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ABSTRACT

Nurses working in emergency care find themselves in an environment that can create stress
reactions. To maintain good health these nurses need attitudes to situations of stress, which
include a sense of coherence (SOC). The aim of the study was to describe how a group of
nurses in emergency care apprehend and handle stress within their profession. To answer
these questions qualitative interviews with ten nurses experienced in emergency care was
carried out. The results showed that the causes of stress not primary were related to serious
traumatic experiences but to the level of workload and the possibility of having control.
Serious traumatic situations, with possibilities of focusing, were often described as high in
adrenaline and seen as positive experiences. The possibilities of maintaining a professional
attitude were depending on the internal and external stress coping resources. The study shows
that substantial resources are conscious attitudes to patients and profession, personal assets, a
positive climate at work and good social network. The active crisis implements provided were
by most informants seen as satisfactory. Despite positive attitudes and good experiences,
debriefing was rarely used. The discussion in this study focuses on SOC related to the nurses
sense of health.
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Nyckelord: Hälsa, kvalitativ intervju, omvårdnad, stresshantering, uppfattning av stress.



INNEHÅLL

BAKGRUND ........................................................................................1
Omvårdnad – sjuksköterskans ansvarsområde .................................2

Sjuksköterskan i akutsjukvård ....................................................................4
Hälsa .................................................................................................................5

Hälsa ur ett salutogenetiskt synsätt..............................................................5
Stress.................................................................................................................7

Vad är stress? .................................................................................................7
Stressreaktioner hos vårdpersonal...............................................................9
Stresshantering.............................................................................................11
Debriefing/defusing –
ett professionellt sätt att bearbeta stressreaktioner .................................13

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.......................................... 15

METOD............................................................................................... 16
Intervjun som metodiskt verktyg ...............................................................16
Urval..............................................................................................................17
Datainsamling och genomförande..............................................................17
Etiska ställningstaganden ...........................................................................18
Analys av data ..............................................................................................19
       Bekantgörandefasen ..................................................................................19
       Tolkningsfasen ..........................................................................................19
       Beskrivningsfasen......................................................................................20

RESULTAT ........................................................................................ 20

Uppfattningar av stress ............................................................................21
Kognitiva reaktioner....................................................................................22
Affektiva reaktioner ....................................................................................23

Att hantera stress........................................................................................25
Förhållningssätt i mötet med patienter......................................................26
Förhållningssätt till arbetet ........................................................................28
Personliga resurser ......................................................................................29
Socialt nätverk..............................................................................................30
Resurser på arbetsplatsen ...........................................................................31
Sammanfattning av resultatdelen ..............................................................34

DISKUSSION..................................................................................... 35

Metoddiskussion .........................................................................................35



Förförståelse .................................................................................................36
Att hitta mönster i datamaterialet..............................................................37

Resultatdiskussion......................................................................................38
Sjuksköterskans värdegrund......................................................................38
Sjuksköterskans domäner...........................................................................38
Hälsa relaterat till känslan av sammanhang.............................................39
       Meningsfullhet ..........................................................................................39
       Begriplighet ..............................................................................................40
       Hanterbarhet ............................................................................................41
Uppfattningar av stress ...............................................................................42
Att hantera stress .........................................................................................43

Konklusion....................................................................................................45

REFERENSER...................................................................................47
Bilaga 1
Bilaga 2



1

BAKGRUND

Stress anses som ett av våra snabbast växande arbetsmiljöproblem. Hammarlund (2000)

beskriver den oroande utvecklingen när det gäller antalet arbetsskador,

långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Bakom denna utveckling döljer sig

mänskliga problem och lidanden som i många fall leder till utslagning från arbetsmarknaden.

Han menar att insatser måste inriktas på att hindra individer från att drabbas av skador och

ohälsa i arbetslivet, det vill säga ändra arbetsförhållandena i arbetslivet som orsakar mänskligt

lidande och försämrar livskvaliteten i vardagen. Carrén (2001) skriver att utbränning har

kommit att bli ett vedertaget begrepp för att beskriva en process med negativ stress med

förlopp av skiftande karaktär

Benner (1993) beskriver en av sjuksköterskans funktioner som att effektivt hantera snabbt

skiftande situationer. Att arbeta som sjuksköterska inom akutsjukvård innebär att dagligen

möta människor i svåra situationer vid sjukdom och olycksfall där stress kan utgöra ett

problem i uppdraget att förhålla sig professionellt. Även arbetsmiljön och organisationens

krav kan vara en orsak till stress. Man kan tänka sig att långvarig stress under dessa

förutsättningar kan ge upphov till arbetsmiljöproblem liknande de som beskrivits ovan.

Antonovsky (1992) poängterar vikten av att kunna se mening med tillvaron, att uppleva en

känsla av sammanhang i den för att uppleva hälsa och välbefinnande. Athlin (1990) skriver att

omvårdnad som ges utan kärlek och engagemang blir enbart teknisk och kall. Hon anför

vidare att omsorg som är riktad mot någon som inte klarar sig själv innebär att man ger utan

att förvänta sig något tillbaka.

Denna studie vill med utgångspunkt från detta öka förståelsen och kunskapen om hur stress

uppfattas och hanteras av en grupp erfarna sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård.

Författarna av denna uppsats har erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård och har därför

egna erfarenheter av att stress inom akutsjukvård påverkar individen.
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Omvårdnad – sjuksköterskans ansvarsområde

Omvårdnadsarbete vilar på en humanistisk grund. Athlin (1990) beskriver detta som att man

betraktar människan som en helhet där kropp, själ och ande oupphörligen samverkar och

bidrar till människans existens och välbefinnande. Alla människor ses som unika individer

med förmåga och önskan till utveckling och ansvar. Denna människosyn innebär att den som

ger omvårdnad utgår från att den som tar emot den besitter en potentiell kraft till egen

utveckling, även om situationen för tillfället visar på motsatsen. Den professionella

omvårdnaden omfattar att stödja och hjälpa patienten som inte kan klara av sina hälsoproblem

att leva det dagliga livet på ett optimalt sätt. Målet är att uppnå välbefinnande och hälsa hos

patienten. Den professionella omvårdnaden kan variera från att omfatta mycket basala

omvårdnadshandlingar till mycket tekniskt avancerade insatser. Relationsdelen i den

professionella omvårdnaden omfattar hur man som sjuksköterska förhåller sig till patienten.

Den bygger på människokärlek och ansvar och förutsätter ömsesidig tillit och trygghet.

Patienten måste behandlas kärleksfullt och med respekt. Sjuksköterskan måste i det

professionella bemötandet ha en förmåga att kunna växla mellan närhet och distans i

förhållandet till patienten, för att förstå dennes situation. Benner (1993) beskriver

sjuksköterskors arbete i form av sju olika kompetensområden, Figur 1.

Den hjälpande rollen innebär att skapa ett klimat för helande och att upprätta ett engagemang

för detta, det vill säga en sorts läkande relation. Viktigt är då att skapa närhet. Man bör också

inge tröst, beröra patienten och optimera patientens deltagande och kontroll samt att därutöver

ge informativt och känslomässigt stöd till närstående.

Den undervisande och vägledande funktionen handlar om att ge information om vad som skall

ske. Sjuksköterskan bör kunna kommunicera även i extrema situationer, erbjuda ett

professionellt förhållningssätt och handlingsstrategier. Hon måste ha förmåga att välja rätt

tidpunkt och göra det obegripliga begripligt.

Ett annat kompetensområde är diagnostik och en övervakande funktion, vilket har en central

plats i sjuksköterskans yrkesutövning. En väsentlig aspekt är att förstå de speciella krav och

erfarenheter som en sjukdom kan ge upphov till och att därmed förutse patientens behov av

omvårdnad.
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Figur 1. Översikt över sjuksköterskans kompetensområden (fritt från Benner, 1993).

Nästa område är att effektivt hantera snabbt skiftande situationer. Sjuksköterskan skall kunna

observera tecken till försämring på ett tidigt stadium. Hon bör ha en överblick över hela

situationen och samordna vårdlaget utifrån behov och resurser. Benner (1993) menar att detta

är en domän som kräver ytterligare forskning och dokumentation.

Att utföra och övervaka behandling beskrivs som ett kompetensområde. Många behandlingar

har delegerats till sjuksköterskan när så behövts, vilket utvecklat nya metoder och färdigheter,

som i sin tur minskat kostnaderna och lidandet för patienten.

Det sjätte området är att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt vårdarbete.

Sjuksköterskan är ett led i säkerhetssystemet för att garantera säkrast möjliga vård, då hon har

det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet kring patienten och samordningen av
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arbetslaget och således i ett tidigt skede kan förhindra och upptäcka fel i behandlingen. För

detta krävs känsla för patientens normala habitus för att upptäcka betydelsefulla förändringar.

Det sista kompetensområdet innebär planering och organisering av vården och personalens

arbete. Sjuksköterskan måste lära sig vad som är utmärkande för en viss avdelning, för att

klara av administration och samordning. Hon måste kunna prioritera trots personalbrist och

hög personalomsättning. Sjuksköterskan ska arbeta för att upprätthålla laganda i arbetslagen.

(a.a.).

Enligt Kristoffersen (Kristoffersen, red., 1998) kan kriterierna för en traditionell bedömning

av en profession sammanfattas under begreppen samhällsnytta, teoretisk kunskap, etisk kod

och autonomi. Professionellt arbete inom omvårdnad har även beskrivits i termer av altruism.

De professionella sjuksköterskorna arbetar inte för egen vinning utan för högre mål som

”mänsklighetens goda”. Andra gemensamma drag är autonomi, det vill säga

självbestämmande i yrkesmässiga frågor och monopol på yrkesutövande. Den kunskap som

professionen tillhandahåller ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta

innebär att det ska finnas vedertagna belägg för de handlingar som utförs. En etisk kod finns

inom sjuksköterskeprofessionen sedan 1950. Den etiska koden handlar om hur

sjuksköterskorna ska förhålla sig till patienterna och till varandra. Den bygger på vad som är

rätt och fel, vilka uppgifter man har och hur man ska förhålla sig till dessa (a.a.).

Sjuksköterskan i akutsjukvård

Figur 2. visar att akutsjukvård bedrivs i princip inom alla former av vård. Men just funktionen

att effektivt hantera snabbt skiftande situationer är signifikant på akutsjukvårdsmottagningar.

Specifikt utmärkande för dessa är snabba möten med akut sjuka eller skadade patienter. Där

fås en första behandling och därefter får många gå hem. De som är i behov av fortsatt vård

förflyttas på remiss till annan sluten vårdavdelning, där de sedan får stanna en begränsad tid.

Akutmottagningen är ofta uppdelad på olika specialiteter, till exempel kirurgi och medicin

(Palmquist & Lindell, 2000).
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 Figur 2. Översikt över akutsjukvårdens arbetsområden (Strömberg, 1998).

I detta arbete används termen akutsjukvård för att benämna arbetet på akutmottagningar.

Akutmottagningen tar emot sjuka eller skadade patienter antingen de söker direkt utifrån,

kommer med remiss från jourcentral eller vårdcentral eller inkommer med ambulans

(Strömberg, 1998).

Hälsa

Hälsa ur ett salutogenetiskt synsätt

Ofta har hälsa definierats som frånvaro av sjukdom. Nordenfeldt (1994) definierar istället
begreppet hälsa som en uppsättning förmågor:

A  har full hälsa, om och endast om A  är i ett kropps- och själstillstånd som är
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Att ha fokus på hälsans ursprung, istället för det patogena kallas ett salutogenetiskt synsätt.

Antonovsky (1992) utarbetade ”Den salutogenetiska modellen”, som bestod av ett kontinuum

med hälsa å ena sidan och ohälsa å andra sidan. Att ställas inför en stressor, det vill säga

ställas inför krav som det inte finns omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva

responser på, leder till ett känslomässigt spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet

skall bli sjukdom eller hälsa, eller något däremellan, beror på hur pass framgångsrik

hanteringen av denna spänning är. Det hela går ut på att inte omvandla denna spänning till

stress. Kunskap och förståelse omkring människans liv skapar en rörelse åt det friska på

kontinuumet. Antonovsky (1992) beskriver det salutogenetiska synsättet på följande sätt:

Ett salutogenetiskt tänkande öppnar inte bara vägen för en formulering och

vidareutveckling av en teori om problemhantering, utan tvingar oss dessutom att

ägna vår energi åt detta. Sedan jag hade anammat detta synsätt leddes jag vidare

till att formulera begreppet känsla av sammanhang som kärnan i svaret på den

salutogenetiska frågan.  (s. 35 )

Den viktigaste orsaken till hälsa och välbefinnande är att kunna se mening med tillvaron, att

uppleva en känsla av sammanhang i livet (KASAM) (Antonovsky, 1992 och Hammarlund,

2001). KASAM-begreppet består enligt Antonovsky (1992), av tre komponenter;

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Enligt Antonovsky (1992) är meningsfullhet är begreppets motivationskomponent. Människor

som upplever stark meningsfullhet anser sig alltid ha områden i livet som är viktiga för dem,

som har betydelse för dem, inte enbart kognitivt utan även emotionellt, det kan betraktas som

utmaningar, värda känslomässig investering och engagemang. Det är viktigt att livet har en

känslomässig innebörd. Om man känner att utmaningen är värd att investera energi i,

välkomnas dessa snarare än ses som en belastning. När en olycklig upplevelse inträffar drar

sig inte en människa med stark känsla av meningsfullhet för att konfronteras med utmaningen,

utan söker i stället en mening i den och försöker ta sig igenom den. Människor med låg

meningsfullhet, upplever i extremfallen att ingenting i deras liv betyder särskilt mycket för

dem. De som inte gick fullt så långt kunde missnöjda medge att ett eller annat livsområde var

viktigt för dem, men då bara i bemärkelsen att de lade betungande bördor och ovälkomna krav

på dem som de hellre varit utan. En individ med hög känsla av meningsfullhet anser att om en



7

olycka drabbar dem konfronteras de med utmaningen inställda på att söka mening i den och

göra sitt bästa för att med värdighet komma igenom den.

Begriplighet syftar enligt Antonovsky (1992) på i vilken utsträckning man upplever inre och

yttre stimuli som förnuftsmässiga, gripbara, som information som är ordnad,

sammanhängande, strukturerad och tydlig. En människa med hög känsla av begriplighet

förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara,

eller åtminstone går att ordna och förklara. De har en stabil förmåga att bedöma verkligheten.

En individ med låg känsla av begriplighet ser sig själv som olycksfågeln, den ständigt

otursförföljda.

Anotonovsky (1992) menar att hanterbarhet innebär i vilken grad man upplever att det står

resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av det stimuli

man utsätts för. Man har kontroll över situationen. Upplever individen en hög grad av

hanterbarhet kommer han inte att känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att

livet behandlat honom orättvist. Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer han

att reda sig och inte sörja för alltid.

Stress

Vad är stress?

Arbetsmiljöverket (2002) beskriver stress på följande sätt:

Den påfrestning som människan utsätts för när krav och förväntningar inte

stämmer överens med vad hon förmår och kan. Stress uppstår inte bara vid alltför

höga krav utan även vid den understimulering som till exempel ett alltför

monotont arbete innebär.  ( s. 6).

En stressor är de inre och yttre spänningar orsakade av påfrestningar som gör att kroppen

hamnar i stress. Organismens svar på stress är att höja beredskapen till kamp eller flykt, ett så

kallat sympatikuspåslag (Michel & Lundin, 2001). Vid dessa påfrestningar gör vi en
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värdering och tolkning av vad vi är utsatt för, om det är positivt eller negativt. Syftet är att

individen ska fungera optimalt i den miljö där den befinner sig. Anser vi det vara ett hot, går

impulser från hjärnbarken till hypotalamus, därifrån dirigeras det autonoma nervsystemets

sympatiska del och vi hamnar i ett tillstånd av stress (Levi, 1997;  Michel & Lundin, 2001).

Reaktionerna på stress kan vara av fyra olika slag; känslomässiga, intellektuella,

beteendemässiga eller fysiologisk-biokemiska.

När vi utsätts för påfrestningar, vare sig det handlar om överkrav, otillfredsställda behov,

förväntningar eller rollkonflikter, så upplever de flesta en känsla av ångest, oro eller

nedstämdhet. Dessa räknas som känslomässiga reaktioner.

Intellektuella reaktioner kan vara svårigheter att minnas och lära sig nya saker, svårigheter att

koncentrera sig på uppgifter, fatta beslut och finna kreativa lösningar på problem.

Beteendemässiga reaktioner kan resultera i ökad rökning eller att individen söker tröst i

alkohol, vilket på sikt ökar sjukligheten och dödligheten. Några tröstar sig med mat, andra

tillgriper destruktiva beteenden.

Fysiologiska och biokemiska reaktioner visar sig genom en ökad andning och puls, i och med

att binjurarnas adrenalinproduktion ökar.

Den förhöjda stressnivån kan medföra en förhöjd förslitningshastighet i organismen, vilket på

sikt påverkar sjukligheten. Individer som utsätts för negativ stress löper alltså en ökad risk att

erhålla bland annat hypertoni, hjärtinfarkt och cancer (Levi, 1997). Dessa psykiska och/eller

fysiska fenomen spelar en betydande roll som orsaksfaktor bakom till exempel arbetsfrånvaro.

Ackumuleras dessa upplevelser ökar symptomen och upplevelsen av ohälsa (Hammarlund,

2001; Levi, 1997; Nauckhoff, 1994).
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Stressreaktioner hos vårdpersonal.

Det är fullt möjligt att leva med förhöjd stress under en begränsad tid, men långtidseffekten är

ofta negativ och kan leda till ett tillstånd av utmattning. Det är upplevelsen i sig som skapar

stressen, därför är det viktigt att i krishanteringen utforska den drabbade personens upplevda,

subjektiva händelseförlopp (Hammarlund, 2001).

Med stöd av indexering går det att klassificera den enskildes upplevelse av arbetssituationen i

fyra kategorier av arbeten. Höga arbetskrav och liten egenkontroll över arbetssituationen

kallas arbete med  hög anspänning. Med aktiva arbeten avses höga krav med hög egen

kontroll, se Figur 3.

                                          Låga krav                          Höga krav

Hög kontroll

Låg kontroll

Figur 3. Klassificering av upplevelser av fyra typer av arbeten (Statistiska centralbyrån,

2001).

Enligt undersökningen från Statistiska centralbyrån (2001) visades att de höga kraven i sig ger

upphov till besvär som till exempel sömnsvårigheter. Arbeten som ställer höga krav är

tillräcklig orsak till uttröttning och smärta i rygg och nacke. Den värst utsatta yrkesgruppen

när det gäller hög anspänning, är sjuksköterskor. Det framgår också att var fjärde

landstingsanställd har svårt att sova, då de ”tar med” tankar på arbetet hem. Mer än hälften

uppger sig även kroppsligen utmattade efter arbetspassen (a.a.).

    Arbeten med låg
        anspänning                    Aktiva arbeten

                                            Arbeten med hög
     Passiva arbeten                   anspänning
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Begreppet utbrändhet började uppmärksammas i Sverige för cirka 20 år sedan. Enligt Carren

(2001) föredrar forskarna idag att använda sig av begreppet utbränning i stället för utbrändhet,

för att betona fenomenets karaktär av process; organisatoriskt och individuellt, med ett

utdraget förlopp av skiftande slag. I processen hindras eller hotas en person att utföra något

som är centralt för dennas identitet. Det kan röra både arbete, familj och fritid.

Utbränningsbegreppet preciseras för att skilja det från exempelvis annan kris, depression och

trötthet. Utbränning har ofta setts som följd av professionella problem inom målstyrda

verksamheter. Arbetsbelastning, tidspress, rollkonflikter samt bristande stöd, inflytande och

feedback är faktorer som sätts i samband med utbränning. Risken antas vara särskilt stor för

personer med ”prestationsbaserad självkänsla”. Dessa individer går in i verksamheten med

stort engagemang och samtidigt finns ett glapp mellan mål och medel som kan leda till

utbränning (a.a.).

Akutsjukvårdspersonal som utsätts för frekvent, låg stress löper risk att utveckla utbränning

(Hammarlund, 2001; Levi, 1997; Mitchell & Bray, 1990). Denna stress är destruktiv och

uppkommer i kombination av stor arbetsbelastning och låg egenkontroll, det vill säga när

akutsjuksköterskan inte kan påverka väsentliga delar av sina arbetsuppgifter och sin

arbetsmiljö (a.a.). En viktig faktor i arbetslivet är att ha relationer till andra människor, i detta

fall arbetskamraterna. Det emotionella stödet från kollegorna kan reducera många

psykologiska och sociala stressorer (Gibbson, Drummond & Lachenmeyer 1993; Levi, 1997;

Mitchell & Bray, 1990).

Jonsson, Segesten och Mattsson (2003), Levi (1997), Raphael, Singh, Bradbury och Lambert

(1993) menar att ett vanligt problem är otillräckligt med tid för att slutföra en viss

arbetsuppgift på ett tillfredsställande sätt. Om det finns en för hög ambition att utföra ett bra

arbete leder detta till spänningar, eller negativ stress. Ett annat problem kan vara att

arbetsuppgifterna inte är klart definierade eller att det föreligger oklarheter om vem som skall

göra vad. Ett tredje problem kan vara utebliven uppskattning, det vill säga frånvaro av

feedback. Alla individer behöver bekräftelse på den egna personen och arbetsinsatsen.

Möjligheten att inte kunna framföra klagomål är ytterligare ett problem. Dålig

överensstämmelse mellan ansvar och befogenhet samt när de egna målsättningarna inte

överensstämmer med organisationen. Människor inom vården har ett stort ansvar för andra,

vilket många eftersträvar, medan andra kan tyngas ned av det .
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Reaktionerna hos akutsjuksköterskor kan vara påtagliga. De i särklass mest psykiskt

påfrestande upplevelserna är att ta hand om barn som fallit offer för brott och olyckor. Många

akutsjuksköterskor försöker då hålla känslorna på avstånd (Hammarlund, 2001). Typen av

olycka, påfrestningen samt skillnaderna i krishantering, utbildning och personlighet gör att de

psykiska reaktionerna bland akutsjuksköterskor löper över en stor bredd. Emotionella

reaktioner inkluderar bland annat sorg och depression, ilska och irritation. Fysiska symptom

är  vanligt förekommande, troligen för att jobbet i sig innebär både en fysisk och emotionell

påfrestning. Fysiska symptom kan vara sömnstörningar, aptitförlust, nedsatt sexualdrift,

migrän, magproblem samt nack- och ryggproblem. Identifikation med patienterna kan leda till

handlingsförlamning. De starka sinnesintrycken gör att många akutsjuksköterskor drabbas av

förändringar i varseblivningen och får till exempel tunnelseende, tunnelminne och

hörselförändringar. Det är inte så vanligt att själva hjälparbetet påverkas av dessa intryck, det

är först senare som minnena kan återkomma och leda till sömnstörningar och

koncentrationssvårigheter hos akutsjuksköterskor. Kognitiva förändringar kan också ses, som

till exempel nedsatt minne och tankeförmåga, konfusion och skiftande sinnesstämning (Allen,

1993; Gibbson et. al., 1993; Hammarlund, 2001; Raphael et. al., 1993).

Stresshantering

Antonovsky (1992) menar att generella motståndsresurser (GMR) kan innebära pengar,

jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd med mera, det vill säga potentiella resurser som en

person med hög KASAM kan mobilisera och sedan använda i sitt sökande efter en lösning på

det instrumentella problemet. Det gemensamma med alla GMR är att de bidrar till att göra

alla stressorer begripliga. På så sätt utvecklas KASAM. Avsaknaden av vissa GMR kan

komma att utgöra en stressor. GMR skapar livserfarenheter som präglas av entydighet,

delaktighet i att forma resultatet och en balans i under- och överbelastningen och på så sätt

skapar eller förstärker en stark KASAM. Antonovsky (1992) talar både om GMR och

generella motståndsbrister (GMB). Gibbson et. al.(1993) samt Michel och Lundin (2001)

menar att en stabil och trygg grundpersonlighet verkar utgöra en skyddsfaktor mot skadlig

stress, medan en dåligt utvecklad impulskontroll och dålig jagkänsla förefaller vara en

riskfaktor. Hammarlund (2001) anser att många människor har förmågan att klara av en stor,

daglig dos av stress. Deras strategi brukar vara en känsla av att de bemästrar sina liv och har
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en grundkänsla, en grundtrygghet, så kallad basic trust. Reell kontroll innebär vidare, att ha

möjlighet att hindra, reducera eller avbryta en stressor. Upplevd kontroll hör ihop med

förväntningar, en känsla av att ha kontroll. Kognitiv kontroll innebär en uppfattning av att

man kan kontrollera sina reaktioner på händelsen, även om själva resultatet inte kan påverkas.

Det är viktigt att vara medveten om vad det är som stressar oss. Birkehorn (2001) beskriver att

när sjuksköterskor som arbetar i akutsituationer möter en allt för stark stressor, stänger de av

sina reaktioner och använder sig av sina kunskaper. De är drillade att handla snabbt och

effektivt, och inte låta sina känslor styra.

En akutsjuksköterska måste ges möjlighet till psykiskt stöd efter särskilt påfrestande

upplevelser, för att motverka utbrändhet eller utbränning och andra reaktioner på länge sikt,

samt för att upprätthålla en god hälsa (Allen, 1993). Faktorer som påverkar stressreaktioner i

samband med olycksarbete och förekomsten av psykopatologiska symptom, är främst

individuella skillnader mellan akutsjuksköterskor. Mest relevant i det här sammanhanget är

copingmekanismerna som inkluderar den sociala supporten och effekten av själva

krishanteringen. De individuella skillnaderna är ålder, civilstånd, utbildning och erfarenhet.

Rent allmänt uppvisar äldre män färre symptom än yngre. Ensamstående uppvisar fler

emotionella symptom än sammanboende. Det finns dock inga relevanta studier gjorda på

akutsjukvårdspersonal (Allen, 1993; Gibbson et. al., 1993; Jonsson, et. al., 2003).

Den stressbelastning som är en naturlig och ofrånkomlig del av livet, liksom den traumatiska

stressen, kan de flesta människor klara av utan att utveckla psykisk ohälsa. Om däremot den

drabbade är extra psykiskt sårbar, till exempel beroende på personlighetsfaktorer eller en

ackumulering av stressfaktorer och psykiska trauman, kommer risken för utveckling av

traumarelaterade psykiska störningar att öka (Michel & Lundin, 2001). Inom vårdyrket leder

det professionella bemötandet av andra människor i svåra situationer ofta till en så ökad

känslomässig belastning att detta stör relationerna inom familj och bland vänner (Gibbson et.

al., 1993; Hammarlund, 2001).

Med coping menas på vilket sätt individen bemöter, försöker bemästra och anpassa sig till

såväl ett inre som yttre hot. Coping kan sägas vara ett sätt att hantera stressorer. Denna

jagfunktion är endast delvis möjlig att påverka viljemässigt och beror på hur hotet uppfattats

och hur man tidigare lärt sig handskas med ett förestående hot (Hammarlund, 2001).

Traditionellt har två typer av copingstrategier inför ett förestående hot beskrivits, nämligen
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emotionell coping och problemlösande eller kognitiv coping. Vid emotionell coping är det

känslomässiga reaktioner och psykologisk bearbetning, som dominerar sättet att handskas

med hotet. Hos andra personer kan det vara kognitiva funktioner som dominerar, det vill säga

att den drabbade försöker tekniskt förklara vad som har inträffat och strävar efter att lösa

uppkomna problem. De kognitiva metoderna förefaller vara de som hjälper bäst och den

copingstrategin som visade sig ge minst symptom i efterhand (Allen, 1993; Gibbson et. al.,

1993; Hammarlund, 2001; Jonsson et. al., 2003).

I viss utsträckning kan man minska konsekvenserna av stressorerna. Exempel på sådana

åtgärder är utbildning av personal i stressreaktioner samt genomförande av katastrofövningar.

Erfaren personal tål stressorer bättre än oerfaren. Bra ledare med förmågan att ta hand om sin

personal minskar risken för att personalen ska drabbas av svårare stressreaktioner. Tidigt

omhändertagande av den utsatta individen genomförs enligt principerna; snabbhet, närhet,

enkelhet samt hög förväntan om att individen ska återfå sin funktionsförmåga och hälsa. Ett

väl fungerande socialt nätverk i form av familj, vänner och arbetskamrater kan utgöra ett gott

stöd, men innebär ingen garanti för att förhindra uppkomsten av sjukliga stressymptom. I

familjen och den sociala närmiljön kan den drabbade ofta finna den bästa psykosociala

hjälpen (Gibbson et. al., 1993; Jonsson et. al., 2003; Michel & Lundin, 2001).

Debriefing/defusing – ett professionellt sätt att bearbeta stressreaktioner

En viktig funktion i samband med traumatiska händelser är att stärka supporten hos

akutsjuksköterskan och normalisera behovet av hjälp efter traumat. För att hantera nedtryckta

känslor används debriefing. Metoden går ut på att föra tillbaka akutsjuksköterskan till

chockfasen. Metoden kan genomföras på olika sätt med varierande fokusering och

processdjup, se Figur 4  (Hammarlund, 2000; Ljungström, 1999).
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                                                                                                        Fördjupad
                 Defusing                                Debriefing                  krisbearbetning

  Informell
  debriefing
                       Instrumentell
                          debriefing
                                                 Emotionell
                                                 debriefing
                                                                          Intensiv
                                                                        emotionell
                                                                         debriefing        Kristerapi
                                                                                                Psykoterapi

Figur 4. Översikt över debriefingens olika nivåer (fritt efter Hammarlund, 2001).

Informell debriefing är ett avlastningssamtal i den egna gruppen i en positiv och öppen

diskussionsform. Ingen specifik ledare erfordras (Ljungström, 1999).

Instrumentell debriefing innebär en formell genomgång av händelsen med betoning på

funktion, organisation, utrustning, personal och samarbete, utan att känslor ventileras. Detta

samtal leds av arbetsledaren. Informell och instrumentell debriefing kallas defusing, vilket

betyder avsäkring (a.a.).

Emotionell debriefing är ett organiserat gruppsamtal, vid ett till två tillfällen där

målsättningen är att var och en skall kunna beskriva de känslor de upplevt i samband med

händelsen. Dessa samtal leds av en neutral person som är väl insatt i verksamheten samt

kunnig i debriefing (a.a.).

Intensiv emotionell debriefing används vid svåra tillbud och olyckor med starka

känslomässiga upplevelser. Här rör det sig om flera möten utan fast tidsgräns och arbetet sker

utifrån psykoterapeutiska principer (a.a.).
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Emotionell och intensiv emotionell debriefing börjar med en inledning, där syftet presenteras,

därefter följer en faktafas, där det kortfattat redogörs vad som faktiskt har gjorts under

insatsen. Alla deltagarna berättar här om sina minnen. Efter det bearbetas känslorna, då

ledaren ställer känsloinriktade frågor och deltagarna delger sina upplevelser. Mötet avslutas

med en undervisnings- och avslutningsfas, där ledaren gör en sammanfattning, vilket leder till

att det faktiska händelseförloppet blir tydligt för alla inblandade (a.a.).

Fördjupad krisbearbetning, som kris- eller psykoterapi, kan bli aktuell om debriefing inte

skulle vara tillräckligt. Den utförs av professionella personer utanför den egna organisationen

(Ljungstöm, 1999 och Hammarlund, 2001).

Det finns vetenskapliga studier beträffande krisintervention. De flesta av dessa tycks stödja

uppfattningen att en korrekt utförd debriefing är till stor hjälp för de drabbade (Hammarlund,

2001). Det finns även flera författare (Bissons et. al., 1997; Wessleys et. al., 2000, i

Hammarlund, 2001) som hävdar motsatsen, det vill säga att det inte finns några belägg för att

debriefing skall ha en positiv effekt, utan till och med kan ha en skadlig inverkan.

Författarna möter dagligen i sina egna yrken, sjuksköterskor inom akutsjukvården, men ser

sällan att de påverkas nämnvärt trots att det märks att arbetsbelastningen är hög. Med tanke på

detta och vad som påvisas i studiens bakgrund, förefaller det vara av intresse att studera hur

speciellt utsatta sjuksköterskor uppfattar stress samt hur de klara av att hantera den.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med studien var att beskriva hur en grupp sjuksköterskor inom akutsjukvård uppfattar

och hanterar stress i sitt arbete. Med utgångspunkt från syftet var följande frågeställningar

centrala i studien:

Hur uppfattar sjuksköterskor inom akutsjukvård stress i sitt arbete?

Hur hanterar sjuksköterskor inom akutsjukvård stress i sitt arbete?
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METOD

Intervjun som metodiskt verktyg

För att uppnå studiens syfte valdes kvalitativ intervju som metod. Dahlberg (1997) och Kvale

(1997) beskriver den kvalitativa intervjun som en metod för att insamla data om ett fenomen

ur informanters perspektiv. Genom dialogen i intervjun kan informanten uttrycka känslor och

upplevelser med egna ord.

Arbetet genomfördes med syftet att belysa hur en grupp sjuksköterskors hanterar stress och

hur de uppfattar att stressen påverkar deras professionella förhållningssätt i en

akutvårdssituation. Denna beskrivande ansats i vetenskapliga studier benämner Olsson och

Sörensen (2001) som deskriptiv.

Studiens båda frågeställningar (Hur uppfattar sjuksköterskor inom akutsjukvård stress i sitt

arbete och hur hanterar de stressen?) var vägledande för konstruktion av en frågeguide för

intervjuerna (bilaga 2). Kvale (1997) beskriver intervjuguiden som en struktur för den

kvalitativa intervjun, för att få fram ett beskrivande material med erfarenhetsgiltighet.

Intervjuguiden kom att innehålla sex huvudfrågor. Frågorna ett till och med tre syftade till att

få svar på hur de uppfattade stress, frågorna fyra och fem hur de uppfattade att de hanterar

stress och fråga sex hur de fick stöd i att hantera sin stress.

För att testa frågeguidens användbarhet för studiens syfte genomfördes en pilotintervju.

Kvale (1997) och Carlsson (1990) anser att huvudsyftet med en pilotintervju är att studera om

allt fungerat som man tänkt sig samt att ge en uppfattning om huruvida de frågor som ställts

belyste problemställningen. Kvale (1997) menar vidare att genomförandet av en pilotstudie

före de egentliga intervjuerna ökar förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel. Vi

valde att göra en pilotintervju med en sjuksköterska med lång erfarenhet från akutsjukvård.

Efter intervjun gicks frågeguiden igenom med pilotinformanten och frågeguiden befanns vara

användbar efter att vi på ett bättre sätt preciserat stress i fråga tre.
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Urval

Målgruppen var sjuksköterskor med sin kompetens inom akutsjukvård, då de ofta utsätts för

stressfyllda situationer. Ett urvalskriterium för att belysa hur stress uppfattas och hanteras i

akutsjuksköterskans arbete var krav på att informanterna hade minst två års erfarenhet från

arbete inom akutmottagningen. Erfarenheterna varierade mellan två till 36 års erfarenhet som

sjuksköterska på akutmottagning.

Författarnas första intention var att använda sig av sex informanter, efter noggrannare

övervägande kom vi fram till att det skulle ge ett något knapphändigt material, för att få ett

vidare men ändå hanterbart material kom vi gemensamt fram till att tio informanter skulle ge

det vi sökte. För att öka bredden på information valde vi sjuksköterskor från tre

akutsjukvårdmottagningar i Västra Götalandsregionen. Från den första akutsjukvårds-

mottagningen kom fyra sjuksköterskor att delta, från den andra tre stycken och från den tredje

tre stycken.

Vi önskade även informanter av skiftande ålder. De medverkande informanternas ålder kom

att varierade mellan 25-60 år.

Ytterligare en intention var att båda könen skulle representeras bland informanterna. Detta

kriterium kunde inte uppnås, då männen på dessa inrättningar var få och ej uppfyllde kriteriet

med erfarenhet och kompetens. Detta gjorde att ingen man kom att delta i studien.

Holme och Krohn Solvang (1997) beskriver vikten av att få ett brett urval, vad det gäller

ålder, kön och arbetsplats för att få en så heltäckande bild som möjligt. De påtalar även

informanternas erfarenheter och kompetens som en viktig del för att få kvalitativa data. Vi

ansåg att ovan nämnda urvalskriterier skulle ge de förutsättningar som kunde behövas för att

få denna heltäckande bild även om vi inte kunde uppfylla kriteriet gällande kön.

Datainsamling och genomförande

Data materialet insamlades på tre akutsjukvårdsmottagningar inom Västra Götalandsregionen.

Intervjun utgick ifrån bifogad frågeguide (bilaga 1). Det förekom följdfrågor som inte finns
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att hitta i frågeguiden. Detta berodde på att informanternas svar endera behövde utvecklas

ytterligare eller födde nya infallsvinklar. Varje författare intervjuade tre eller fyra

sjuksköterskor. Vid tre intervjutillfällen deltog två av författarna, en intervjuade och den

andra observerade samt bidrog med enstaka följdfrågor om svaren inte var uttömmande. Vid

övriga intervjutillfällen deltog samtliga författare, en ledde intervjun, medan de andra två

observerade och bidrog med enstaka följdfrågor om det ansågs nödvändigt. Patel och

Davidsson (1994) anser att intervjuerna bör transkriberas ordagrant, för att säkerställa

nyanserna i språket och för att få ett hanterbart material. Av den anledningen spelades

intervjuerna in på två olika bandspelare. Det var en säkerhetsåtgärd som vidtogs om något

band skulle bli förstört. Därefter transkriberades de. Intervjutiden varierade mellan 30–45

minuter.

Etiska ställningstaganden

Trots att det inte var några patienter direkt involverade, så valde vi ändå att skriftligen ansöka

om tillstånd hos klinikcheferna på respektive enhet för att få genomföra studien. Dessutom

informerades samtliga berörda klinikledningar, även de skriftligen (bilaga 2).

Samtliga informanter informerades i förväg om att intervjun var frivillig och att det inte mötte

hinder ifall de när som helst ville dra sig ur. De var också informerade om intervjuns syfte i

god tid före intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes på ett ställe som informanterna tyckte

var lämpligt och där de kände sig hemma. Enda kravet var att lokalen skulle ligga någorlunda

ostört. Vi informerade även informanterna om att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt,

därför avidentifierades alla intervjuer och kodades samt att banden efter transkriberingen

makulerades. Intervjuerna numrerades med siffrorna ett till och med tio och anledningen var

att inga svar skulle kunna härledas, av någon utomstående, till någon specifik informant. Alla

namn på personer, sjukhus, ortnamn med mera ersattes med beteckningen ”XXX”. Kvale

(1997) belyser vikten av att informanterna i förväg informeras och kan dra sig ur studien när

de så önskar. Han anser också att det är av stor vikt att materialet behandlas konfidentiellt.

Efter genomförd intervju tillfrågades informanterna om frågestunden givit dem något för egen

del.
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Analys av data

Dahlberg (1997) beskriver analysen bestående av tre faser; bekantgörandefasen,

tolkningsfasen och beskrivningsfasen.

Bekantgörandefasen

Dahlberg (1997) beskriver att denna fas utmärks av läsning av texten för få en första

förståelse av den. I enlighet med detta genomläste författarna intervjumaterialet var för sig

flera gånger, för att få en överblick över materialet. Därefter valdes en intervju, där vi enskilt

markerade meningsbärande enheter i texten, det vill säga ord eller meningar med särskilt

värde. Resultatet jämfördes och diskuterades sedan för att nå samstämmighet i analysarbetet.

Därefter läste samtliga författare åter igenom alla intervjuerna och markerade meningsbärande

enheter för att kunna identifiera mönster och/eller kategorier. Dessa jämfördes och

diskuterades. De visade en påfallande överensstämmelse sinsemellan. De få gånger resultaten

inte sammanföll, diskuterade vi tills enighet rådde.

Tolkningsfasen

Därefter valde vi att använda en datamatris som arbetsmodell. Holme och Krohn Solvang

(1997) beskriver datamatrisen som ett verktyg för att strukturera datamaterialet. Detta gjordes

genom att de meningsbärande enheterna från samtliga informanter strukturerades in i ett

rutsystem. Informanterna bildade en lodrät axel och intervjuguidens frågor den vågräta. Detta

gjordes för att få materialet mer överskådligt och lätthanterligt. Analysen utmärktes av

växling mellan del- och helhetsperspektiv, en process där de enskilda delarnas mening

bestäms av textens helhetliga mening och vice versa. Under hela analysen utgjorde det

transkriberade materialet ett stöd att gå tillbaks till.

Efter att flera olika sätt att strukturera sökandet efter mönster prövats och förkastats befanns

två huvudkategorier, uppfattningar av stress och hantering av stress, täcka in utfallet i

utsagorna. Dessa bägge kategorier visade sig också sammanfalla med de centrala

frågeställningarna i arbetet: hur uppfattar och hanterar sjuksköterskor inom akutsjukvård
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stress i sitt arbete?  Under huvudkategorierna kunde sedan underkategorier specificeras, vilka

visade på de olika kvalitéer av huvudkategorierna som återfanns i materialet.

Beskrivningsfasen

De två kategorierna kom sedan att utgöra rubrikerna i resultatet och underkategorierna kom

att utgöra underrubriker, för att förtydliga analysarbetet. Vi har under vår analys försökt ha en

beskrivande hållning där användandet av citat från datamaterialet används för att åskådliggöra

resultatet av dataanalysen.

RESULTAT

Under analysen av intervjumaterialet kunde två huvudkategorier urskiljas; att hantera stress

och uppfattningar av stress, vilka kom att utgöra huvudrubrikerna i resultatet, Figur 5.

Figur 5. Huvudkategorier i resultatdelen

Utsagor i kategorin uppfattningar av stress utgörs av informanternas beskrivningar av

stressreaktioner och sina upplevelser i samband med detta. Stressen kunde vara av såväl

fysisk som psykisk art.

      DATAMATERIAL
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UPPFATTNINGAR
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Med: att hantera stress, avses de strategier som informanterna använde sig av för att hantera

den upplevda stressen, det kom att bli ett vitt begrepp som täcker in förhållningssättet

gentemot patienter och gentemot arbetet, personliga resurser, socialt nätverk samt resurser på

arbetsplatsen.

Uppfattningar av stress

Informanterna beskrev stress kopplat till akuta situationer när de mötte svårt sjuka eller

patienter som råkat ut för olyckor. Men stress beskrevs oftare till situationer där det var andra

faktorer som orsakade stress. En bild som framkom vid flera tillfällen var stress orsakad av

ojämn belastning i arbetet. Ibland kom det många patienter, ibland kom det få eller inga alls.

En annan vanlig bild som beskrevs i samband med upplevd stress var när det var många

mindre sjuka patienter och några få riktigt sjuka. Då var de tvungna att ha många bollar i

luften samtidigt och effektivt hantera snabbt skiftande situationer. Så länge de hade kontroll

över läget så upplevdes situationen stimulerande. Ibland kunde det uppstå situationer då de

tappade kontrollen, detta gav en känsla av otillräcklighet. Det var vanligt att personalen i

ambulansen ringde in och meddelade att de kom med en svårt sjuk eller skadad patient, så

kallat ”trauma”. De flesta informanterna beskrev hur detta gav ett adrenalinpåslag och

upplevelsen av ett ökat krav på sig att handla snabbt och rätt. Alla informanter beskrev att de

påverkades extra starkt om det var barn inblandade, som kanske dog eller var utan chans att

bli återställda. En del informanter tyckte det kunde kännas oroande om närstående skulle

komma in till deras akutenhet.

Huvudkategorin uppfattning av stress innefattar två underkategorier. Den första handlar om

informanternas kognitiva reaktioner vid stress, vilka kunde vara av fysisk eller psykisk art.

Den andra underkategorin beskriver informanternas affektiva reaktioner av stress av såväl

positiv som negativ natur, se Figur 6.
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Figur 6. Översiktsbild av huvudkategorin stress.

Kognitiva reaktioner

Samtliga informanter beskrev att stress påverkade dem på olika sätt både fysiskt och psykiskt.

Någon sjuksköterska specificerade den fysiska stressen som positiv, medan den psykiska

stressen sågs som negativ. Samtliga sjuksköterskor talade om ett adrenalinpåslag som i sin tur

gav en större handlingsberedskap och de blev mentalt mer skärpta, vilket var till fördel för

dem själva lika väl som för patienten.

”Det finns ju olika stress, lagom stress är ju alltid bra, det kan ju vara rätt så

roligt.”

”När man har jättemycket att göra och man märker att det flyter, då har man ju

ändå ett adrenalinpåslag alltså, när man… när det liksom flyter hela tiden och

det, ja, bara fungerar…”

Flera informanter menade att det ibland kunde bli ett för högt adrenalinpåslag som gav

tremor, kraftigt ökad puls, tunnelseende och en upplevelse att kroppen inte längre fungerade

som tidigare, vilket inte var till gagn för någon. Informanterna benämnde dock inte denna

stressreaktion som negativ. De menade vidare att dessa reaktioner oftast var tillfälliga och

försvann då de fick börja arbeta med patienten.
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”Man blir darrhänt och kan vara darrhänt ända tills ambulansen kommer och man får

börja jobba… sen försvinner det. Det försvinner när man får något i händerna.”

Reaktioner vid stress kunde också vara en känsla av otillräcklighet och att de inte mådde bra,

symptomen på detta kunde vara irritation, att de blev ledsna, uppjagade, trötta, osäkra, rädda,

svårigheter att fokusera samt svårt att hålla stressorerna ifrån sig.

”När man är stressad och ska ge läkemedel till exempel, då tänker jag ibland;

bara jag inte sprutar in det här för fort, eller jag inte gör någonting som jag… för

man är ju medveten om att man är påverkad av stressen.”

”Man kan ju känna vissa dagar när det är jättemycket att man nått en gräns

alltså; så ta mej härifrån, nu vill jag inte vara med längre!”

Affektiva reaktioner

Ett genomgående tema i samtliga informanters berättelser var att de upplevde en positiv stress

om de hade mycket att göra och samtidigt hade kontroll över situationen, det vill säga de hade

struktur i arbetet och kunde förutse hur situationen skulle komma att avlöpa. Flertalet talade

också om att det är lättare att hantera och begripa en situation om de varit med om något

liknande förut och på så sätt skaffat sig en viss rutin och skaffat sig en viss struktur i arbetet

de utförde. Några informanter blev påtagligt känslomässigt berörda när de beskrev sina

upplevelser. Vilket kunde märktas på darrande röster och någon fick hålla tårarna tillbaka.

”I början är man rädd att få in folk som man inte klarar av och sedan känner man

att; ja, det gick ju bra, jag fixade det och då är det inte så svårt nästa gång.”

Den positiva stressen, det vill säga situationer där det var mycket att göra, men de upplevde

att de hade kontroll, gav också positiva stressreaktioner, som av några beskrevs som att få en

kick, andra tyckte de hade ett flyt och ytterligare någon uttryckte det som att; de tyckte om när

det hände saker.
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”Jag tycker om när det händer saker, jag blir full av energi.”

Den stress informanterna benämnde som negativ, var av den typen då de upplevde att

arbetsbelastningen var för hög och att de inte hade kontroll, det vill säga de kunde inte längre

överblicka situationen och se meningen med det de gjorde samt att de kände sig otillräckliga.

I dessa situationer hade det uppstått en resursbrist på personal, tid och utrymme, vilket de inte

kunde påverka. Otrygghet eller bristande tillit i arbetslaget förstärkte den negativa stressen

ytterligare och situationen sågs som betungande. Tjat om väntetider, ifrågasättande av arbetet

med mera gjorde att flera informanter reagerade med en skarpare ton i bemötandet med

patienterna, irritation främst mot kollegorna, de kände sig trötta, ett fåtal informanter kände en

rädsla och flera uttryckte en osäkerhet. De kunde dessutom bli irrationella och springa runt i

onödan. Den stress som orsakades av kontrollförlust, uppfattades av samtliga sjuksköterskor

som den största källan till den negativa stressen och dess stressreaktioner.

”… och då sitter patienten här nere och väntar på att få komma upp till röntgen

och undrar vad vi håller på med. Och det kan inte jag styra över, den stressen blir

negativ.”

”Sen kan det vara väldigt stressande, om man har en doktor som man inte känner

sig trygg med, att man inte får det rätta stödet där.”

Samtliga informanter beskrev upplevelsen av att det fanns en stresströskel, som varierade och

kunde höjas eller sänkas beroende på det egna välbefinnandet, sociala relationer på

arbetsplatsen så väl som på fritiden, arbetsbelastningen, graden av ansvar samt om det fanns

nödvändiga resurser att tillgå. Trygghet, kunskap och rutin gjorde också att stresströskeln

höjdes och situationen uppfattades som en utmaning i stället för en belastning.

”Det beror ju på hur man mår själv också, om man är trött, eller om man tycker

att man har jobbat mycket, hur stresstålig man är.”

”Om man mår bra och känner sig till freds och har sovit och inte skall ha mens,

så tycker jag nog att man klarar rätt mycket faktiskt.”
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”Det kan vara sådana grejer som att man jobbar med ett gäng som man tycker

om, man känner sig trygg, då blir man inte alls lika stressad när det kommer en

dålig patient.”

”Det är jätteviktigt att ha de här rollfördelningarna och de skall vara klara innan.

Allting ska vara förberett innan patienten kommer.”

Att hantera stress

För att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt beskrev informanterna olika strategier

som de ansåg gav möjligheter till detta, men beskrev också i sina berättelser erfarenheter när

de saknat dessa strategier i akutvårdssituationer. Huvudkategorin att hantera stress innehåller

de kvalitativt åtskilda underkategorierna: förhållningssätt i mötet med patienten,

förhållningssätt till arbetet, personliga resurser, sociala nätverk och arbetsplatsens resurser.

Figur 7. Översiktsbild av huvudkategorin, att hantera stress.
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Förhållningssätt i mötet med patienter

Begreppet livssyn beskrevs av flera av informanterna som att det fanns vissa gemensamma

värden som utgjorde en grund, på vilken sjuksköterskorna byggde sina antaganden om

människor, hälsa och omvårdnad och som i sin tur präglade deras handlande i stressituationer.

Informanterna menade att de såg människan som en helhet och att handlandet präglades av en

respekt för människovärdet. De menade vidare att deras handlande styrdes av uppfattningar av

vad som var riktigt eller fel, gott eller ont, värdefullt och meningsfullt eller motsatsen. Detta

visade sig ha mycket stor betydelse i det professionella bemötandet, där samtliga informanter

till exempel talade om att bemöta alla lika och på ett respektfullt sätt samt att lyssna på

patienten. I interaktionen med patienten värderades respekt för individen, ödmjukhet,

lyhördhet, samförstånd och tydlighet högt. Viktigt var också att ha en professionell distans

samt att bete sig sakligt och korrekt, men att ändå känna empati för patienten. Några

informanter menade att det gällde att möta patienten på rätt nivå, vara trevlig och göra ett

positivt intryck, men samtidigt läsa av patienten problem på ett professionellt sätt.

”Det har väl med min livssyn att göra; sånt som sker, det sker av en viss
anledning.”

”Det tycker jag är jätteviktigt; att man ser hela människan, inte bara det lilla.”

”Patienten skall på nå´t sätt känna att den har blivit väl bemött och den ska gå

härifrån och känna att, att den har blivit väl bemött och att den har värdigheten i

behåll, å på nåt sätt, att man ska känna att man fortfarande är, … inte kränkt,

eller att man inte är patient bara, utan att man är, … att man har sitt värde kvar.”

”Det viktigaste tycker jag väl är att det är att man bemöter alla människor på lika

villkor, om man säjer så. Man försöker och inte ha förutfattade meningar och

försöker att ta till sej det de säjer och förstå hur de upplever.”

Informanterna talade också om kunskap och kompetens kring bemötandet. Med detta menade

de en känsla för det outtalade och en förmåga att tolka dessa signaler. De menade också att

det var viktigt att tolka hur patienten mådde inte bara rent somatiskt utan även förstå

patientens känslomässiga stämningsläge. Någon sjuksköterska menade att intuitionen var ett
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viktigt instrument i det professionella bemötandet. Informanterna ansåg även att de hade ett

synsätt, där de satte andras intressen före sina egna, som i sin tur präglade handlandet. Flera

av informanterna poängterade också vikten av ödmjukhet inför patienterna, som visade sig i

form av en vördnad inför patienternas upplevelser, erfarenheter och även deras möjligheter.

De flesta informanterna belyste vikten av att se, höra och tro patienten som en väg att bygga

en för båda parter meningsfull relation. Detta sågs som en grundläggande del i den

professionella relationen. Alla sjuksköterskorna talade om kunskap som en viktig del i det

professionella bemötandet, eftersom de ansåg att både praktisk och teoretisk kunskap var en

grund för att kunna bemöta patienterna på rätt sätt, samt kunna råda och undervisa.

”Man måste kanske ha lite känsla för vad det är patienten söker för, även om det

yttrar sig på ett annat sätt.”

”Ibland är det bara intuition, jag kan inte riktigt förklara…”

”Jag tycker ju själv att, ju mer trygg man är i sin yrkesroll, att man känner att

man har kunskapen, dess då proffsigare kan man bli.”

De flesta av informanterna menade också att det krävs självinsikt och en förmåga att

reflektera för att utöva ett professionellt bemötande. De ansåg även att det var av stor vikt att

kunna hantera sina egna reaktioner och dölja sin egen osäkerhet för att inge en trygghet. Flera

informanter ansåg att det var viktigt att bemöta alla patienter lika och med värdighet, samt ha

gott om tid att lyssna på dem. Någon informant tyckte att hon visste hur hon inte skulle göra,

det hade hon sett tydliga exempel på.

”När de kommer och gnäller över att de har ont i ett finger och i rummet bredvid

ligger det någon som precis har dött i en trafikolycka, då kan man känna liksom…

men man får svälja det, va.”

”Man kan vara väldigt rädd många gånger, men att man ändå försöker ge dem en

känsla av trygghet, för då mår de ju bättre.”

Det fram kom under intervjuerna att flera sjuksköterskor tyckte att stress påverkade dem

negativt i mötet med patienterna och det var då svårt att inta ett professionellt förhållningssätt.
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”När jag har jätte mycket att göra och patienter frågar om banala saker, då kan

det ibland vara svårt att bemöta dom på ett riktigt bra sätt… jag känner att jag

inte har tid att förklara, liksom…”

Förhållningssätt till arbetet

Många informanter beskrev att meningsfullheten i arbetet inte var beroende av graden av

arbetsbelastningen, utan påverkades mer hur de själva upplevde betydelsen av sitt arbete. Det

upplevdes viktigt att tycka om sitt arbete, vilket innebar en positiv känsla inför arbetet och

bekräftelse i form av uppskattning från omgivningen. Det var samtidigt av stor vikt att arbetet

uppfattades som en utmaning, som de tog sin an med stor entusiasm, det vill säga något som

var värt att lägga ner energi på. Samtliga informanter beskrev att ett traumalarm var en sådan

utmaning där de försökte finna meningen med och genomföra arbetet så bra de kunde både

emotionellt, kognitivt och rent praktiskt. De upplevde då att de hade mycket att göra samtidigt

som de hade situationen under kontroll och benämnde denna situation som en situation under

positiv stress.

”När man har jättemycket att göra och man märker att det flyter, då är det lite

lagom stress. Eftersom jag älskar det här jobbet så blir det en positiv stress och

det är ju hela tiden en utmaning.”

”Man blir lika glad varje gång de rosar och tycker att; O, vad roligt, o, vad

trevliga de är, å, å, å, tack så hemskt mycket för hjälpen, man blir jätteglad.”

En hög arbetsbelastning i kombination med avsaknad av kontroll gav en känsla av att inte

räcka till, vilket samtliga benämnde som en upplevelse av negativ stress. Sådana situationer

kunde upplevas speciellt då informanterna satt i ”inskrivningsluckan” där det kunde vara

långa köer och de samtidigt fick ta många telefonsamtal. Det var också här de kunde möta

många utåtagerande och ibland berusade patienter. Det förekom tillfällen då patienter

uttryckte sitt ogillande över sjukvården och såg den som en ”tärande del av samhället”. En del

informanter upplevde att de vid dessa tillfällen fick försvara sin yrkesroll, vilket de upplevde
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som mycket negativt. Mycket viktigt för upplevelsen av meningsfullhet ansågs även graden

av inflytande ha samt feedback från kollegor och patienter.

”Stress för mej är när jag har så mycket att jag inte har kontroll. Att jag tappar

kollet på läget – då mår jag inte bra, då blir ingenting bra egentligen.”

”Vad som påverkar mej är telefonen, har jag telefonen samtidigt som jag har

jättemycket att göra, så blir det inget bra telefonsamtal.”

Personliga resurser

Många informanter beskrev kognitiva metoder för att hantera sin stress, det vill säga de tänkte

konstruktiva tankar som hjälpte dem att rent intellektuellt hantera situationer. De hävdade det

var viktigt för att kunna se det positiva i situationen. Vidare poängterade de betydelsen av att

hålla sig samlade. Fokusering var ett annat sätt att klara stressen och samtidigt ha kontroll, de

kunde vid dessa tillfällen hävda att stressen blev en utmaning istället för en belastning. Även

kunskap och rutin, inom arbetsområdet, hade betydelse för hur informanterna intellektuellt

kunde använda sig av konstruktiva tankar som en hanteringsmetod.

”Om det är barn som dör… Det tar man ju med sig genom hela livet. Dom kan ju

inte försvinna. Sen får man ju försöka vända det till något positivt att, att man ser

att även om man inte kunde göra någonting, så kanske man kunde göra något

värdigt utav det eller …så, Ja det se det på något annat sätt som, jag vet

egentligen inte hur man ska kunna se det positivt. Min första tanke var där det var

barn, fanns det någon möjlighet att ta organ av honom? Dom kanske klarade sig i

alla fall.”

”Att man försöker att distansera sig lite, utan att göra det så att man blir

okänslig, om man säger så.”

Flera informanter menade att det också gällde att se situationen som ett jobb och förstå

konsekvenserna av sitt handlande. I bemötandet av patienten var det även viktigt att ta in och
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verkligen förstå det han eller hon berättade. Medvetenheten om att stressen kunde påverka

henne negativt, uttryckte en sjuksköterska som att  hon  fick ge akt på sig själv i mötet med

nästa patient hon mötte efter den stressfyllda situationen.

”… då får man ju akta sig så man inte nedvärderar deras problem (…) det har ju

varit så att jag känner att jag  får vakta mej… absolut.”

En annan medveten tanke några sjuksköterskor använde sig av för att hantera stressfyllda

situationer var, att intala sig att de skulle hjälpa alla patienter, men att de inte kunde göra det

samtidigt. Detta tycktes ge en begriplighet över den stressfyllda situationen som på så vis gick

att hantera. Någon informant menade att det handlade mycket om hur man planerat sitt arbete

också.

”Vi har mycket patienter som vi skall hjälpa allihop, men vi får tänka; vi kan inte

göra det på en gång och inte samtidigt och vi har en säger, en doktor och han kan

ju bara ta en patient i taget…”

Några av informanterna, som arbetat lång tid med akutsjukvård, menade att de inte

påverkades speciellt mycket av stress, de var dock väl medvetna om sina reaktioner.

”Jag har jobbat i så många år, så jag tycker inte att jag känner mej uppstressad

direkt, så.”

Enstaka informanter menade att de tog med sig så mycket hem att det störde deras sömn och
att det tog tid att bearbeta det.

”Jag drömmer hela nätterna; Gud, hur sjuka är de? De spökar hela nätterna…

och då jobbar man hela natten ändå och återupplever grejerna på jobbet.”

Socialt nätverk

Att ha möjlighet att tala med någon hemma i det privata, ansåg flera informanter, som något

nödvändigt. Oftast var maken den person de kände förtroende för och öppnade sig för. De

poängterade dock att det inte handlade om att lämna ut patienterna, utan att berätta i stora drag
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vad som hänt och sedan ventilera vad de upplevde och kände. Det fungerade som en sorts

bearbetning och det kunde dessutom ge en förståelse för trötthet och dåligt humör. Just

trötthet och dåligt humör var de reaktioner som oftast gav sig tillkänna i hemmet, när

arbetssituationen varit pressad.

”Sen går jag hem och pratar med min man, han har ju nästan samma yrke och det

är ju bra.”

”Har jag haft en jobbig dag på jobbet, så säjer jag det till dem, då vet de det.”

Flera informanter ansåg att de inte kunde prata med sin familj om det som hänt, med

hänvisning till tystnadsplikten eller att till exempel maken inte förstod, var tillräckligt insatt

eller helt saknade intresse. Ett mindre antal av sjuksköterskorna menade att de inte bar med

sig speciellt mycket av arbetet hem. De sköterskor som hade många års erfarenhet, ansåg sig

känna ett mindre behov att prata av sig hemma, medan de andra pratade eller reflekterade i

tysthet över det som hänt hemma, och kände ett behov av detta i efterhand.

”Det är inte lätt att förklara för någon som inte vet något om sjukvården. Min

man är ju maniskt rädd för sjukvården, så han tycket det är jobbigt när jag

försöker prata.”

”Jag är känd för att vara ´mussla´ hemma.”

Resurser på arbetsplatsen

Samtliga sjuksköterskor ansåg att den viktigaste resursen för att hantera stressfyllda

situationer var det kollegiala stödet, det vill säga att prata i arbetslaget. Eftersom det var dessa

personer som delade upplevelserna och var de som också bäst förstod de reaktioner som

uppkommit. Informanterna var också eniga om att en bra stämning i arbetslaget var en

förutsättning för en god stresshantering. Det talades även om att det inom arbetslaget fanns en

lyhördhet inför varandras behov, brister och resurser. Inte bara det uttalade utan även för de
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icke-verbala känslomässiga signalerna. Viktiga ord som informanterna nämnde i samband

med arbetsrelationen var öppenhet, tillit och trygghet.

”Jag pratar nog ganska mycket om det som händer på jobbet, vi ventilerar

mycket.”

”Det känns i luften, när behovet av krissamtal finns.”

”Har man arbetskamrater runt sej och känner sig trygg, så klarar man rätt

mycket.”

Dessutom ansågs det viktigt att ha inflytande över arbetsorganisationen och att ha möjlighet

att kunna påverka hur det dagliga arbetet förlöpte.

Positiv feedback och respons från arbetskollegor och patienter ansåg flera av informanterna

som en hjälp att finna mening i arbetet. De flesta tyckte att feedback gav positiv energi till att

hantera stressfyllda situationer. Flera informanter uttryckte vikten av att de såg en mening

med det de gjorde för att på så sätt känna sig värdefulla och nöjda när de gick hem.

”Är man ett gott gäng som jobbar tillsammans och ger varandra lite positiv

feedback, då klarar man mycket mer, liksom… det ger en energi.”

Flera sjuksköterskor poängterade även vikten av att ha tillgång till tillräckliga resurser. Av

stor betydelse var att kunna ge patienterna tillräckligt med tid samt att dessa kunde få ett eget

behandlingsrum. Mycket energi ansåg informanterna att de fick lägga på att ta konflikter

mellan olika avdelningar, som även de hade platsbrist. Det var också viktigt att arbetsplatsen

var väl avsedd för ändamålet med rationella och tillräckliga utrymmen.

”Sen det här med medicinavdelningarna när man ska ringa. Det stör mej nått

fruktansvärt. När vi ska ha upp dom på avdelningarna. Åsså ringer man ”ja du

kan kanske ringa dit och dit" och då har det hänt att jag har sagt att jag är inte

dum i huvudet för att vi har listor för detta… så där har jag nog… Det var faktiskt

en sköterska som ringde ner och fråga var är den griniga sköterskan och det vet

jag att det var jag. För då var jag inte go. Och det är lite onödigt för det är, den
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grejen behövde inte vi ha. Den här striden med avdelningarna den är

fruktansvärd.”

En förutsättning för detta var att roll- och ansvarsfördelningen var tydlig och klar, vilket gav

ett gott samarbete. Hur väl den behandlande läkaren kunde hantera situationen var också av

betydelse för en god eller dålig arbetsmiljö. Dessa resurser bidrog till att minska stressorerna

och frigjorde kraft och energi till andra göromål ansåg informanterna.

”Har man en osäker doktor då blir man ju stressad. Men jobbar man med någon

som är säker och lugn så är det ju inte så jobbigt om det blir stressigt.”

Trots att behovet inte bedömdes som stort var det ändå av stor vikt att möjligheter till extern

hjälp fanns att tillgå. Här nämndes kurator och sjukhuspräst som bra resurspersoner.

Möjligheten till debriefing var något som poängterades, trots att flertalet varken genomgått

någon eller kände något större behov av densamma. De som genomgått debriefing vid något

tillfälle hade bara goda erfarenheter att redovisa. Möjligheter att bli frikopplad när

belastningen blivit tung var även det av stort värde. Ett fåtal informanter tyckte att stödet som

fanns inte var tillräckligt, någon informant önskade debriefing oftare. De resterande var nöjda

med det stöd som fanns och ansåg att de alltid fick de resurser de bad om. Några informanter

uppgav dock att de själva var dåliga på att utnyttja de resurser som erbjöds. Det optimala

ansåg några informanter att det vore om de organiserat satt ned i slutet av arbetspasset och

pratade om dagens händelser. Ett fåtal informanter önskade att någon utomstående tog tag i

själva debriefingen vid traumatiska situationer.

”Sen har vi ju möjlighet att kalla in kuratorn också om det är så att det är riktigt

stora trauman som man behöver prata igenom.”

”Det kanske skulle vara någon som inte är direkt inblandad i det, som tar tag i

det och kommer in och säjer; Nu får ni sitta ned en stund och prata. När man är

så uppe i det så är det så svårt själv att ta sej för att göra det.”

”Egentligen är vi lite dåliga på att hantera stressen efteråt och vi får den tiden,

men det är ingen som gör det.”
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Sammanfattning av resultatdelen

Frågorna ett till och med tre syftade till att få svar på hur de uppfattade stress, frågorna fyra

och fem hur de uppfattade att de hanterar stress och fråga sex hur de fick stöd i att hantera sin

stress.

Figur 8. Schematisk bild av resultatet.

Samtliga informanter beskrev i sina utsagor att de var medvetna om att de påverkades

av stressreaktionerna, i form av adrenalinpåslag som gav pulsstegring, tremor, men

också en ökad skärpa. Detta kunde de i allmänhet hantera. Medan upplevelsen, det vill

säga om det upplevdes positivt eller negativt inte gick att kontrollera i samma

utsträckning, utan hängde mer ihop med graden av upplevelsen av kontroll.

För att hantera sin stress krävdes olika former av resurser, dels egna, dels sociala

resurser och resurser på arbetsplatsen. De egna resurserna kunde vara av kognitiv eller

emotionell art. De sociala resurserna bestod t.ex. i stöd från familj och vänner, medan

resurserna på arbetet kunde vara det kollegiala stödet, tid och utrymme. Fanns dessa

resurser bidrog de till att minska stressen hos informanterna. Ett mönster som kunde
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urskiljas var att de som arbetat en längre tid ansåg sig behöva mindre stöd i form av

avlastningssamtal eller debriefing. De flesta informanter var eniga om att de resurser de

behövde, i form av krishantering, fanns till förfogade. En del informanter menade dock

att de var dåliga på att nyttja dessa resurser.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Efter att hälften av intervjuerna genomförts började ett mönster i svaren att skönjas i form av

att det endast framkom små svarsvariationer i intervjuerna. Dahlberg (1997) beskriver

mättnad i datamaterialet i samband med kvalitativa studier som när det inte längre

förekommer nya delar i materialet som ändrar innebörden av helheten. Vi valde ändå att

genomföra de återstående intervjuerna och det visade sig att mönstret kvarstod. Detta tog

mycket tid i anspråk men samtidigt gav det författarna indikationer på att intervjuguiden

fungerade som ett tillförlitligt instrument för att uppnå studiens syfte att beskriva hur en grupp

sjuksköterskor inom akutsjukvård uppfattar och hanterar stress i sitt arbete.

Giltighet handlar om huruvida studien frambringar valid vetenskapsbaserad kunskap.

Validitet är att kontrollera, ställa frågor och teoretisera genom hela forskningsprocessen

(Kvale, 1997). Frågorna i intervjuguiden blev kontrollerade genom att en pilotstudie

genomfördes och vid en diskussion med handledaren, för att säkra att frågorna fångade upp

relevanta data. Frågeguiden bedömdes fungera bra, frånsett att en precisering av begreppet

”stress” i en frågeställning gjordes, samt att idéer till följdfrågor väcktes. Ett strategiskt urval

av informanter var också ett led i denna process att söka valida användbara data för studiens

syfte.

Kvale (1997) poängterar vikten av synliggörandet av forskningsprocessens steg i kvalitativa

studier. I denna studie har detta eftersträvats genom beskrivning av metod, analys och resultat.

Då endast små svarsvariationer framkom efter cirka hälften av intervjuerna tolkades detta som

mättnad i materialet och att tio intervjuer räckte för att få svar på arbetets frågeställningar. Tio
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intervjuer ger inte underlag för generalisering men fynden har ändå värde, då de som läser

arbetet och arbetar inom akutsjukvård troligtvis kommer att känna igen sig i erfarenheterna

och argumenten. Larsson (1994) framhåller att nyttan ligger i att någon tar del av studien och

brukar den i sitt eget sammanhang. Detta förutsätter att läsaren har tillgång till en rik

beskrivning i studien, så att hon kan bedöma huruvida hennes egen situation liknar den som

beskrivs i studien.

Förförståelse

Olsson och Sörensen (2001) beskriver förförståelse som den föreställning och de erfarenheter

som forskaren har inom de områden forskningen skall genomföras. Öppenheten, det vill säga

förmågan att så objektivt som möjligt närma sig forskningsområdet, begränsas av

förförståelsen. Dahlberg (1997) förutsätter förförståelse för att forskaren skall förstå något

över huvud taget. Förförståelsen hos författarna ligger i att samtliga arbetar inom

ambulanssjukvården. Detta medför att vi har upplevelser av traumatiska händelser och hur det

påverkar oss. Vi har även i arbetet mött sjuksköterskor som arbetar i inom samma område

som informanterna. Man kan  här se en risk att vi kan tolka informanternas svar utifrån våra

egna perspektiv. Med den vetskapen med oss, försökte vi ändå vara så öppna som möjligt och

bortse från förförståelsen både under intervjun, analysen och tolkningen. En styrka ligger i att

minst två författare deltog vid varje intervjutillfälle, då bisittaren kunde gå in och be

informanten utveckla svaren om intervjuaren visade på en alltför tydlig förförståelse. Under

analysen plockade varje författare ut meningsbärande enheter individuellt för att sedan

tillsammans bedöma dem. I processen för att nå samstämmighet gavs rika tillfällen att belysa

resultaten från olika håll.

De flesta av informanterna var kända av någon av författarna genom yrkesmässiga kontakter.

För att undvika att några personliga relationer skulle inverka på resultatet, så utfördes alltid

intervjuerna i dessa situationer av en författare utan koppling till informanten. Själva menade

informanterna att det frambringade en trygghet och en öppenhet då de kände någon av

författarna, det vi dock inte kan utesluta är att det även kunde medföra svårigheter för dem att

visa sina svagheter. En kontroll låg i att de tio intervjuerna gav likvärdiga svarsmönster. I



37

processen med transkription, kodning, identifiering av kategorier och underkategorier

fungerande handledaren som diskussionspartner och i någon mån som medbedömare.

Att hitta mönster i datamaterialet

Forskningsarbetet har bedrivits efter den induktiva linjen, där vi utgått från upptäckterna i

verkligheten och därefter kopplat till teori (Olsson & Sörensen, 2001). Metoden att dela

resultatet i delar och strukturera in dem i en datamatris för att därefter se ett mönster och finna

kategorier, gjorde det möjligt att se på materialet utifrån en induktiv utgångspunkt.

Risken med en intervjustudie är att informanterna ger ett svar som de tror att författarna vill

ha eller sådant de vet är sant och riktigt, men som inte säkert stämmer överens i praktiken. Det

vi upptäckte under intervjun var att sjuksköterskorna generellt hade svårigheter att berätta om

situationer då stressen påverkat dem negativt i det professionella förhållningssättet. Det kan

kanske bero deras egen svårigheter att inte alltid kunna leva upp till ett professionellt

förhållningssätt, eller så kan det bero på att de inte reflekterat över hur och om stress påverkat

dem negativt i det professionella förhållningssättet. Naturligtvis kan de också vara så

professionella att det inte fått några negativa upplevelser. Backman (1998) menar att

möjligheten att studera det professionella förhållningssättet i dess rätta miljö, är med

deltagande observationer, det vill säga att gå bredvid som observatör och se, lyssna och

registrera hur akutsjuksköterskan faktiskt handlar i akutsjukvårdsituationer. Detta kan vara en

möjlighet för forskaren att studera hur stress kan påverka det professionella förhållningssättet

negativt. En annan möjlighet är att låta informanten redogöra för en negativ situation som inte

varit personligt knuten till just henne, utan där hon kanske bara passivt iakttagit. Det kan vara

lättare att få en mer sann bild av en negativ situation på det sättet, då det inte är så

integritetskränkande. En informant uttryckte; ”Det är svårt att säga hur man skall vara, men

jag vet i alla fall hur jag inte skall vara, det har man ju sett”.
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Resultatdiskussion

Diskussionen redovisas under följande rubriker; sjuksköterskans värdegrund, sjuksköterskans

domäner, hälsa relaterat till känslan av sammanhang, kognitiva reaktioner och affektiva

reaktioner. I diskussionen har vi lagt tyngdpunkten på hälsa relaterat till känslan av

sammanhang.

Sjuksköterskans värdegrund

Många informanter påtalade vikten av att visa patienterna respekt, ödmjukhet och värdighet i

interaktionen. De påtalade också vikten av att vara lyhörda och att möta patienten på rätt nivå.

Deras handlande styrdes av uppfattningar om vad som är riktigt eller felaktigt, goda eller onda

gärningar. Dessa tankar och handlingar finner vi belägg för hos Athlin (1990) som menar att

omvårdnad skall vila på en humanistisk grund. Relationen måste bygga på människokärlek

och ansvar och förutsätter en ömsesidig trygghet och tillit. Patienten bör också behandlas med

respekt och mötas så att han upplever sig som en värdefull och unik individ.

Ibland kunde informanterna tappa sitt professionella förhållningssätt när stressorerna blir allt

för många och påtagliga, informanterna kunde då bli vassa i tonen, tänka negativa tankar om

patienterna. Som exempel anger de tankar med andemeningen, ”de får skylla sig själva” eller

”de får väl vänta på sin tur”. Någon annan menar att hon tycker att det är vuxna normala

människor hon handhar och tycker att hon kan kräva att själv bli behandlad med respekt.

Vi ser här ett motsatsförhållande, där belastningen på dessa akutsjuksköterskor är så hög att

de inte fullt ut klarar att leva upp till den värdegrund de uppger sig ha. En undran väcks hos

författarna om det är värdegrunden som är oklar, det vill säga anser informanterna att det i

vissa lägen är acceptabelt att reagera felaktigt eller är belastningen så hög att de inte orkar

leva upp till den.

Sjuksköterskans domäner

Benner (1993) beskriver sjuksköterskans domäner som sju kompetensområden; den hjälpande

rollen, den undervisande och vägledande, diagnostiska och övervakande funktionen, effektiv
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hantering av snabbt skiftande situationer, utföra och övervaka behandling, säkerställa kvalitet

i vården samt att planera och organisera vården och personalens arbete.

Av dessa domäner poängterade informanterna speciellt förmågan att effektivt hantera snabbt

skiftande situationer, vilket de ofta påtalade som en förutsättning för hantera stress i arbetet

inom akutsjukvården. Den hjälpande rollen beskrevs ofta i utsagorna att den också är av stor

vikt i stresssituationer. Den diagnostiska och övervakande funktionen, den undervisande och

vägledande funktionen samt att utföra och övervaka behandling är domäner som

informanterna beskriver men inte närmare går in på. Övriga domäner: kvalitetsarbete och

ledning berörs inte alls. Orsaken till detta kan bero på att de antingen inte har kunskap om

vilka funktioner som ingår i sjuksköterskans domäner eller att de ser dem som en naturlig del

av arbetet som inte är värt att nämna i sammanhanget. Kanske är det så att det förelåg en

diskrepans mellan hur författarna och informanterna ser på sjuksköterskans funktioner. Det

som påtagligt visade sig i resultatet var att negativ stress gav negativa reaktioner och att de

som hanterade dessa reaktioner bäst var de som arbetat en längre tid, vilket förefaller sig vara

naturligt, eftersom erfarenhet också ökar förmågan till hantering av stress. Precis detta menar

även Antonovsky (1992), då rutin och tidigare erfarenheter förbättrar möjligheterna till en

högre känsla av sammanhang.

Hälsa relaterat till känslan av sammanhang

Antonovsky (1992) beskriver hälsa ur ett salutogenetiskt perspektiv. Han tänker sig

människors hälsa på ett kontinuum, där placeringen mellan ohälsa och optimal hälsa styrs av

vilka stressorer individen utsätts för och vilka resurser som finns att tillgå samt vilken känsla

av sammanhang hon känner (KASAM). I resultatet fann författarna att alla informanter var

utsatta för hög grad av stressorer, vilka ibland nådde en nivå där de blev ohanterbara vilket

ledde till en upplevelse av att inte må så bra. Informanterna såg dock detta som en naturlig

och ofrånkomlig del av arbetet. Samtidigt kan då frågas, hur kan dessa informanter trots att de

utsätts för så mycket stressfyllda situationer med risk för sin egen hälsa, känna sådan glädje

inför sitt arbete? Är det den altruistiska hållningen, som Kristoffersen (1998) beskriver att inte

arbeta för egen vinning, utan för ”mänsklighetens goda” och viljan att göra andra gott, som är

anledningen?
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KASAM, menar Antonovsky (1992) vidare består av de tre komponenterna meningsfullhet,

begriplighet och hanterbarhet. Författarna har i diskussionen med utgångspunkt från dessa tre

begrepp försökt utröna vilken betydelse de har för informanternas förmåga till stresshantering

och därmed också upplevelse av hälsa.

Meningsfullhet

Meningsfullhet är den komponent som står för motivation. Meningsfullheten är det som gör

att en utmaning är värd att investera energi i. Utmaningen välkomnas då och ses inte som en

belastning. Antonovsky (1992) talar om vikten av att känna en känsla av sammanhang, där

meningsfullheten är den viktigaste komponenten och det är just detta som informanterna

också påtalar. De menade att det var av stor vikt att arbetet var en utmaning som de kunde ta

sig an med stor entusiasm, det vill säga något som var värt att lägga ner energi på. Samtliga

informanter var eniga om att ett traumalarm var en sådan utmaning, den typen av stress såg de

som en tillgång, då de blev mer skärpta och fokuserade. De upplevde då även att de gjorde ett

bättre arbete och var eniga om att det rörde sig om en positiv stress. Mycket viktigt för

upplevelsen av meningsfullhet ansågs även graden av inflytande ha samt feedback från

kollegor och patienter. Författarna ser här vikten av att arbetet upplevdes som meningsfullt

och att de får uppskattning för sin insats.

Informanterna upplevde att deras livssyn var till stor hjälp att hantera stressfyllda situationer. I

dessa fall byggde copingstrategin på en dimension där man såg det skedda som en del i ett

stort skeende och såg på så sätt en mening i händelsen. Att försöka se en mening i tillvaron är

också något som kan placeras under komponenten hanterbarhet, då det också är ett sätt att

hantera stressorer.

Begriplighet

Begripligheten åsyftar huruvida informationen som tas in är sammanhängande, ordnad och

strukturerad. Detta har en mycket stor betydelse för att kunna förutse hur händelseförloppet i

akutvårdssituationer kommer att gestalta sig. Samtliga informanter var medvetna om att stress

påverkade dem på olika sätt både fysiskt och mentalt. I akuta situationer är det enligt
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informanterna viktigt med en fungerande organisation, med klara ansvars- och

rollfördelningar, det vill säga någon som styr och fördelar arbetet. Det var även viktigt att ha

möjlighet att påverka och ha inflytande över situationen. Strukturen i arbetet och att kunna

förutse hur situationen kommer att utveckla sig, har en central roll för hur hög stresströskeln

var hos informanterna. Om arbetslaget inte fungerade, upplevdes stresströskeln lägre, oro

spred sig och situationen blev en upplevelse av negativ stress.

Informanterna påtalade vikten av kunskap och rutin som ett verktyg och en förutsättning för

att kunna bemöta stressorerna på ett framgångsrikt sätt. Informanterna menar även att det är

viktigt att förstå konsekvenserna av sitt handlande. Något de inte kunde göra utan att ha en

klar teoretisk och praktisk erfarenhetsgrund att vila sig emot.

Hanterbarhet

Hanterbarheten står i direkt proportion till vilka resurser som finns att tillgå. För att hantera

stressorer utifrån och inifrån krävs sociala, fysiska och mentala resurser, så kallad coping eller

generella motståndsresurser (GMR). Vi såg tydligt att samtliga sjuksköterskor hade mer eller

mindre utpräglad förmåga till coping. Tiden de arbetat tycktes påverka graden av

hanterbarhet, det vill säga de som arbetat länge hade lättare att hantera sin stress och lättare att

vidmakthålla ett professionellt förhållningssätt. Vi är väl medvetna om att det inte finns

utrymme för generalisering, då antalet informanter är få, men det tycks ändå troligt att detta

resultat kan appliceras på en större grupp eftersom bara små svarsvariationer gick att finna.

Att ha kontroll över situationen tycktes spela en avgörande roll för hur stressade

informanterna upplevde sig vara. Det hade också en avgörande betydelse för deras

uppfattning om hur hanterbar situationen ansågs vara. Då informanterna tappade kontrollen

över situationen så upplevde de en negativ stress och klarade inte av att hantera situationen

som tidigare. Detta är något som även Hammarlund (2001) belyser, genom att påtala att så

länge individen har förmåga att hantera situationen och har kontroll, så utgör stressen ingen

överhängande fara. Måhända är det så att informanterna upplever att de mestadels har denna

kontroll och förmåga att hantera situationerna, vilket en del av dem mycket riktigt påtalar. Vid

några tillfällen kunde det dock urskiljas att en del försvarsmekanismer vidtogs för att hantera
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stressen. Genom att stålsätta sig, distanserade de sig från problemen och sina känslor så att

problemen sopades under mattan.

I studien kunde författarna skönja ett samband mellan informanternas kognitiva och affektiva

reaktioner och deras upplevelse av hälsa. Då de upplevde och kände att de hade kontoll över

situationen samt tillräckliga resurser, uppfattade författarna att de också upplevde en högre

grad av hälsa, de var mer positiva och kände att stresströskeln var högre. Återigen kan en

parallell dras till Antonovskys (1992) kontinuum, där GMR, GMB samt KASAM är det som

påverkar hälsoupplevelsen. När vi skulle strukturera in informanternas upplevelser under de

tre KASAM-komponenterna, upptäckte vi en svårighet att placera utsagorna under rätt

komponent. Det visade sig att upplevelserna ofta kan tolkas in under fler än en komponent.

Mycket av författarnas resonemang kom att handla om just detta. Vi fann att de tre

komponenterna är oupplösligt sammanflätade. Något som Antonovsky (1992) också påtalar,

han menar dock att det ändå finns en möjlighet att placera sig högt på en komponent och lågt

på en annan, det kan gälla vissa tillfälliga situationer eller generella livssituationer. Hög

meningsfullhet förefaller dock vara den viktigaste, troligen är begriplighet den komponent

som kommer sedan. Framgångsrik problemhantering är alltså beroende av KASAM i dess

helhet.

Uppfattningar av stress

Samtliga informanter uppgav att de ibland drabbades av symptom som väl stämmer överens

med vad litteraturen anger som stressreaktioner. Främst är reaktionerna som informanterna

uppger av känslomässig och fysiologisk art. Speciellt nämner informanterna ett

adrenalinpåslag med åtföljande pulsstegring och tremor. Det intressanta är att dessa reaktioner

inte alltid upplevs som negativa utan kan ge en kick och göra dem mer fokuserade.

Reaktionerna kan också vara en upplevelse av otillräcklighet och att de blir uppjagade, trötta,

osäkra och rädda. Vi ser här betydelsen av kontroll som tidigare diskuterats under hälsa

relaterat till känsla av sammanhang. Hammarlund (2001) menar att det är fullt möjligt att leva

med en förhöjd stress under en begränsad tid, men att långtidseffekten ofta är negativ och kan

leda till utmattning. Kanske är det av den anledningen som stress ofta definieras som något

negativt, trots att den ibland upplevs positivt. Flera av informanterna tycktes periodvis leva
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med begynnande stressreaktioner som till exempel irritation, sömnstörningar och

mardrömmar.

Att hantera stress

Det vanligaste och mest effektiva sättet att hantera stress är de kognitiva metoderna, det vill

säga att tänka konstruktiva tankar för att få situationen begriplig (Allen, 1993). Denna metod

kunde vi se användes av våra informanter, i synnerhet vid svåra situationer, till exempel om

det varit barn inblandade som avlidit. Hammarlund (2001) beskriver att en strategi för att

bemästra sina liv i dessa situationer är en grundtrygghet, som han kallar basic trust och en

reell kontroll, som innebär att man kan reducera eller avbryta en stressor. Basic trust och reell

kontroll kan man antaga att informanterna har, då de hävdade att de gick till jobbet med en

känsla av glädje.

I arbetet inom akutsjukvården leder mötet med patienter ofta till en känslomässig belastning

som stör relationen inom familj och bland vänner (Hammarlund, 2001). Detta var inget som

direkt framkom i vår studie. Men flera beskrev svårigheter att tala om sina upplevelser

hemma. Vår avsikt var inte att inkräkta på informanternas integritet, en hållning vi redan

innan intervjuerna påbörjades hade bestämt oss för. Huruvida den känslomässiga belastningen

stör familjerelationen skulle däremot kunna vara ett uppslag till fortsatt forskning under

förutsättning att informanterna är medvetna om intimiteten i frågorna.

När det gällde informanternas resurser, så ansåg de genomgående att det största stödet kände

de från kollegorna. Det tycktes vara av en oerhört stor betydelse att det fanns en god

stämning, med tillit och trygghet inom arbetslaget. Detta tycktes skapa en vi-känsla, som vi

anser kan vara både på gott och ont. Det negativa med denna vi-känsla, tolkar vi, kan ge

upphov till ett revirtänkande. Med det menar vi att det finns risk att man värnar om sitt på

avdelningen och det kan skapa konflikter med andra arbetslag, avdelningar etcetera. Detta

tyckte vi oss märka när informanterna beskrev när patienter skall flyttas från en avdelning till

en annan och ingen vill ta emot patienten. Tänkte de då på patientens bästa eller på sitt revir

eller var det ytterligare en stressor de inte klarade att hantera? Professionalismen tycktes här

försvinna för ett ögonblick. Är det så att det är oklara roll- och ansvarsfördelningar mellan

avdelningarna? Kan de i så fall göras klarare. Man kan fråga sig vad det är som skapar denna
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vi-känsla, kan den inte utvidgas att innefatta hela sjukhuset eller hela

sjukvårdsorganisationen? Om alla såg sig som en del i ett stort team, med patientens bästa i

centrum, så skulle vården säkerligen bli både effektivare och mer humanistisk – finns det

någon patentlösning?

När det gällde krishanteringen så fann vi en del motsägelser. De flesta tyckte det var bra att

det fanns debriefing eller annan extern hjälp att tillgå, men bara ett fåtal hade utnyttjat

möjligheten, ändå önskar de det oftare. Avlastningssamtal (defusing) hade flera av

informanterna varit med om och ansåg att det var en bra metod för att bearbeta

stressreaktioner. Det fanns en önskan hos informanterna om att de innan varje arbetspass slut

sitta ned i en halv timma och prata igenom det som hänt på avdelningen under dagen. Detta är

något som Michel och Lundin (2001) anser som viktigt för att reducera stressreaktioner och

påskynda återhämtningen. Detta skulle kunna vara av värde eftersom det finns en oroande

utveckling när det gäller stressrelaterade skador och sjukdomar enligt direktiv som inkommit

till arbetsmiljökommissionen (Hammarlund, 2001). Mitchell och Bray (1990) menar att det är

mer lönsamt för samhället att ta hand om stressreaktionerna på ett tidigt stadium för att

minska stressrelaterade sjukdomar. Informanterna tyckte att de fick den hjälp och det stöd de

behövde i det avseendet, men att de själva var dåliga på att utnyttja de resurser som

arbetsplatsen erbjöd. Möjligen kan det ringa användandet av aktiv krisbearbetning bero på

diffusa föreställningar om vad detta innebär. Hammarlund (2001) ger förslag på en förklaring

till skillnaden mellan defusing och debriefing, se figur 9.

Akutsjuksköterskorna utsätts för en frekvent dos av stressorer som kan utlösa utmattning och

utarbetning som visar sig i irritation och ilska (Mitchell & Bray, 1990). Dessa symptom

uppgav informanterna att de periodvis kände framför allt då de inte hade kontroll över

situationen eller kände att de inte kunde hanterade den. Stress och överbelastning anger

Carrén (2001) som skäl till ökade långtidssjukskrivningar. Detta ohälsorelaterade fenomen

definieras som utbränning och har ofta setts som en följd av professionella problem inom

målstyrda verksamheter. Vi frågade aldrig om sjukskrivningar på grund av stress. Det

författarna ändå uppfattade var olika former av stressymptom så som sömnstörningar, dåligt

humör etcetera. Den fråga som väcks hos oss är om det är hälsosamt för sjuksköterskor att

arbeta heltid och hela dagar inom akutsjukvården. Borde det vara så att sjuksköterskor inom

akutsjukvården skulle ha någon form av delad tjänst, så kallad kombitjänst eller en förkortad

arbetstid för att uppleva högre grad av hälsa och ett större välbefinnande?
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                                                    Defusing                                      Debriefing

        Ledare                       Ingen/arbetsledaren                     Neutral person/specialist

                                                                                                  utbildad i debriefing   

                            
          När      Start under händelsen/ Tidigast 12 timmar efter

     Inom åtta timmar               händelsen

           Tid          Cirka 30 minuter            Ca tre timmar

  Antal deltagare             16-20 deltagare        Åtta till tio deltagare

Diskussionsämne         Händelsen i stort utan                    Fördjupad diskussion kring

            att beröra känslor      känslor och upplevelser

    Antal träffar                 En eller flera                Minst två

Figur 9. Skillnad mellan defusing och debriefing (med stöd av Ljungström, 1999)

Konklusion

I analysen av datamaterialet utkristalliserade sig två kategorier: uppfattningar av stress och att

hantera stress. Det fanns en medvetenhet hos informanterna om att de är utsatta för stressorer

samt att de påverkas av dessa både fysiskt och psykiskt. Kortsiktigt gav den sig fysiskt till

känna som ett adrenalinpåslag med pulsstegring och tremor som följd. Även en mental

påverkan förekom som gav ökad skärpa och fokusering. Mestadels upplevde informanterna

sig kunna kontrollera och hantera stressorerna. Om de upplevde att de hade kontroll

uppfattades situationen som positiv, tappades kontrollen upplevdes den negativ. Författarna

fann att svåra eller dramatiska sjukdoms- eller olycksfall ofta upplevdes som positiva

stressorer av informanterna, medan till exempel långa köer och brist på tid var stressorer som

gav negativa stressreaktioner som på sikt tros kunna leda till utbränning.
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Det visade sig att det fanns flera underkategorier som kunde härledas till kategorin att hantera

stress. Att hantera stress innebar att olika strategier för att reducera stressorerna och de kunde

vara av inre eller yttre art. Inre resurser var kognitiva eller emotionella. De yttre resurserna

innefattar stöd från familj, vänner och kollegor eller är mer materiella så som tid och

utrymme. Tillgången av dessa strategier stod i direkt relation till informanternas förmåga att

minska sin stress. Författarna fann även att de som arbetat en längre tid inom yrket tenderade

att behöva mindre stöd i form av defusing eller debriefing. Att det skulle föreligga ett

uppdämt behov i form av krishantering är heller inget som författarna upptäckte, utan tvärt om

uppgav informanterna att det fanns de stöd de ansåg sig behöva. En del informanter menade

dock att de var dåliga på att utnyttja resurserna som stod till buds. I resultatet framkom att

informanterna i olika grad tog med sig sina upplevelser och känslor hem. En intressant fråga

är vilken betydelse detta har för relationerna inom familjen. Detta område förtjänar att utredas

vidare, då familjen har en stor betydelse för sjuksköterskans upplevelse av hälsa.
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Bilaga 1.

Lennart Björneld
Gabriella Norberg
Åsa Sultan
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Förfrågan/information till  berörda chefer och informanter

Vi är tre sjuksköterskestuderande; Åsa Sultan, Lennart Björneld och Gabriella Norberg som
studerar på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för omvårdnad. Under våren
2003 skriver vi en C-uppsats i kursen Omvårdnad 41–60 poäng. Ämnet vi har valt att skriva
om är sjuksköterskans professionella förhållningssätt inom akutsjukvård. Studien är ett
examensarbete i omvårdnad, motsvarande 10 p. Handledare är Anders Kauffeldt,
universitetsadjunkt på ovan nämnda institution.

Det övergripande syftet med studien är att belysa hur en grupp akutsjuksköterskor uppfattar
hur stress påverkar det professionella förhållningssättet i akutsjukvårdssituationer. Metoden vi
valt är kvalitativa intervjuer med öppna frågor. Vi är intresserade av ett verklighetsnära
perspektiv i form av sjuksköterskors berättelser/upplevelser i samband med sin yrkesutövning.
Vi hoppas att denna studie kommer att ge kunskap om akutsjuksköterskors specifika situation
när det gäller att bemöta patienter i akuta situationer.

Av den anledningen vänder vi oss till er som chefer med en förfrågan om ert godkännande
och hjälp att finna tre till fyra sjuksköterskor som är villiga att ingå i undersökningen.

Vi önskar få möjlighet att intervjua sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom
akutsjukvård på er enhet. Vi ser gärna, om möjligt, att båda könen blir representerade. Det är
av vikt att informanterna fått del av denna information innan intervjun.

Undersökningen är helt frivillig. Vi kommer att använda oss av ljudbandupptagning vid detta
tillfälle. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen informant
kan identifieras. Då vi är intresserade av spontant berättade upplevelser i anslutning till
studiens syfte har vi inga frågor som informanterna ska förbereda sig på innan.

Om ni har möjlighet att hjälpa oss att finna sjuksköterskor/informanter till undersökningen så
kommer vi att ringa dem och de får själv bestämma plats (avskild plats) och tid. Intervjun
beräknas ta ca 1 timma.

Med hopp om er medverkan. Vi hör av oss till Dig under slutet av vecka 9 eller början av
vecka 10.

Vänersborg, februari 2003

Lennart Björneld, Gabriella Norberg och Åsa Sultan.



Bilaga 2.

INTERVJUGUIDE

Ålder, utbildning, tid inom yrket…

1.    Vad innebär fenomenet professionellt förhållningssätt för dig?

2.    Vad innebär stress för dig?

3.    Hur uppfattar du stress relaterat till trauma/akutsjukvårdssituationer?

4.    Beskriv en situation där du påverkades negativt av stress relaterad till

trauma/akutsituationer.

5.    Beskriv en  situation där du uppfattar att ditt handlande/professionella förhållningssätt

       gjorde att situationen avlöpte på ett framgångsrikt sätt.

6.    Vad skulle du vilja ha för stöd/resurser för att kunna utveckla ditt professionella

förhållningssätt i akuta situationer?
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