för patienters och hela samhällets skull då operationer kan möjliggöra att patienter kan 

återgå till sitt vardagliga liv och arbete.  

 

En kritisk händelse i denna studie kunde avse oförväntad svår luftväg, plötsliga förändringar i 

cirkulation eller respiration eller risk för sådana. Det kunde även avse komplikationer p.g.a. 

kirurgi eller anestesi.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser efter en kritisk 

händelse i samband med anestesi. 

 

Metod 

Design 
För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ design. Enligt Henricson och Billhult (2018, 

s. 111) har den kvalitativa metoden sin grund i den holistiska traditionen och ämnar studera 

människors levda erfarenheter. Data samlades in genom individuella intervjuer. Danielson 
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(2017, s. 143) menar att intervjuer är en användbar datainsamlingsmetod då syftet är att förstå 

ett fenomen, en situation eller en händelse, där beskrivningen ges av deltagaren i studien. 

 
 
 
Deltagare	

Studiepopulationen var anestesisjuksköterskor som arbetar eller nyligen, ungefär två år sedan, 

har arbetat på en operationsavdelning på ett mellanstort sjukhus i norra Sverige. Urvalet var 

ändamålsenligt vilket enligt Polit och Beck (2012, s. 517) innebär att välja de deltagare som 

mest kommer att gynna studien och kunde belysa det som skulle studeras. Inklusionskriterier 

var anestesisjuksköterskor som arbetar eller nyligen har arbetat på en operationsavdelning och 

som varit med om någon kritisk händelse. Fem av deltagarna var kvinnor och en av dem var 

man. Deltagarnas ålder var från tjugofyra år till sextiotvå år och deras erfarenhet av 

anestesisjukvård varierade från mindre än ett års erfarenhet till mer än trettio års erfarenhet. 

Procedur 

Innan studien genomfördes tillfrågades verksamhetschefen på operationsavdelningen om ett 

godkännande att genomföra studien. Efter ett skriftligt godkännande av verksamhetschefen 

gav författaren muntlig information om studien och dess inklusionskriterier till 

anestesisjuksköterskor. Författaren lämnade därefter en muntlig förfrågan om deltagande i 

studien till de anestesisjuksköterskor som svarade mot inklusionskriteriererna. De 

anestesisjuksköterskor som hade intresse av att delta i studien tillhandahöll ett 

informationsblad om studien och fick möjlighet att ställa frågor om studien. Därefter fick 

anestesisjuksköterskan avgöra om hon eller han ville delta. De anestesisjuksköterskor som 

valde att delta fick skriva på ett samtyckte till att delta i studien, detta skedde i samband med 

att intervjun genomfördes, innan själva intervjun startade. Tid och plats för intervjun 

bestämdes gemensamt av deltagaren och författaren. Intervjuerna spelades in digitalt med 

mobiltelefon. Intervjuerna transkriberades därefter ordagrant av författaren. Författaren har 

efter transkribering lyssnat på intervjuerna och läst transkriberingen en gång till för att en 

extra gång se att de stämmer överens med varandra.  

Datainsamling 

Data samlades in genom sex individuella intervjuer vilka var elva till tjugoåtta minuter långa 

och genomfördes i ett enskilt rum på anestesisjuksköterskornas arbetsplats eller i hemmiljö. I 

samband med att muntlig information om studien gavs till deltagarna förklarade författaren 

vad en kritisk händelse exempelvis kunde vara. Deltagarna fick därmed tid att förbereda sig 
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genom att fundera kring en kritisk händelse de varit med om i deras arbete. I samband med 

intervjutillfället fick anestesisjuksköterskan beskriva händelsen och utifrån händelsen 

beskriva upplevelser. Intervjuerna, som genomfördes av författaren till studien, var 

semistrukturerade vilket enligt Polit och Beck (2012, s. 537) innebär att intervjuaren använder 

sig av en särskilt förberedd och framtagen intervjuguide. Guiden innehöll områden och/eller 

frågor som författaren ville få med under varje intervju. Frågorna i guiden handlade 

övergripande om upplevelser och reaktioner efter händelsen, om stöd efter händelsen, om 

bearbetning av händelsen, kulturen på arbetsplatsen samt om hur anestesisjuksköterskorna 

upplevde arbetet och omvårdnaden till patienter efter händelsen.  Författaren eftersträvade att 

få en fri berättelse och undvek att ställa ledande frågor.  

Dataanalys 

Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys vilken enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är användbar inom kvalitativ omvårdnadsforskning. Analysen inleddes med 

att författaren läste igenom texten ett flertal gånger. Detta syftar till att forskaren ska få en 

känsla av helhet. Text som svarade mot syftet extraherades ur texten för att vidare analyseras. 

Meningsenheter innebär ord, meningar eller uttalanden med samma centrala mening och 

relaterar till varandra genom deras innehåll. Meningsenheterna kondenserades vilket innebär 

att de kortades ner men att kärnan i texten bevarades. Därpå kodades meningsenheterna. 

Koderna jämfördes med varandra och sorterades i underkategorier och slutligen i kategorier. 

En kategori kan ses som en röd tråd genom de kodade meningsenheterna. En kategori 

innehåller beskrivande text och det tydliga innehållet i texten. Kategorierna ska vara helt 

uttömmande vilket innebär att data som relaterar till syftet inte ska exkluderas för att den inte 

passar in i en kategori och att data inte heller ska passa in i två olika kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författaren har i analysprocessen rört sig mellan hela och delar av texten 

(Graneheim och Lundman, 2004) genom att i slutet bilda kategorier men att sedan gå tillbaka 

igen och se vad texten säger. Enligt Danielsson (2018, s. 292) kan innehållsanalysen 

lämpligen utföras med hjälp av ett analysschema på datorn. Innehållsanalysen i denna studie 

gjordes på datorn där ett schema med meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 

subkategorier och kategorier byggdes upp.  
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Etiska överväganden 

Innan studien påbörjades genomfördes en forskningsetisk prövning. Etiska överväganden i 

studien grundar sig i de tre forskningsetiska principer som beskrivs i Belmontrapporten 1979, 

skyldigheten att göra gott, respekt för individen och rättvis behandling. 

 

Att genomföra en studie ställer stora krav på att deltagandet är frivilligt vilket ställer krav på 

att deltagarna är informerade om studien, att de får möjlighet och tid att överväga deltagandet 

samt förstå innebörden av det. Detta är en etisk princip som tar tillvara på deltagarens 

självbestämmande och intressen. Deltagaren har också rätt att avbryta deltagandet utan någon 

press eller någon påverkan. Denna etiska process kring deltagarnas bestämmanderätt till 

deltagandet kallas informerat samtycke (Kjellström, 2018, s. 69). Ett deltagande i denna 

studie var frivilligt och informerat samtycke inhämtades av varje enskild deltagare. 

Deltagaren fick genom informationsbladet ta del av information gällande nytta och risker med 

studien.  

 

Informationen hanterades konfidentiellt. Enligt Kjellström (2018, s. 73) betyder 

konfidentialitet att de som medverkat inte ska kunna identifieras. Ingen utomstående får ta del 

av material som kan leda till en enskild person. Hantering av materialet sker på ett säkert sätt 

för att skydda dess spridning till obehöriga och presentationen av materialet sker på ett sådant 

sätt som gör att det inte kan härledas till enskild person (Kjellström, 2018, s. 73). I denna 

studie förvarades insamlad data så att ingen utomstående kunde ta del av den. Det var endast 

författaren och författarens handledare som hade tillgång till den insamlade datan. 

Mobiltelefonen där inspelade intervjuer fanns var lösenordskyddad och bars av författaren 

personligen. Även datorn där transkriberade intervjuer förvarades var lösenordskyddad och 

fanns i författarens bostad. Namn, platser eller andra uppgifter som kan identifieras 

avidentifierades då intervjuerna transkriberades, detta genom att istället för namn numrerades 

deltagarna. I den färdiga studien finns inga uppgifter som kan hänföra till en enskild person. 

Efter avslutad undersökning och godkänt examensarbete kommer transkriberade intervjuer 

och data som spelats in digitalt raderas.  

 

I samband med att studien förberetts vägdes risk och nytta med ett deltagande i studien. En 

eventuell risk som fanns i samband med intervjun var att jobbiga och stressfulla minnen 

kunde väckas vilket vidare kunde leda till att deltagaren måste avsätta tid för reflektion och 

bearbetning. Att dela med sig av upplevelser, reflektera och kanske bearbeta en händelse kan 
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upplevas som positivt för deltagaren. Studien kan vara till nytta då resultatet kan ge en 

uppfattning om anestesisjuksköterskors upplevelser efter en kritisk händelse och på så sätt 

kunna uppmärksamma eventuella faktorer som kan vara till nytta i anestesisjuksköterskans 

arbete som i sin tur kan påverka omvårdnaden av patienter. Nyttan i att genomföra denna 

studie bedömdes överväga risker. 

Resultat 
Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser efter en kritisk händelse i samband 

med anestesi. Resultatet utgick från händelser som anestesisjuksköterskorna beskriver. 

Händelserna är alla situationer som är kritiska för patienten i samband med anestesi. 

Beskrivningarna av själva händelserna har inte analyserats, således presenteras de inte i 

resultatet. Analysen resulterade i tre kategorier som presenteras nedan (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier  

Kategorier           Underkategorier 

Känslomässig reaktion som 
anestesisjuksköterska 
 
 
 
 
 
Behov av stöd 
 
 
 
Anestesisjuksköterskans 
arbete förändrades 
 
 

- Känslor i samband med händelsen samt känslor då de 
såg en fara för patienten 

- Känslor efter händelsen och känslor osäkerhet i sin 
yrkesroll 

- Känslor av att händelsen fanns kvar inom en men 
också gav styrka 

 
- Stöd från omgivningen där samtal har betydelse. 
- Frånvaro av stöd betydande i anestesisjuksköterskans 

mående och arbete 
 

- Förändrade strategier i arbetet och en känsla av ökad 
insikt i arbetet. 

- Påverkan i det fortsatta arbetet vad gäller omvårdnad 
och möten med patienter 

 

Känslomässig reaktion som anestesisjuksköterska 

Anestesisjuksköterskorna beskrev känslor av stress och rädsla vid situationer som innebar en 

fara för patienten. De upplevde även en brist på kontroll när de åtgärder som vidtogs inte gav 

resultat. En anestesisjuksköterska beskrev att trots känslan av att vara ledsen och stressad över 
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hur det ska gå för patienten upplevdes också en känsla av att vara lugn och kunna lösa 

situationen.  

 

”för på nå sätt så det är klart jag blev ledsen och stressad och tänkte hur ska det gå med 

blodtrycket såå. Men jag blev på nå sätt ändå lugn inombords och kände att nu måste jag 

bara lösa det här” 

(Anestesisjuksköterska 6) 

 

”men det var en jobbig situation alltså vi både jag och narkosläkaren hann bli jätte stressad 

och jag var rädd att hon skulle dö där och då och att jag skulle börja med HLR” 

(Anestesisjuksköterska 3) 

 

En annan anestesisjuksköterska beskrev att tiden gick så fort att det inte kändes som att de 

hunnit vidta så mycket åtgärder. Det framkom även en känsla av oro för de konsekvenser för 

patienten som händelsen hade kunnat leda till. En anestesisjuksköterska beskrev att 

reaktionen kan bero på vilken erfarenhet anestesisjuksköterskan har och menade att i början 

av karriären är anestesisjuksköterskan mer känslig för olika händelser. 

 

Anestesisjuksköterskorna beskrev också att de kunde känna sig utelämnade då de inte fick 

tillräckligt med hjälp i situationen. Detta framkallade känslor av ilska och irritation. Det 

beskrevs även att anestesisjuksköterskorna kunde tappa fokus och känna sig chockade efter en 

sådan situation. Anestesisjuksköterskorna beskrev även händelsen som jobbig och hemsk. En 

anestesisjuksköterska fick efter händelsen anstränga sig för att klara av att jobba under resten 

av arbetspasset. Även en känsla av att kanske inte vilja arbeta kvar beskrevs. De beskrev 

känslor såsom att vara ledsna, rädda, arga, ofokuserade, stirriga och skakiga efteråt. Det 

framkom även att en anestesisjuksköterska bröt ihop hemma efter arbetspasset.  

 

”så sa narkosläkaren till mig att nu måste du skynda dig upp vi har en nackfraktur som vi 

måste börja med nu, och då var det i och för sig väldigt lätt för då kunde jag säga till mig 

själv att tänk inte på det, tänk inte på det. Sen så gick jag och jobbade. Så länge jag hade jobb 

så gick det ju bra att göra det… och... för att liksom klara av dagen för att sen liksom gå hem 

och bryta ihop där hemma” 

(Anestesisjuksköterska 4) 
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Det framkom att anestesisjuksköterskorna efter händelsen upplevde det jobbigt då de förstod 

konsekvenser som riskerade att bli för patienten.  De menade att den känslomässiga 

reaktionen berodde på hur det gick för patienten efter händelsen. De upplevde det som ett 

misslyckande när patienten riskerade att försämras istället för att förbättras. 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att de tvivlade på sin kompetens efter en sådan händelse. Ju 

hårdare de tog händelsen desto mer osäkra upplevde de att det blev. Det beskrevs även 

känslor av tvivel på den egna förmågan, vilket gjorde att det blev extra viktigt att få 

bekräftelse på att det gått bra för patienten. Anestesisjuksköterskorna beskrev att de anklagade 

sig själva efter en händelse.  

 

Ja man blir ledsen och det känns som vad ska man säga det är ju en förlust det är det ju och 

ett misslyckande på nå vis… att det ska behöva hända 

(anestesisjuksköterska 5) 

 

Att grubbla, tänka och älta över händelsen beskrevs. Det var vanligt med funderingar på om 

de kunnat göra annorlunda som att till exempel kommunicera bättre. En anestesisjuksköterska 

beskrev att vissa händelser aldrig glöms bort. En del av anestesisjuksköterskorna upplevde en 

rädsla och oro att det ska hända igen medan andra inte upplevde den rädslan eller rädslan för 

att arbeta igen. De beskrev att trots att de blev rädda blev de även stärkta utav händelsen och 

att det gav en betydelsefull erfarenhet. De menade även att det blev lättare att bära på det om 

de fick ut något bra ur händelsen. En del anestesisjuksköterskor beskrev att de inte påverkades 

av händelsen. 

 

 ”…även fast man blir rädd så kan man bli stärkt utav det också. En erfarenhet rikare” 

(Anestesisjuksköterska 2) 

	

Behov av stöd 

Anestesisjuksköterskorna beskrev ett behov av stöd, att de sökte stöd efter händelsen och 

ansåg stöd som viktigt.  

 

”Jag sökte ju liksom stöd. Försökte prata med dem som var där. Och det var lite, det var 

ganska kort. Det gick ju jätte bra, du gjorde allt du kan. Och du är så duktig. Du vet, 

litegrann det här det vanliga” 
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(Anestesisjuksköterska 4) 

 

De fick stöd från det operationslaget som de arbetade med vid aktuellt tillfälle, kollegor, 

chefer, mentorer, studenter och närstående. De framhöll betydelsen av att få stöd ifrån en 

kollega som de hade förtroende för. Patienter kunde också vara ett stöd på så sätt att 

anestesisjuksköterskorna även gick igenom händelsen med patienten. 

Anestesisjuksköterskorna menade att behovet av stöd är individuellt. 

 

”så vänder jag mig gärna till en av anestesisjuksköterskorna som arbetar där. Eftersom det 

känns som att jag fått förtroende för henne” 

(Anestesisjuksköterska 1) 

 

Samtal beskrevs som en del i stödet de fick av omgivningen. De menar att det är särskilt 

viktigt med samtal eftersom anestesisjuksköterskan ofta arbetar individuellt. De beskrev att 

samtal gav en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Samtal var även, tillsammans 

med tid, ett verktyg i bearbetningen av händelsen. Det framkom att stöd även handlar om att 

peppa, bekräfta, ge förslag och diskutera. Anestesisjuksköterskorna menade att kamrater till 

dem som också arbetade inom sjukvård gav ett stort stöd i form av samtal och de upplevde att 

kamraterna hade en förståelse i situationen.  

 

I denna händelse tror jag att det var mina närmaste vänner på operation som var mest 

betydande människorna för de visste att det varit jobbigt för mig 

(Anestesisjuksköterska 4) 

 

Genom att efter händelsen reflektera och samtala med operationslaget om vad som hänt och 

vad som hade kunna göras annorlunda upplevdes som stöttande. Anestesisjuksköterskorna 

hade dock upplevelser om att det inte skedde tillräckligt ofta och önskade att dessa 

reflektioner och samtal inte bara skulle handla om hur det praktiskt gått utan även röra 

upplevelserna.  

 

”som vi ju också egentligen ska ha som kanske inte alltid efterföljs, men i slutet utav passet så 

ska man inom operationslaget, ja men ha en kort reflektion, vad har varit bra, var hade 

kunnat vara bättre, är det någonting som nån vill lyfta fram sådär” 

(Anestesisjuksköterska 2) 
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Trots att anestesisjuksköterskorna beskrev klimatet på arbetsplatsen som öppet där 

möjligheter fanns att samtala och där de upplevde att kollegor lyssnade, var tillmötesgående 

och förstående framkom en önskan om att det kunde förbättras.  Det var viktigt att det som 

det samtalades kring inte skulle resultera i något negativt och föras vidare. De menade att ett 

öppet klimat innebär att lära av varandra. De beskrev ett behov av samtalsgrupper där 

patientfall eller händelser tas upp och att de gavs tillfälle för diskussion. De upplevde att det 

skulle vara betydelsefullt att sitta tillsammans och prata om ett patientfall eller om en 

händelse att det skulle kunna ge kunskap, hjälpa att fylla luckor och att det skulle kunna leda 

till förbättringar.  

 

”Eller att, också att det är en kunskapsgrej att sitta tillsammans och prata, det här det hände, 

det här var varför det hände, man fyller alla luckorna så man får som en bred kunskap, om 

varför patienten dog där varför han tog och coilade anurysmen och exakt vad det var som 

hände, om han hade förväntat något mer av mig eller. det är ju en jätte stor 

förbättingsmöjlighet…” 

(Anestesisjuksköterska 4) 

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde även att chefer lyssnade på dem, styrde upp samtal då 

behov fanns efter händelser och kunde ge ett strukturerat stöd när behov fanns. Trots detta 

upplevde de inte tillräckligt med stöd från chefer. Det framkom en önskan om att stödet skulle 

vara mer organiserat med någon särskilt utbildad personal och att det fanns någon ansvarig 

som anestesisjuksköterskorna kunde vända sig till när något kändes jobbigt. De menade att ett 

mer strukturerat stöd skulle hjälpa personal att bearbeta händelser och på så sätt ge en ge 

lärdom.  

 

”Hade man haft ett mer strukturerat stöd, för det är ju nånting som… nu helt ovetenskapligt, 

men utifrån mig själv är så dåliga på inom vården. eh det finns så mycket att ta vara på, dels 

att man skulle hjälpa många människor igenom saker, sen skulle man lära sig mycket utifrån 

det också” 

(Anestesisjuksköterska 4) 

 

En anestesisjuksköterska uttryckte ett behov av kunskap av att söka stöd om behov finns. Det 

var viktigt att få stöd vid rätt tidpunkt efter händelsen, ibland behövde 
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anestesisjuksköterskorna bearbeta händelsen själva innan denne vill ha stöd och de menade 

även att behovet av att samtal i grupp är individuellt.  

 

Jag ville inte prata med någon för jag kände att jag bryter ihop och jag ville liksom inte göra 

det i den gruppen så ibland kan man känna att man inte vill ha det stödet. 

(Anestesisjuksköterska 4) 

 

Frånvaro av stöd påverkade hur anestesisjuksköterskans mådde och hur de klarade av sitt 

arbete. De upplevde det som jobbigt när de var tvungna att hantera och bära det själv. De 

kunde känna sig utelämnade och att det därför kunde ta längre tid att bearbeta händelsen. Vid 

frånvaro av stöd upplevdes det som att de inte fick någon annans perspektiv på händelsen och 

de saknade det. Att berätta om en känsla till någon och inte få den bekräftad upplevdes som 

jobbigt.  

 

Ja, alltså. dels är det de här att man måste bära det själv, tror jag och det är ju jobbigt… 

för att då, hur än man vrider och vänder på saken så kommer man inte utanför gränserna. 

Man har som ingen som öppnar perspektivet. 

(Anestesisjuksköterska 4)  

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att när de inte fick stöd efter händelsen ledde det till att de 

grubblade mer, de mådde sämre och det kunde leda till att de fungerade sämre i arbetet. 

Frånvaro av stöd kunde även leda till att själva bemötande med patienter kunde upplevas som 

jobbigt. Det fanns de som övervägde att inte arbeta kvar. Frånvaro av stöd kunde även leda 

till att anestesisjuksköterskorna upplevde att de blev ouppmärksamma eftersom tankarna var 

någon annanstans vilket de menade innebär en risk att göra fel i arbetet.  

 

”om jag inte skulle få prata med någon så skulle jag nog gå och grubbla mer och känna mej 

mer introvert och må sämre förmodligen och göra ett sämre jobb. Det tror jag” 

(Anestesisjuksköterska 3) 

	

Anestesisjuksköterskans arbete förändrades 

Anestesisjuksköterskor upplevde att händelsen ledde till en ökad respekt för vad som kunde 

inträffa under vissa operationer, vilka risker de medförde. Anestesisjuksköterskorna beskrev 
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att efter händelsen började de tänka fler steg framåt, blev mer förberedda och det ledde till att 

de hade mer beredskap för oväntade situationer. Det var viktigt för dem att vidta åtgärder för 

att förhindra att samma situation inte skulle inträffa igen. De upplevde att de fick ett ökat 

säkerhetstänk; vad gör jag om jag inte lyckas med det här eller kan jag få tag på någon om jag 

skulle behöva det? Det framkom att de efter händelsen blev mer noggranna, mer 

uppmärksamma, ännu mer på tå och blev påminda om hur farlig stressen kan bli och om hur 

viktiga saker en anestesisjuksköterska arbetar med.  

 

”jag kommer vidta åtgärder ännu mer så att det inte ska bli en sådan reaktion” 

(Anestesisjuksköterska 3) 

 

En anestesisjuksköterska beskrev att händelsen gav upphov till en ny strategi, ett bättre sätt att 

jobba, bemöta och samtala med patienter. Att händelsen kunde förändra hur de bemötte 

patienter. De beskrev att händelsen gav lärdom och tog det som en utmaning.   

 

”men att, att jag dessutom hade lärt mig en strategi hur jag skulle göra i liknande 

situationer” 

(Anestesisjuksköterska 4) 

 

De beskrevs att omvårdnad och möten med andra patienter kunde påverkas efter händelsen.  

En anestesisjuksköterska beskrev att precis efter händelsen upplevdes det svårt att gå in i 

nästa möte lika mycket, det var svårt att ge 100 % av sig själv till nästa patient, de kunde även 

känna sig mer disträ precis efter händelsen.  

 

”jag kanske inte har kunnat gå in i nästa möte lika mycket att jag kanske inte har, alltså det 

känns som så att jag nog inte gett 100 % av mig till nästa patient att man kanske är här och 

nu utan jag kanske som det kanske inte märks men att jag känner mig mer disträ” 

(Anestesisjuksköterska 3) 

 

Den känslan kunde bero på att de hade svårt att skingra tankarna och fortfarande tänkte på den 

förra patienten och det gjorde dem ofokuserade. De beskrev att möten med andra patienter 

kunde påverkas av att de precis efter händelsen hade kvar en känsla av att vara ledsna, arga 

eller skakiga. En anestesisjuksköterska uttryckte en önskan om att mötet med andra patienter 
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inte skulle påverkas efter en händelse, att varje patient ska få känna sig betydelsefull och det 

viktiga just då men att det kunde vara svårt att möten inte påverkas efter händelser.  

 

”jag vill att varje patient som kommer ska alltså känna att dom är betydelsefull och det 

viktiga just nu… Och det är ju det som kan vara svårt då om man har haft en tung operation” 

(Anestesisjuksköterska 5) 

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att bemötande kunde påverkas vilket resulterade i att 

omvårdnaden påverkades. Det gavs exempel på att anestesisjuksköterskorna var överdrivet 

noggranna efter händelsen och att det även ledde till ett ökat behov av kontroll. Vissa moment 

blev jobbiga som att till exempel administrera läkemedel i det fall händelsen var förknippad 

med det. Det fanns upplevelser av att arbetet som anestesisjuksköterska påverkades av hur de 

mådde eller kände efter händelsen. De önskade att det fanns möjlighet att ta en paus innan de 

skulle möta nästa patient. Det fanns även anestesisjuksköterskor som upplevde att händelsen 

inte påverkade omvårdnaden eftersom allt fokus var på den patient som fanns där nu. Det 

framkom även att möten med andra patienter inte påverkades efter händelsen.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser efter en kritisk 

händelse i samband med anestesi. Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Känslomässig 

reaktion som anestesisjuksköterska, behov av stöd och att anestesisjuksköterskans arbete 

förändrades.  

 

Anestesisjuksköterskorna beskrev att situationer som innebar en fara för patienten gjorde att 

de blev både stressade och rädda. De upplevde också en oro för de konsekvenser händelsen 

kunde innebära för patienten. Det beskrev även upplevelser av ilska, irritation och chock. I en 

studie av Perry (2005) framkom det att anestesisjuksköterskor möter på stressorer när de 

utövar sitt jobb exempelvis när patienter dör eller att komplikationer uppstår såsom 

exempelvis laryngospasm eller svåra intubationer. Anestesisjuksköterskorna upplevde det 

förödande då patienter dör särskilt då det handlade om barn (Perry, 2005). 
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I denna studie framkom det att anestesisjuksköterskors upplevde händelsen som hemsk och 

jobbig och beskrev känslor av att de efter händelserna kände sig ledsna, osäkra, tvivlade på 

sin förmåga och kompetens, anklagade sig själv och upplevde känslor av misslyckande då 

patienten riskerade att försämras istället för att förbättras. Anestesisjuksköterskorna grubblade 

även över händelsen och hade funderingar på om de hade kunnat göra något annorlunda eller 

göra något bättre i situationen. Denna studies resultat överensstämmer med en studie av 

Jonsson och Segersten (2004) där ambulanspersonals upplevelser efter en traumatisk händelse 

beskrivs. Där beskrevs känslor av misslyckande och ensamhet efter händelsen. Även känslor 

av rädsla, ångest, förvirring, ledsamhet och oro beskrevs. Känslan av att inte göra tillräckligt 

för patienten och familjen gjorde att personalen kände sig otillräcklig och värdelös och de 

kände skuld då de misslyckades att rädda en persons liv. Denna känsla kunde komma trots att 

de gjorde allt de kunde för att hjälpa och stödja patienten. Frågor som ”hade jag kunnat göra 

något annorlunda” uppkom (Jonsson & Segersten, 2004). 

 

Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna beskrev ett behov av stöd från omgivningen 

efter händelsen. De upplevde att samtal var ett verktyg i stödet och en del i bearbetningen av 

händelsen. De betonade vikten av stöd från en kollega de hade förtroende för. Att reflektera 

och samtala med det operationslag de arbetade med i samband med händelsen var också ett 

stöd men de upplevde dock att det inte skedde tillräckligt ofta. Denna studies resultat kan 

också här bekräftas av studien av Jonsson och Segersten (2004) där resultatet visade att det 

var nödvändigt för ambulanspersonal att efter en traumatisk händelse få stöd från någon de 

litade på exempelvis en nära vän. För att hantera händelsen var det viktigt med samtal och 

genom att få stöd kunde känslor av skuld och skam släppas. Att få stöd från andra var en 

viktig copingstrategi och gjorde saken mer begriplig. Att få dela med sig av sina intryck och 

reaktioner med kollegor hjälpte samt att visa känslor genom exempelvis utöva någon sport. I 

en studie av Perry (2005) visar resultatet att anestesisjuksköterskor har olika copingstrategier 

för att handskas med situationer på jobbet och strategierna beskrivs vara att fokusera på 

patienten, använda humor, hobbyer utanför jobbet samt att stänga inne egna tankar och 

bekymmer för att slippa handskas med det. Mohamen (2016) visar i sin studie att 

sjuksköterskor använder copingstrategier för att övervinna arbetsrelaterad stress och för att 

motverka utbrändhet. Anestesisjuksköterskor i denna studie beskrev att de även kunde känna 

sig stärkta utav händelsen och att det gav dem en betydelsefull erfarenhet och menade att de 

kunde få något bra ur händelsen. En del av anestesisjuksköterskorna beskrev att de inte 

påverkades av händelsen. Detta kan förklaras med att de vidtagit copingstrategier i form av 
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exempelvis stöd för att hantera händelsen. De menar vidare i denna studie att frånvaro av stöd 

innebar att de måste bära och hantera händelsen själv vilket ledde till att de mådde sämre och 

att arbetet också kunde försämras.   

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att även om de fick stöd av chefer så var det stödet inte 

tillräckligt och menade att ett mer strukturerat stöd skulle hjälpa personal att bearbeta 

händelser och ge lärdom. Stone, Tyrey, Muckler och Vacchiano (2017) beskriver att 

anestesisjuksköterskor som utsatts för en händelse inte alltid erbjuds debriefing eller annat 

stöd av arbetsgivaren. De som inte varit med om någon händelse beskrev att de kände en oro 

för att utsättas för något sådant. Anestesisjuksköterskorna fick även beskriva vad de trodde 

skulle hjälpa efter en händelse. Att inte bedriva vård direkt efter en händelse, utbildning om 

stress, copingstrategier och en rutin för debriefing av personalen vid händelser på 

arbetsplatsen beskrevs som viktigt. I en studie av Laposa, Alden och Fullerton, (2003) 

beskriver personalen att de i stor utsträckning upplevde att de inte fick hjälp av arbetsgivaren 

för att bearbeta händelserna, men även att personalen inte deltog i debriefing eller tog emot 

hjälp utifrån i de fallen där de erbjöds. I denna studie har dock ingen deltagare nekat till stöd 

som de erbjudits.  

 

Ett mer strukturerat stöd skulle kunna ske genom Critical incident stress management 

(CISM). Caine och Ter- Bagdasarian (2003) beskriver CISM som en metod för att ta hand om 

personal som utsatts för händelser. Critical incident stress management används för att 

personalen skall återfå deras normala psykiska tillstånd och i och med det minska de psykiska 

påfrestningarna som händelserna kan ge. Critical incident stress management används som ett 

verktyg före, under och efter en krisreaktion och det ger även en möjlighet till att få ett 

emotionellt avslut efter händelsen då man får bearbeta och ventilera känslor som kan finnas. 

Det krävs också att hela organisationen har en plan för när det ska användas och behöver 

personal som har utbildning i CISM som inte varit involverade i händelsen. Det handlar om 

att personal ska få uttrycka hur de känner och även få reflektera över vad som gått fel och hur 

man hade kunnat göra annorlunda (Caine & Ter-Bagdasarian, 2003).  

 

Resultatet i denna studie visade att klimatet på arbetsplatsen var öppet och att det fanns 

möjlighet till samtal men beskrev ett behov av samtalsgrupper där tillfälle skulle finnas för 

diskussion kring händelser eller patientfall vilket de trodde skulle kunna leda till förbättringar. 

Santiago och Abdool (2011) beskriver att tillfällen för diskussioner kring etiska dilemman 
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anordnades efter kritiska händelsen för intensivvårdssjuksköterskor. En stor del av 

vårdpersonalens välbefinnande och hälsa förbättrades och problem relaterade till moralisk 

ångest minskade genom effektiva etiska debriefingar. En del sjuksköterskor i deras studie 

menade att de hade som copingstrategi att ”inte tänka på det” så att de kunde ta hand om nästa 

patient. De menade vidare att det stärker behovet av mer utbildning och stöd. Reflektion och 

återkoppling behövs för att minska sjuksköterskans moraliska ångest och känsla av isolering 

och kan på så sätt hjälpa att förbättra den holistiska patientvården (Santiago & Abdool, 2011). 

 

Denna studies resultat visade även på att anestesisjuksköterskornas arbete förändrades efter 

händelsen och att de fick en ny insikt i arbetet. Händelsen ledde till ett ökat säkerhetstänk och 

ökad förmåga att identifiera risker och det ledde till att anestesisjuksköterskorna hade en 

större beredskap för oväntade situationer. De blev även mer noggranna och uppmärksamma. 

Nya strategier i arbetet växte fram. Wakefield (2018) menar att debriefing efter en traumatisk 

händelse kan underlätta förståelsen och känslor och utveckla kunskap som kan användas i 

kommande situationer. 

 

Anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete påverkades av händelsen bland annat genom att 

vissa moment blev jobbiga och att de kände ett ökat behov av kontroll. I resultatet framkom 

det att det kunde vara svårt att gå in i nästa möte med patienter vilket bland annat kunde bero 

på att de hade svårt att skingra tankarna då de fortfarande tänkte på den förra patienten. I 

denna studie framkom det mest påverkan direkt efter eller en kort tid efteråt.  I introduktionen 

i denna studie beskrivs ”compassion fatigue” vilket förklaras kunna gå ut över patientvården 

(Wakefield, 2018). Andra saker som tas upp i studien från Wakefield (2018) är att 

anestesisjuksköterskan undviker patienter och försämrar patienters vård genom försämrade 

prestationer. Ilska, depression, minskad förmåga till empati samt försämrad fysisk hälsa 

beskrivs också. Det beskrivs även finnas risk för ”compassion fatigue” när 

anestesisjuksköterskan vårdar patienter med livshotande sjukdom eller skador samt när de har 

dåligt eller inget stöd från arbetsgivaren (Wakefield, 2018). Santiago och Abdool (2011) 

menar att intensivvårdssjuksköterskor hade mycket att lära kring hantering av komplexa 

situationer för att minska moralisk nöd och ”compassion fatigue”. I en studie av Lacovara 

(2015) beskrivs att sjuksköterskor som vårdar cancerpatienter kan få nedsatt förmåga att vårda 

på grund av att sjuksköterskorna tappar empatin för patienter samt att de upplever känslor av 

misslyckande. Detta beskrivs gå ut över patienterna genom en försämrad vård.  
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Metoddiskussion 

 I en kvalitativ studie används tre begrepp för att behandla tillförlitligheten, vilka är 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Allteftersom 

studien fortgick fick författaren en ökad förståelse för anestesisjuksköterskans arbete och 

upplevelser vilket författaren anser leder till färre misstolkningar i analysen och på så sätt ökar 

tillförlitligheten i studien. Graneheim och Lundman (2004) skriver att kvalitativ forskning 

som är baserad på data från intervjuer och observationer kräver en förståelse och ett samarbete 

mellan forskaren och deltagaren.  

 

Trovärdigheten i en studie påverkas utifrån författarens val av bland annat metod, bredd vad 

gäller deltagare, mängden data, tillvägagångssätt vid dataanalysen och utformning av 

kategorierna. Trovärdigheten handlar även om att studiens material är riktat mot området som 

studien avser (Graneheim & Lundman, 2004). Urvalet i denna studie var ändamålsenligt, de 

deltagare som valdes kunde belysa det område som skulle studeras (Polit & Beck, 2012, s. 

517). Detta kan stärka trovärdigheten då den typen av urval gav bra underlag för resultatet i 

studien. Deltagarna varierande i ålder och erfarenhet vilket kan vara en stärka trovärdighet då 

det ökar möjligheten att belysa området utifrån olika aspekter (Graneheim & Lundman, 

2004). I denna studie samlades data in genom sex individuella intervjuer. Det kan ses som en 

svaghet att det är få deltagare i studien men författaren anser att tillräckligt med data framkom 

i intervjuerna för att generera ett resultat.  Polit och Beck (2012, s. 521) menar att det i en 

kvalitativ studie inte finns något givet antal på deltagare som bör vara med. Antal deltagare 

som är lämpligt för en studie beror på hur studien är utformad och vilket information som 

behövs. Det handlar inte om antalet deltagare utan det handlar om den mängd data deltagarna 

ger. Graneheim och Lundman (2004) skriver också att mängden data som behövs för att 

trovärdigt svara på en forskningsfråga beror på syftets komplexitet och på kvalitén av 

insamlad data. Genom att lämpliga metoder i urval och datainsamling genomförts stärks 

studiens trovärdighet 

 

Författaren i studien saknade intervjuerfarenhet vilket kan ha lett till att det till viss del inte 

ställdes rätt följdfrågor. Dock gjordes samtliga intervjuer ”ansikte mot ansikte”, detta gav en 

möjlighet att författaren kunde se ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket kunde vara hjälpsamt 

vid val av följdfrågor. Initialt gjordes en provintervju där författaren testade intervjuguiden 

och ansåg att den gav data för att svara på studies syfte. Kvale och Brinkman (2014, s. 208) 

skriver att bra kännetecken för en bra intervjuare är att höra olika meningsnyanser i ett svar 
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och försöker få en mer fullständig beskrivning. En kvalité kan ändå ses i intervjuerna då det 

till största del gavs rika, specifika och relevanta svar gavs från deltagarna (Kvale och 

Brinkman, 2014, s. 206). Analysen har strävat efter att få fram ett resultat som svarar mot 

syftet genom att lämpliga meningsenheter. Författaren saknar erfarenhet i att utföra 

innehållsanalys men författarens handledare har fått ta del av analysens gång vilket kan hjälpa 

att stärka trovärdigheten. Tillvägagångssättet i analysen är välbeskriven i 

metodbeskrivningen. Kategorierna täcker data, är tydliga och är styrkta av citat från 

deltagarna. Dessa faktorer kan hjälpa att bidra till att stärka trovärdigheten.  

 

Pålitlighet handlar om i vilken utsträckning data förändras över tid och förändringar som 

forskaren utfört i analysen (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren till denna studie har 

genomfört intervjuerna med hjälp av en intervjuguide. Tiden för examensarbete sträcker sig 

endast under en kort tid vilket innebär att data inte förändrats över tid. Kontext har heller inte 

förändrats mellan intervjutillfällena. Dessa faktorer stärker pålitligheten i studien. 

Innehållsanalysen i denna studie fokuserade på det manifesta innehållet vilket Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver det uppenbara i texten, det som deltagarna säger. Författaren har i 

möjligaste mån försökt se till det uppenbara i texten Graneheim och Lundman (2004) skriver 

att en text alltid kan innebära flera betydelser och att en viss grad av tolkning alltid finns. 

Trots det anser författaren att genom att fokusera på det manifesta innehållet leder det till 

färre tolkningar och kan på så sätt stärka pålitligheten.  

 

 

Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan överföras på andra sammanhang 

och grupper. Forskaren kan föra en diskussion om överförbarheten för aktuell forskning, men 

det är läsaren som avgör huruvida det är möjligt. I och med det ökar överförbarheten om 

forskaren belyser sammanhang, tillvägagångssätt, urval och analys för läsaren samt om 

författaren tydligt och väl presenterar resultatet (Graneheim & Lundman, 2004).  I denna 

studie är kontext beskriven så läsaren kan avgöra huruvida resultatet kan överföras. Resultatet 

anser forskaren vara rikt och väl presenterat vilket kan stärka överförbarheten.  
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Slutsats 
 

I sitt arbete möter anestesisjuksköterskan kritiska händelser som framkallar känslomässiga 

reaktioner vilket leder till att anestesisjuksköterskan upplever ett behov av stöd efteråt. 

Händelsen kan påverka anestesisjuksköterskans mående och arbete vilket innebär att stödet till 

anestesisjuksköterskan och anestesisjuksköterskans copingstrategier är av vikt både för 

anestesisjuksköterskans hälsa och för fortsatt omvårdnadsarbete. Vidare hade det varit 

intressant att studera anestesisjuksköterskors copingstrategier efter en kritisk händelse för att 

få en fördjupad kunskap och förståelse i det.  

 

 

Kliniska implikationer 

 

• Att arbetsgivare uppmärksammar anestesisjuksköterskors behov av stöd efter kritiska 

situationer. 

• Att använda Critical incident stress management som ett strukturerat stöd för 

anestesisjuksköterskor. 

• Att anestesisjuksköterskor inte behöver fortsätta arbeta med nästa patient, utan istället 

ta en paus, efter en kritisk händelse. 

• Införa samtalsgrupper för anestesisjuksköterskor med tillfälle för reflektion och 

diskussion kring patientfall. 

• Att anestesisjuksköterskor får en ökad förståelse av vikten av samtal i kollegiet. 

• Att anestesisjuksköterskan använder sig av copingstrategier efter en kritisk händelse. 
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