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Bakgrund: Tillgången specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi är begränsad och 

befintlig personal har tendens till att byta från landsting till bemanningsföretag. Anledningen 

till att erfaren personal väljer att sluta kan bero på hög arbetsbelastning, brist på motivation 

och begränsad utveckling. Specialistsjuksköterskan arbetar för patientens välbefinnande 

men för att kunna göra det på bästa sätt måste även sjuksköterskans hälsa och utveckling i 

arbetslivet beaktas. Tidigare forskning om kombinationstjänst visar på fördelar så som ökad 

motivation i arbetslivet, högre kompetens och reducerad risk för utbrändhet. 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av en 

kombinationstjänst mellan en operationsavdelning och ambulanssjukvård. 

Metod: I denna studie användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Nio 

anestesisjuksköterskor intervjuades och det insamlade materialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Ur analysen av det insamlade materialet framkom tre teman; Känna trygghet i 

yrkesrollen, Variation ökar arbetstillfredsställelse och Delad tid mellan två verksamheter och 

åtta underteman. 

Konklusion: Resultatet visar på att kombinationstjänst har fördelar för 

anestesisjuksköterskors hälsa, välbefinnande och vårdande av patienter. 
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Background: Access to specialist educated nurses in anesthesia is limited and existing staff 

tend to switch from county councils to staffing companies. The reason why experienced staff 

choose to quit may be due to high workload, lack of motivation and limited development. 

Specialist nurses work for patient´s wellbeing, but in order to be able to do this in the best 

possible way, nurses´health and development in working life must also be considered. 

Previous research on combination services shows benefits such as increased motivation in 

working life, higher skills and reduced risk of burnout. 

Purpose: The purpose of this study is to elucidate nurse anesthesiologists’ experiences of a 

combined service between an operating ward and ambulance service. 

Method: This study uses a qualitative method with an inductive approach. Nine nurse 

anesthetics were interviewed, and the collected material was analyzed with a qualitative 

content analysis. 

Results: Three themes emerged from the analysis in the collected material; Feel security in 

the professional role, Variation increases job satisfaction and Shared time between two 

operations and eight sub-themes.  

Conclusion: The result shows that combination service has benefits for nurse anesthetists’ 

health, wellbeing and care of patients.   

 

 

 

 

 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ......................................................................................................................... 1 
Tillgång och efterfrågan på sjuksköterskor.................................................................................... 1 
Anestesisjuksköterskans kompetens ............................................................................................. 2 
Prehospital akutsjukvård ............................................................................................................... 2 
Hälsa och välbefinnande ................................................................................................................ 3 
Arbetsmiljö .................................................................................................................................... 4 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................ 6 

SYFTE ................................................................................................................................... 6 

METOD ................................................................................................................................. 7 
Urval ............................................................................................................................................... 7 
Datainsamling ................................................................................................................................ 8 
Analys ............................................................................................................................................. 9 
Etiska överväganden ...................................................................................................................... 9 

RESULTAT ......................................................................................................................... 10 
Känna säkerhet i sin yrkesroll ...................................................................................................... 10 

Bred kompetens ger trygghet och utveckling ........................................................................................ 10 

Ökad förståelse för vårdkedja ................................................................................................................ 12 

Acceptabel rotlöshet .............................................................................................................................. 12 

Variation ökar arbetstillfredsställelse .......................................................................................... 13 
Arbetsglädje ........................................................................................................................................... 13 

Bredd på bekostnad av djup ................................................................................................................... 14 

Delad tid mellan två verksamheter ............................................................................................. 14 
Drivkraft med egenansvar ...................................................................................................................... 14 

Ständig schemaanspassning ................................................................................................................... 15 

Chefens acceptans av två arbetsplatser ................................................................................................. 15 

Resultatsammanfattning ............................................................................................................. 16 

DISKUSSION ...................................................................................................................... 17 
Metoddiskussion .......................................................................................................................... 17 
Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 19 

Känna säkerhet i sin yrkesroll ................................................................................................................. 19 

Variation ökar arbetstillfredsställelse .................................................................................................... 19 

Delad tid mellan två verksamheter ........................................................................................................ 21 

Konklusion ................................................................................................................................... 21 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet.......................................................... 21 

REFERENSER .................................................................................................................... 23 

BILAGOR 

1. Information om studie. 

2. Godkännande av studie av enhetschef. 

3. Godkännande av studie. 

Kommenterad [MS1]: Ändra placeringen av era tema i 
resultatdiskussionen (rödmarkerat). Det ska samma som ni har i 

tabellen i ert resultat.  

 
Gå igenom så att sidorna stämmer överens med rubrikerna.  



1 

 

INLEDNING 

Detta är en studie med syfte att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter med 

kombinationstjänst mellan en operationsavdelning och ambulanssjukvård. Intresset för 

problemet har uppkommit då författarna själva arbetat inom ambulanssjukvård och sett 

bekymren med kollegor som slutar på grund av upplevd arbetsbelastning och försämrad 

hälsa men även kollegor med kombinationstjänst vilka trivs bra med variationen i sin 

profession.  

 

Anestesisjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är anestesiologisk omvårdnad vilket 

kräver kunskaper inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Även kunskaper inom 

prehospital akutsjukvård är nödvändig då anestesisjuksköterskan medverkar vid stora 

olyckor och katastrofer. De flesta akutambulanser är i dagsläget bemannade med minst en 

sjuksköterska ofta med specialistutbildning inom ambulanssjukvård, men även 

anestesisjuksköterskor arbetar inom ambulanssjukvården. Vid svåra olyckor kan 

anestesisjuksköterskan kompetens av att skapa ,till exempel, fria luftvägar komma till nytta. 

Tillgång på sjuksköterskor med specialistkompetens är i dagsläget mindre än behovet. Dels 

utbildas det allt för få sjuksköterskor men bristen beror också på att arbetsplatserna inte kan 

behålla sina sjuksköterskor. Anledningar till att sjuksköterskor slutar sina tjänster anges vara 

dåliga arbetsförhållanden samt otillräcklig motivation. Att kombinera två tjänster, i detta fall 

arbete som anestesisjuksköterska på operationsavdelning med ambulanssjukvård skulle 

kunna öka motivationen att vara kvar i yrket samt locka flera att läsa en specialistutbildning.  

BAKGRUND 

Tillgång och efterfrågan på sjuksköterskor 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2019) om tillgång och efterfrågan av legitimerad personal 

inom hälso- och sjukvård finns det år 2016 178 296 legitimerade sjuksköterskor. Av dessa 

är cirka 123 000 verksamma som sjuksköterskor och knappt 108 000 av dessa inom hälso- 

och sjukvården. Antalet sysselsatta sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården ökade mellan 

åren 2000 och 2016, dock har den siffran varit relativt konstant de senaste åren. 

Socialstyrelsen visar vidare i sin rapport att majoriteten av de sysselsatta sjuksköterskorna 

är i åldern 40 - 64, största gruppen är främst 50 - 54-åringar. Detta påvisar en kommande 

ökad brist av sjuksköterskor relaterat till att många närmar sig pensionsålder. I samhället 

ökar dessutom andelen äldre av befolkningen vilket innebär en ökad efterfrågan på sjukvård, 

vilket i sin tur kan tänkas medföra ökat behov av sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Socialstyrelsen (2019) visar statistik på sjuksköterskor som tagit examen och ansökt om 

legitimation varit relativt konstant, vilket innebär att antalet färdiga sjuksköterskor inte följer 

det växande behovet av legitimerad sjukvårdspersonal. Socialstyrelsens rapport visar att år 

2015 och framåt är det cirka 4500 sjuksköterskor som fått sin legitimation varje år. 
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Socialstyrelsen (2019) anger att de olika landstingen uppskattade hösten 2018 att det finns 

ett behov av att anställa ytterligare cirka 750 grundutbildade sjuksköterskor till helårsarbete. 

Behovet av anställning av specialistutbildade sjuksköterskor var cirka 630 personer. Av de 

legitimerade yrken som finns så redovisar flest landsting att de tre kategorier de har störst 

brist på är; grundutbildade sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor samt 

barnmorskor. Samtliga landsting redovisar att den kompetens det råder störst brist på inom 

de yrkesområdena som kräver en specialistutbildning är anestesisjuksköterskor. Flera 

landsting redovisar att de gjort satsningar i form av uppdragsutbildningar samt erbjudit 

sjuksköterskor lön under utbildning till specialistsjuksköterska. Trots detta har 

utbildningarna svårt att fylla sina platser och har till och med i vissa fall fått ställa in sina 

utbildningar på grund av för få sökande. År 2017 och 2018 examinerades 2400 

specialistsjuksköterskor varav 290 av dessa var anestesisjuksköterskor i jämförelse med åren 

2015 och 2016 då det endast var 190 anestesisjuksköterskor som legitimerades 

(Socialstyrelsen, 2019). 

Anestesisjuksköterskans kompetens  

De punkter som har utarbetats och som ingår i kärnkompetenserna för sjuksköterskor är: 

Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker 

vård och informatik. Teamsamverkan innebär att komplettera varandras kompetenser och 

främja gemensamt lärande och beslutsfattande för att uppnå en säker hälso- och sjukvård. 

Säker vård innebär att arbeta patientsäkert, följa regelverk och förhindra vårdskada där  

hänsyn tas till patientens rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Enligt SOSFS 2010:659, § 9 får sjuksköterskor använda sig av titeln specialistsjuksköterska 

endast om det avlagts en examen som berättigar detta. Gran Bruun (2016) menar att 

anestesisjuksköterskans arbets- och funktionsområde är brett och representerar en särskild 

disciplin inom sjuksköterskeyrket. Författaren beskriver också att yrkeskompetens kan 

betraktas både som egenskaper hos den enskilda anestesisjuksköterskan och som 

professionalitet hos yrkesgruppen. En anestesisjuksköterskas arbete består i att tillgodose 

patientens behov av omsorg och behandling under anestesi och operation, vid genomförande 

av undersökningar eller behandlingsprocedurer samt akuta situationer på och utanför sjukhus 

(Gran Bruun, 2016). Anestesisjuksköterskan är specialistutbildad i det perioperativa 

vårdandet. Perioperativ är ett samlingsnamn som innebär omvårdnad i tre faser; pre-, intra- 

och postoperativ vård. Patienten går igenom dessa tre faser vid sin operation (Lindwall & 

von Post, 2008). I kompetensbeskrivningen för anestesi- och operationssjuksköterskan är 

syftet att bidra till en god och säker perioperativ vård för patienten. Anestesisjuksköterskans 

medicinska kunskaper ligger till grund för att ansvara för patientens vitala funktioner under 

anestesi (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). Vid alla kirurgiska ingrepp är 

patientsäkerheten av högsta prioritet och WHO:s checklista är ett hjälpmedel för att 

upprätthålla detta (Världsalliansen för patientsäkerhet, 2009). 

Prehospital akutsjukvård 

Anestesisjuksköterskan är i huvudsak verksam på en operationsavdelning men kan också 

arbeta vid andra delar av sjukhuset så även vid prehospital verksamhet och i form av 

sjukvårdsgrupp för akuta särskilda händelser som kräver vård på plats. 

Anestesisjuksköterskans kompetens är i många fall till stor hjälp i den prehospitala miljön 
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och dennes expertis kan med fördel överföras i vårdandet av patienter i ambulanssjukvården 

(Gran Bruun, 2016). Enligt Suserud (2001) kan prehospital sjukvård delas in i två olika 

huvudgrupper. Den första delen handlar om transport och vardaglig omvårdnad av skadade 

och sjuka patienter. Den andra handlar om akut och återupplivande vård direkt på 

olycksplats. Enligt Bredrup Petersen (2013) är prehospital akutsjukvård ett samlingsbegrepp 

som innefattar ambulanssjukvård samt även andra akuta enheter som sjukvårdsgrupp och 

ambulanshelikopter. I prehospital akutsjukvård ingår även bedömningar av medicinsk 

karaktär, prioriteringar och rådgivning utfört av larm och dirigeringscentralen, 

sjukvårdsrådgivning, akutmottagning och akuta insatser utförda av primärvården (Bredrup 

Petersen, 2013). Den prehospitala akutsjukvården är ett brett och komplext område.  

Vårdandet och kompetensen hos personalen inom den prehospitala verksamheten har skiljt 

sig från andra discipliner inom hälso- och sjukvården då vården ofta bedrivs i komplexa 

miljöer som i ett hem eller i offentliga miljöer (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Att fortlöpande göra bedömningar och omprioriteringar utgör vårdandets 

villkor inom ambulanssjukvård (Wireklint Sundström, 2005). Wireklint Sundström och 

Dahlberg (2010) påpekar betydelsen av bekräftande av patienternas livsvärld som en 

väsentlig del av bedömningen. De hävdar att bedömningar som enbart inriktas på ett 

medicinskt tillstånd kan vara ett hinder för att förstå den enskilde patienten och därmed även 

den bakomliggande sjukdomen. En vårdande bedömning som bygger på ett möte och en 

dialog mellan patient och vårdare kännetecknas av att bjuda in patienten till delaktighet, 

vilket möjliggör säkrare beslut (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010) 

 

I en studie av Abelsson, Rystedt, Suserud och Lindwall (2015) visar resultatet att 

regelbunden prehospital träning ger en känsla av ökat självförtroende och trygghet i sitt 

arbete. Bredrup Petersen (2013) menar att anestesisjuksköterskan i uttryckningstjänst som 

arbetar prehospitalt bör delta i övningar samt ha erfarenhet av akutmedicin för att 

upprätthålla sin kompetens. Bruun (2011) beskriver att anestesisjuksköterskor befinner sig 

ofta i akuta situationer där snabba beslut behövs. Observation, utvärdering samt åtgärder 

genomförs utifrån resultaten. Chen, Wu, Chang och Lin (2015) framhåller i att 

kombinationstjänst har visat att det ökar anestesisjuksköterskors kompetens och förbättrar 

deras prestationer genom ny kunskap, nya insikter och professionella färdigheter. 

 

Hälsa och välbefinnande 

God hälsa är viktigt för de allra flesta och alla vet på ett eller annat sätt vad det innebär, men 

ändå är det mycket svårt att fastslå vad hälsa faktiskt är (Dahlberg & Segesten, 2013). Enligt 

Willman (2009) kan begreppet hälsa ha många betydelser och skildras på fler olika sätt. Det 

kan beskrivas som en process, ett tillstånd, ett mål eller resultat, eller som en form av kapital. 

Hälsa kan också innebära välbefinnande, livskvalitet och lycka. Det naturvetenskapliga 

perspektivet beskriver hälsa som frånvaro av sjukdom, här uppnås hälsa genom att bota, 

lindra och motverka sjukdomar. Hälsa kan även beskrivas ur ett humanistiskt perspektiv där 

hälsa är en process som handlar om människans inre balans samt känslan av jämnvikt i 

relation till andra människor och livet i övrigt. Människan ses som en helhet av kropp, själ 

och ande där inte bara de kroppsliga besvären ses. Människan kan uppleva hälsa trots 

förekomst av sjukdom samt ohälsa även om där inte finns någon sjukdomsbild (Willman, 

2009). Dahlberg och Segesten (2013) beskriver att hälsa i ett vårdvetenskapligt perspektiv 



4 

 

innebär en känsla av välbefinnande, att få må bra och leva det liv personerna vill och 

genomföra de stora eller små livsprojekt som varje person behöver för att uppleva ett gott 

liv. Det är också viktigt att personen finner en mening och ett sammanhang i livet då det 

annars kan bli mycket svårt att uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten, 2013). Eriksson (2000) 

menar att hälsa är en unik känsla och kan delas in i fyra olika hälsopositioner. Hälsa och 

ohälsa kan uttrycka sig på olika sätt beroende på om det förkommer frånvaro eller förekomst 

av objektiva tecken på ohälsa, och i vilken grad personen upplever välbefinnande i livet. 

Eriksson (2000) illustrerar upplevelsen av hälsa och ohälsa genom Hälsokorset (figur 1).  

 

 

A                            B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D               C 

 

 

    Figur 1. Hälsokorset (Eriksson, 2000) 

 

I position A upplever människan välbefinnande men objektiva tecken på ohälsa kan 

observeras, i position B ses både upplevd och verklig hälsa (Eriksson, 2000). Position B 

innebär att människan upplever sig själv frisk och har inga objektiva tecken på sjukdom. Inte 

heller i position C kan några objektiva tecken på ohälsa ses dock upplever människan ett 

tillstånd av illabefinnande i livet. I position D kan man se både upplevd och verklig ohälsa, 

personen både känner sig ha ohälsa och har objektiva tecken på ohälsa (Eriksson, 2000). 

Arbetsmiljö 

I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 1 kap. 1§ anges att målet med lagen är att säkerställa 

en god arbetsmiljö och förhindra arbetsrelaterad ohälsa. I 2 kap. 1§ förklaras att arbetsmiljön 

ska vara utformad på ett tillfredsställande sätt i förhållande till arbetets krav, samt att varken 

den fysiska eller psykiska arbetsbelastningen skall medföra arbetsrelaterad ohälsa.  Enligt 

Arbetsmiljöverket (2018) kan arbetsmiljön indelas i olika dimensioner, dessa är sociala, 

fysiska och organisatoriska. Tillsammans skapar de olika dimensionerna förutsättningar för 

arbetstagarnas hälsa och möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. Inom hälso- och 



5 

 

sjukvården utsätts personalen ofta för påfrestande fysisk och psykisk arbetsbelastning som 

innebär en arbetsmiljörisk. Detta orsakas till stor del av sociala och organisatoriska aspekter 

i arbetsmiljön, såsom högt arbetstempo, överbeläggningar oregelbundna arbetstider och 

besparingskrav. Enligt Arbetsmiljöverket (2018) kan hög arbetsbelastning under längre tid 

med otillräcklig tid för återhämtning leda till oro, sömnproblem, stress och arbetsrelaterad 

ohälsa. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2019) redovisar landstingen att utöver rekryteringsbristen av 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor så är ett problem att behålla den erfarna 

personalen på arbetsplatsen. Detta på grund av att många väljer att byta arbetsplats efter 

några år på grund av ett missnöje gentemot arbetsgivaren eller arbetsmiljön. Enligt Hallin 

och Danielsson (2007) som intervjuat sjuksköterskor om erfarenheter av yrket kopplat till 

professionell utveckling framkommer att även om yrket känns rätt så upplevs det svårt att 

tänka sig arbeta med det under en längre tid. Tung arbetsbörda, dåligt med möjligheter att 

förändra sin arbetssituation samt låg lön gör att många inte ser detta som något långvarigt 

yrke. Studien visar även på att arbetsplatser i större utsträckning måste skapa attraktion och 

möjlighet till professionell utveckling som tilltalar personalen och ger möjlighet till utökad 

kompetens och variation (Hallin & Danielsson, 2007). 

 

I en studie av Nilsson (2005) om tillfredställelse i arbetet inom hälso- och sjukvården 

konstateras att i sammanhanget motivation och arbete måste det göras en tydlig skillnad 

mellan arbetssituation och arbetsinnehåll. Av resultatet framkommer att sex faktorer har 

betydelse för motivationen och arbetstillfredsställelsen och dessa är; 1) prestationer och 

åstadkommande, 2) lösa problem och att se resultat av arbetet, 3) erkännande för väl utfört 

arbete, 4) arbetet i sig själv om det är intressant och givande, 5) ansvar över sin egen 

arbetssituation och/eller för vad andra gör, samt 6) befordran genom ökad status i 

organisationen och lönen. Andra faktorer som framkommer är möjligheten att få lära nytt, 

förhållande till arbetskamrater, chefer och andra samt status, organisationens policy och 

arbetsförhållanden.  

 

I en studie av Wheeler och Riding (1994) fann de att dålig arbetsmiljö bidrar till stress bland 

sjuksköterskor vilket ger ökad sjukfrånvaro och uppsägningar. Detta leder till ökade 

kostnader för arbetsgivaren och allmänt missnöje på arbetsplatsen. Även Youder (2010) 

undersökte livskvalitet hos sjuksköterskor och vad som görs för att förbättra och förebygga 

utbrändhet och stress. Sjuksköterskorna anser att genom att se problemen innan de 

uppkommer så kan en optimal omvårdnad utifrån ett hälsoperspektiv säkerställas. Genom 

att belysa och uppmärksamma stressfaktorer går det att förhindra och förebygga stress 

(Galsema, Van der Doef, Maes, Jansen, Akerboom & Verhoeven, 2006). Galsema et al. 

(2006) undersökte vad som bidrar till stress bland sjuksköterskor och fann flera framträdande 

faktorer. Dessa är bland annat känslan av stor arbetsbörda, avsaknad av kontroll över sitt 

arbete, brist på stöd från kollegor och chefer, oklara arbetsbeskrivningar och dåliga rutiner, 

skiftarbete och underbetalt arbete. 

 

Det förefaller finnas få studier kring kombinationstjänster inom hälso- och sjukvården. 

Kaymaz (2010). I två studier framkommer positiva effekter av kombinationstjänst (Chen et 

al., 2015; Kaymaz, 2010). Dessa visar att en kombinationstjänst ökar motivationen hos 

personalen, främst genom ökad kompetens, minskat monotont arbete, minskad negativ stress 

och flera sociala relationer. Socialstyrelsens (2019) anger att landstingen aktivt arbetar för 
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att skapa attraktivare arbetsplatser genom karriärmodeller, arbetstidsmodeller samt 

kompetensväxling och förändrat arbetssätt. Att införa möjlighet till kombinationstjänst kan 

vara ett sätt att förbättra arbetsplatsen, öka personalens välbefinnande och motivera dem till 

att stanna kvar (Socialstyrelsen, 2019). 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige finns efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor och denna efterfråga 

kommer troligtvis att växa då befolkningsmängden i Sverige ökar och blir allt äldre. 

Resultatet kan förväntas kräva mer resurser till sjukvården. Finns inte resurserna i framtiden 

kan det komma bli en patientsäkerhetsrisk. Sjukvården nationellt har rekryteringsbekymmer, 

både i regionens landsting, kommuner och primärvård. Samtidigt ses svårigheter att behålla 

kompetent och erfaren personal på arbetsplatserna. Forskning visar på att anställda inom 

hälso- o sjukvården väljer att sluta på grund av bland annat minimala karriärmöjligheter, 

dålig löneutveckling samt påfrestande arbetsmiljö som leder till försämrad hälsa. 

Sjukvårdens arbetsgivare måste finna nya möjligheter som ger tillfredsställelse i arbetet och 

erbjuder anställda att växa i sin yrkesroll. Att erbjuda kombinationstjänstgöring mellan två 

eller flera arbetsområden skulle kunna vara en sådan lösning. Detta skulle kunna innebära 

att anställda inom sjukvården i större utsträckning utvecklar sin kunskap och finner större 

tillfredsställelse i sin arbetssituation då de får mer varierade arbetsuppgifter.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av en 

kombinationstjänst mellan en operationsavdelning och ambulanssjukvård.  
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METOD 

I detta arbete används en induktiv ansats där datamaterialet analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundmann (2004). Det innebär att texterna 

analyseras objektivt för att få en förståelse för personers upplevelser och erfarenheter, vilket 

är lämplig när ett specifikt fenomen skall beskrivas (Graneheim, Lindgren & Lundmann, 

2017). Kvalitativ innehållsanalys används vid tolkning av olika texter, som vid utskrifter 

från inspelade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys är en metod som baseras på 

erfarenhetskunskap då personers erfarenhet inom ett område ska beskrivas. Texterna bör 

tolkas utifrån en medvetenhet om den rådande kulturen, livsvillkoren och deras personliga 

historia. Tolkning av texterna kan vara flera samt att dessa inte har en given mening utan får 

det genom läsaren (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).  Variationerna ska beskrivas i 

texterna vid en kvalitativ innehållsanalys. Genom analysprocessen upptäckas likheter och 

skillnader som sedan förklaras i olika kategorier och teman utifrån olika abstraktions- och 

tolkningsnivåer. Texttolkningen kan ha både ett manifest och latent innehåll. Det uppenbara 

innehållet som framkommer är det manifesta innehållet och är beskrivande. Genom tolkning 

av det uppenbara innehållet på en lägre abstraktionsnivå framkommer en konkret 

beskrivning av texten som kan delas in i olika kategorier. Det latenta innehållet i texterna är 

det som uttrycks mellan raderna. Det vill säga den innebörd som inte sägs. Genom att 

analysera på en högre abstraktionsnivå kan det ur det latenta innehållet framkomma olika 

teman. För att helheten inte skall gå förlorad är det viktigt att i analysen inte arbeta allt för 

textnära (Graneheim & Lundman, 2004). 

Urval 

För att uppnå syftet med studien togs kontakt med anestesisjuksköterskor som hade en delad 

tjänst mellan en operationsavdelning och ambulanssjukvård. Första kontakten togs med två 

enhetschefer på ambulansstationerna och operationsavdelningarna i Mellansverige. De 

kontaktades via telefon och mejl om det fanns möjlighet till att intervjua 

anestesisjuksköterskor som har en kombinationstjänst mellan ambulanssjukvård och en 

operationsavdelning. Cheferna tillfrågade fem tänkbara deltagare muntligen och via mejl. 

Inklusionskriterierna var utbildad anestesisjuksköterska med minst ett års erfarenhet av 

kombinationstjänst. Enhetscheferna lämnade skriftlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt till de tänkta deltagarna (Bilaga 1). Vidare togs kontakt med de tillfrågade 

efter att kontaktuppgifter lämnats av enhetscheferna. Godkännande skickades till berörda 

enhetschefer (Bilaga 2). Fyra tackade ja till intervju. Endast en nekade på grund av att denne 

ej önskade att deltaga. Kontakt togs även via Facebook. Där publicerades en beskrivning av 

studiens syfte och dess tillvägagångssätt samt beskrivning av inklusionskriterierna för att 

medverka i studien. Önskvärt antal var fem till åtta deltagare. Inlägget publicerades i en 

sluten grupp på Facebook där personal från akutsjukvård, polis, räddningstjänst och SOS 

Alarm är medlemmar. I nuläget finns där cirka15 000 medlemmar. Genom detta forum fick 

författarna kontakt med fem anestesisjuksköterskor som hade en kombinationstjänst där de 

roterar mellan en operationsavdelning och den prehospitala ambulanssjukvården och som 

var villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Totalt kom nio anestesisjuksköterskor att 

delta. Fem män och fyra kvinnor. Deras arbetsplatser var från Mellansverige till södra 

Sverige. Fyra av deltagarna hade även en specialistutbildning inom ambulanssjukvård. En 

av deltagarna kombinerade sin tjänst mellan operationsavdelning och ambulanshelikopter. 
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Anställningstiden som anestesisjuksköterska varierade mellan 3 och 20 år. Medelsnittet på 

antalet år som anställd anestesisjuksköterska var 9,2 år bland de medverkande 

specialistsköterskorna. Samtliga deltagare fick information om deras rättigheter under 

studiens gång och fick godkänna sitt deltagande (Bilaga 3).  

 

 

Tabell 1. Presentation av informanterna. 

 

Intervju Antal år i yrket Antal år som 

anestesisjuksköterska 

Fördelning 

kombinationstjänst 

1 22 14 50/50 Varannan 

vecka 

2 17 10 50/50 Två månader 

3 8 3 50/50 Två veckor 

4 15 10 50/50 Blandat 

5 7 3 80/30 Blandat 

6 11 4 50/50 Månadsvis 

7 9 5 50/50 Månadsvis 

8 16 14 50/50 Månadsvis 

9 28 20 66/33 8 veckor/4 

veckor 

 

 

Datainsamling 

Insamlingen av data gjordes med kvalitativ forskningsintervju av deltagarna med 

semistruktuerade frågor. Författarna hade sex grundläggande frågor och i samtalet ställdes 

följdfrågor utifrån deltagarnas svar. Det som önskades få fram var fördelar och nackdelar 

med kombinationstjänst, den personliga utvecklingen, begränsningar i sin yrkesroll, ett sätt 

att locka fler till yrket, patientperspektivet, känna sig hemma på båda arbetsplatserna samt 

schemaläggning. Intervjuerna hölls enligt en metod beskriven av Kvale och Brinkman 

(2009) som innebär att intervjuarna är flexibla och anpassar sig till den information som 

uppkommer under samtalet. Fördelen är att informanten ges utrymme till en egen berättelse. 

Frågorna förbereds men behöver enligt Danielsson (2017) inte ställas i en viss specifik 

ordning, detta för att få så förutsättningslös och väl beskriven information som möjligt. 

Frågorna som ställdes under intervjun hade en dynamisk grund som enligt Danielson (2017) 

gav informanten möjlighet att tala om sina erfarenheter. Intervjuerna hölls med fyra av 

informanterna på respektive arbetsplats i ett avskilt rum och de fem kontakter som togs via 

Facebook hölls genom kommunikationstjänsten Zoom och kom att sparas. Det innebar att 

anestesisjuksköterskorna som blev intervjuade befann sig i en trygg miljö. Detta ökar 

förutsättningarna för en djup och innehållsrik intervju (Danielson, 2017). Intervjuerna 

pågick mellan 10 till 40 minuter. Intervjuerna fördelades jämt mellan författarna. Var och en 

av informanterna informerades om sina rättigheter att avbryta intervjun eller återkalla det 

insamlade materialet om så önskas. All data behandlades konfidentiellt och förvarades i 

inlåst kassaskåp tills examensarbetet är klart och godkänt då de förstörs. De intervjuer som 

genomfördes via Facebook och kommunikationstjänsten Zoom erhölls via högskolan och 
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fördelen är att författare och deltagare ser varandra i realtid samt att hela intervjun är 

inspelningsbar. Intervjuerna via Zoomtjänsten gjordes på fritiden och deltagarna är då inte 

knutna till någon specifik avdelning som kräver en chefs godkännande. Intervjuerna som 

gjordes i personliga möten på respektives arbetsplats godkändes av enhetschef vid den 

specifika avdelningen och spelades in med hjälp av mobiltelefon. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant av författarna själva i nära anslutning till intervjuerna för att ha det 

så färskt i minne som möjligt. Facebook gav ett bra gensvar med en snöbollseffekt där de 

svarande i sin tur hade en kollega som hade en likadan tjänst och på detta sätt kom fler 

deltagare att delta som motsvarade inklusionkriterierna. 

Analys 

Analys av datamaterialet gjordes med en kvalitativ innehållsanalys vilket sker i flera steg. 

(Granheim & Lundman, 2004). Den kvalitativa innehållsanalysen avser att identifiera 

likheter och skillnader i materialet enligt Granheim och Lundman (2004). Första steget var 

att transkribera materialet för att göra det möjligt att analysera det.  Det insamlade materialet 

lyssnades på av författarna ett flertal gånger. Initialt var för sig och därefter gemensamt för 

få en övergripande blick av innehållet. Det transkriberade materialet lästes flera gånger för 

att få en förståelse för helheten. Först var och en för sig och sedan tillsammans. Texterna 

delades i meningsbärande enheter som svarade mot syftet. Därefter bearbetades texten i en 

process, det vill säga, kondensering där den förkortades och gjordes mer lätthanterligt, endast 

det väsentliga innehållet kom att behållas. Meningsenheterna försågs med färgmarkering och 

delades in i olika teman. Dessa koder är som en etikett och kortfattat beskriver innehållet. 

Koderna jämfördes med varandra för att urskilja likheter och skillnader. De koder som hade 

liknande innehåll skrevs ner i underteman.  Det framträdde sedan tre huvudteman med åtta 

underteman. Vid utformningen av teman var det viktigt att innehållet i varje enskilt tema var 

specifikt och inte kunde överföras till annat tema. Relevant datamaterial har inte uteslutits. 

Etiska överväganden 

Författarna till undersökningen har följt de etiska principer och riktlinjer som är framtagna 

av det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2009). 

Information av studien och dess syfte gavs i både muntlig och skriftlig form. Deltagarna vart 

även informerade om hur studien går till och att de kan avbryta sin medverkan när som helst 

under studiens gång då den helt baseras på frivillighet. Anestesisjuksköterskorna gav sitt 

samtycke skriftligt genom ett brev som postades till deltagaren för att sedan återsändas till 

författarna. Det insamlade datamaterialet kommer endast att användas till studien och 

därmed förstöras när examensarbetet är godkänd. Alla personuppgifter kommer att förvaras 

säkert och endast behöriga personer (författarna) samt handledare kommer att ha tillgång till 

denna information. Etiska aspekter har beaktats under hela studiens genomförande enligt 

Svensk författningssamling, Lagen om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460).  
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RESULTAT  

Syftet med denna studie var att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av en 

kombinationstjänst mellan en operationsavdelning och ambulanssjukvård. Ur analysen av 

datamaterialet framträder tre teman och åtta underteman se tabell 2. 

 

Tabell 2. Beskrivning av teman och underteman 

Teman Underteman 

Känna säkerhet i sin yrkesroll Bred kompetens ger trygghet och 

utveckling  

Ökad förståelse för vårdkedja 

Acceptabel rotlöshet 

Variation ökar arbetstillfredsställelse Arbetsglädje 

Bredd på bekostnad av djup 

Delad tid mellan två verksamheter Ständig schemaanpassning 

Drivkraft med egenansvar 

Chefens acceptans av två arbetsplatser 

 

Känna säkerhet i sin yrkesroll 

Säkerheten i yrkesrollen ökar allteftersom då kompetensen växer och förståelsen för andra 

personalkategorier förbättrar samarbetet. Även personlig mognad och tid i yrket spelar en 

roll i en kombinationstjänst.  

Bred kompetens ger trygghet och utveckling 

 

Kombinationstjänstgöring beskrivs bredda kompetensen och ge känsla av ökad trygghet i 

yrkesrollen som specialistsjuksköterska. Erfarenheter förvärvade inom anestesiyrket 

upplevdes kunna tillämpas och vara till användning i situationer den period då 

anestesisjuksköterskan hade sin placering ute i ambulanssjukvården. Erfarenheten beskrivs 

även komma till nytta då specialistsjuksköterskan var på operationsavdelningen då 

kunskaper från ambulanssjukvården kunde tillämpas. Detta beskrevs följande av en 

informant ”Jag har ju erfarenhet att sätta intraosseösa nålar, det gör vi ju ganska ofta på 

ambulansen men inte på operation”. Detta gjorde att anestesisjuksköterskan upplevde sig 

bättre förberedd och tryggare i oförutsägbara situationer. Även kunskapen från omvårdanden 

av svårt sjuka patienter på operationsavdelningen menade anestesisjuksköterskan ledde till 
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en trygghet i omvårdnaden av svårt sjuka patienter prehospitalt. Den prehospitala miljön 

upplevdes mer utmanande då vårdandet av patienten kunde ske i allt från ett dike i regnet 

vid svåra trafikolyckor till ett hem med social misär. Anestesisjuksköterskan var då trygg i 

sin egen kompetens och drog fördel av sina kunskaper från operationsavdelningen. ”På 

narkosen så tar man ju över ABC egentligen och det kan jag tillämpa i ambulansen på svårt 

sjuka patienter, detta gör att jag känner mig trygg i svåra och tuffa situationer.” Erfarenheten 

av att kombinera de två tjänsterna upplevdes positivt av anestesisjuksköterskan som kände 

sig mer innovativ och säkrare sin roll i och med att de fick erfarenheter från båda tjänsterna 

vilket då ledde till en högre grad av mental och praktisk utveckling. ”Dels så blir jag inte 

skrämd av svårt sjuka patienter, jag jobbar ju på Stockholms enda mottagande traumaenhet 

så jag har fått se det mesta och jag har dessutom sövt dem.” Kombinationstjänsten sågs också 

som ett verktyg till att höja den egna kompetens och bli bra på många delar och att den i 

många fall även hjälpte dem att få ett bättre möte med patienten. Arbetet på operation gjorde 

att de fick en mängdträning inom många moment och detta resulterade i en trygghet som 

även kunde förankras och vara till stor nytta i situationer ute i ambulanssjukvården. Ett 

exempel på detta var graden av givmildhet när det kommer till smärtlindring prehospitalt, 

anestesisjuksköterskorna erfor att de kunde ge större mängder smärtlindring då de tyckte att 

de hade god kunskap om läkemedlen och var väl förberedda ifall biverkningar skulle uppstå. 

På detta sätt blev även omvårdnaden och behandlingen av patienten bättre.  

 

Tack vare min erfarenhet från operation så känner jag att jag är både bra och kanske 

mer givmild med smärtlindring än vad många av mina andra kollegor i ambulansen 

är. Det värsta som kan hända är ju att de tappar luftvägen litegrann och det är ju jag 

expert på att hantera. 

 

Erfarenheten från ambulanssjukvården gav som exempel en större kunskap om 

omhändertagande av traumapatienter. Detta ledde till att anestesisjuksköterskorna upplevde 

en högre kompetens när de fick springa på larm till akutrummen inne på sjukhusen. De var 

då bekanta med exempelvis materialet som ambulanspersonal immobiliserar patienten med 

och arbetssätten som de arbetet utifrån vilket även ledde till en bättre förståelse och ett bättre 

samarbete personalkategorierna emellan.  

 

Nu när man varit på ambulansen så tycker jag att det är lättare att springa på akutlarm 

och traumalarm inne på huset. Då vet man liksom hur immobiliseringsprylarna 

funkar, man har liksom bättre koll på trauma patienterna. Eller som när vi springer 

på hjärtstopp, som anestesisjuksköterska är ju din uppgift i princip bara luftvägen 

men på ambulansen så sköter du allt, hela kedjan. 

 

Även när de larmades till hjärtstopp inne på sjukhuset ansåg anestesisjuksköterskorna att de 

hade stor hjälp ifrån sin kunskap från det prehospitala arbetet. Inne på sjukhusen har 

anestesisjuksköterskan en given roll vid hjärtstopp vilket är luftvägen men ute prehospitalt 

sköter de istället hela kedjan med läkemedel, kompressioner, luftväg och patientanamnes. 

Detta upplevdes vara till stor nytta vid hjärtstoppen på sjukhuset då de kunde vara mer 

involverad och ha större kunskap även i de andra delarna av arbetet kring patienten. Dock 

kunde det också leda till viss frustration vid hjärtstopp på sjukhuset då de vid vissa tillfällen 

kände sig begränsade till arbetet med luftvägen. 
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Ökad förståelse för vårdkedja 

Kombinationen av två tjänster innebar också en möjlighet att förstå vårdförloppet från två 

håll, både från operationsavdelningens perspektiv och ambulanssjukvårdens perspektiv. På 

så sätt upplevdes det som en fördjupad och bredare kunskap för patientens omvårdnad. 

Erfarenhet från att ha sett en större del av vårdkedjan innebar en möjlighet att göra patienten 

tryggare. Detta genom att det gav anestesisjuksköterskorna kunskapen att förmedla en större 

mängd information om vad som skulle hända när de kom in till sjukhuset men också att de 

var mer medvetna om vad patienten varit med om innan denne hämtades inför en operation 

efter exempelvis ett trauma. På så sätt kunde de möta patienten med en större kunskap. ”Man 

vet vårdkedjan från ett större håll och man får koll på flödena på ett annat sätt, vilket gör att 

jag kan informera bättre och patientinformation ger trygghet till patienten”. Att kombinera 

sin arbetstid mellan ambulanssjukvården och operation gjorde också att det upplevdes som 

att synen på patienterna förbättrades och det blev lättare att förstå vårdförloppet i sin helhet. 

Från hemmet till operationsbordet istället för att endast se ett specifikt ingrepp och 

anestesimetod som de gjorde när de bara arbetade på operationsavdelningen.  

 

Det jag framförallt tycker att jag har med mig från ambulansen in på operation det är 

ju helhetssynen på patienten. För prehospitalt när vi gör våra bedömningar så ser vi 

ju hela patienten, vi börjar ju inte med att dela in den i en specialitet utan vi ser ju 

allt. Det tycker jag är en styrka, att man inte snöar in sig enbart på vilket ingrepp som 

skall utföras och vilken anestesimetod som skall användas. 

   

Erfarenheten av att ha sett och att ha en förståelse för andra delar i vårdkedjan var till en stor 

fördel även i mötet av andra personalkategorier. Det gjorde att anestesisjuksköterskan kände 

sig förberedd på ett bättre sätt i mötet med annan personal och hur det även gav en trygghet 

i det egna arbetet ”Det är mycket man tar med sig från respektive arbetsplats, just med att se 

hela vårdkedjan och få en bättre förståelse för varandras arbete”. Den ökade förståelsen för 

varandras arbete ledde i sin tur till ett bättre samarbete kring patienten. 

 

  

Acceptabel rotlöshet 

Att fördela sitt arbete mellan två arbetsplatser kunde ibland medföra en känsla av att hälsa 

på och att inte riktigt känna sig hemma. Ofta var detta en känsla som minskade med tiden 

men några av de tillfrågade anestesisjuksköterskorna sa sig fortfarande uppleva det trots en 

flerårig kombinationstjänst. En naturlig känsla var att känna sig initialt mer hemma på den 

arbetsplats som man varit på längst dock kunde detta ändras med tiden och de flesta av 

anestesisjuksköterskorna upplevde sig nu som en del av arbetsgruppen på båda ställen.  

 

Om man ska försöka med något minus så är det ju att man aldrig känner sig riktigt 

hundra procent hemma på varken det ena eller andra stället, för hur du än gör så 

hamnar man lite utanför då du är där mycket mindre än de andra som bara jobbar där. 

 

Att vara borta från en arbetsplats i perioder kunde också medföra att det tog några dagar 

innan de hade kommit in i sina arbetsuppgifter igen och kände sig bekväm i sin roll efter att 

arbetsplats växlats. Upplevelsen varierade dock beroende på hur tiden fördelades, längre 

perioder på vartdera stället innebar då också att det tog lite längre tid att komma in i sin 

arbetsroll efter byte av placering. Samtidigt kunde en för kort placering på varje ställe 
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innebära en känsla av att aldrig bli riktigt varm i kläderna. ”Det brukar ta mig tre till fyra 

dagar innan jag känner mig bekväm med min roll igen och vart jag är någonstans.” Valet av 

längd på perioderna var högst personligt och något som fick växa fram hos varje individ.  

Av de deltagare i studien som upplevde känslan av att inte känna sig riktigt hemma så ansågs 

det ändå inte som en stor nackdel. 

 

Variation ökar arbetstillfredsställelse 

Kombinationstjänsten innebär en variation som skapar arbetsglädje och en bättre 

arbetstillfredsställelse kring arbetssituationen. Den kan också innebära en bredd i kunskapen 

men på bekostnad av färre uppdrag inom varje arbetsplats. 

 Arbetsglädje 

Den variationen som en kombinationstjänst mellan operation och ambulanssjukvården 

innebar ansågs vara en av de största fördelarna med tjänsten. Att fördela sitt arbete och på 

så sätt uppleva en högre grad av variation medförde en känsla av ökad motivation och 

arbetslust. 

 

En fördel är att det blir väldigt varierat, det gör ju att det blir roligare på jobbet och 

man känner att man uppskattar den här arbetsplatsen mer när man varit ifrån den i 

två veckor och sedan kommer tillbaka. Det blir en variation som gör att man inte 

tröttnar. 

 

Anestesisjuksköterskorna erfor att de inte tröttnade på sina arbetsuppgifter med en 

kombinationstjänst. De upplevde att med en anställning på en och samma arbetsplats under 

en längre tid medförde att de tröttnade lättare på sina arbetsuppgifter vilket i sig ledde till att 

anestesisjuksköterskorna ville gå vidare i yrkeslivet. Arbetsmomenten blev roligare med 

varierande anställningar. Gemensamt för anestesisjuksköterskorna var att de alla tyckte att 

det blev roligare att gå till jobbet sen kombinationstjänsten inleddes. Variationen av de två 

arbetena medförde i många fall känslan av att få en nytändning till sitt gamla yrke, de gamla 

arbetsuppgifterna varvades med nya vilket då också ledde till ökad energi och utveckling. 

Kombinationen mellan just operation och ambulanssjukvård gav en möjlighet att få uppleva 

två olika miljöer, det gjorde att liknande moment som kunde ingå på båda arbetsplatserna 

fick en ny charm och på så sätt blev moment som annars kunde upplevas monotona återigen 

roliga att utföra. Den ökade motivationen och arbetsglädjen innebar också en känsla av att 

ha mer energi över till vården av patienterna. Den ökade energin ansågs leda till ett bättre 

omvårdnadsarbete i mötet med patienten då de upplevde att de kunde tillmötesgå patienterna 

på ett bättre sätt, då även deras tålamod ökat i takt med den ökade arbetsglädjen. På så sätt 

kunde flera av anestesisjuksköterskorna uppleva att de blivit mer nöjda kring sin 

arbetssituation. Att kombinera operationsavdelning och ambulanssjukvård ses som en 

möjlighet till att aldrig bli för bekväm i sin arbetsroll, en känsla av att alltid hålla sig alert 

och en högre grad av utveckling infann sig tack vare att de regelbundet bytte arbetsplats. 

”Precis när man börjar känna sig lite för bekväm så får man flytta på sig. Det tycker jag är 

väldigt bra för då håller man sig ajour.” Att ha en kombinationstjänst upplevdes också som 

en möjlighet att uppnå en högre och bredare kompetens då erfarenheten var att de fick se så 

mycket mer än vad de skulle gjort om de bara jobbat på ett ställe. 
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Bredd på bekostnad av djup 

Erfarenheterna från deltagarna i studien visade att variationen kunde innebära en bredd i 

kompetensen men på bekostnad av djupet. Genom att variera sin tid mellan 

ambulanssjukvården och en operationsavdelning lade anestesisjuksköterskan mindre tid på 

varje enskild arbetsplats. Det gjorde att de inte fick samma mängdträning inom praktiska 

moment som exempelvis att söva patienter på operation.  

 

Jag kanske hade blivit bättre på att just söva om jag bara hade jobbat på narkosen för 

då hade jag ju jobbat dubbelt så mycket men tack vare att jag även jobbar på 

ambulansen så är mycket mer allround och bättre på andra saker som hjärtstopp, 

traumalarm exempelvis. 

 

Anestesisjuksköterskor reflekterade över att de fick mindre antal patienter att söva varje 

månad och gjorde färre bedömningar i ambulansen men alla menade att kunskapen de fick 

tack vare att de såg en annan verksamhet vägde över för begränsningen som 

kombinationstjänsten kunde innebära för varje enskilt arbete. I inledningen av 

kombinationstjänsterna så kunde detta också vara något som anestesisjuksköterskorna i 

några fall upplevde att även deras kollegor reflekterade över och en känsla av att då ibland 

behöva bevisa sin kunskap kunde uppstå. ”Jag har skaffat mig en mycket bredare erfarenhet 

som jag annars aldrig hade fått och den gör mig till en bättre och mer handlingskraftig 

anestesisjuksköterska.” Över tid såg även kollegor kombinationstjänsten som något positivt 

då de kunde ta del av kunskaper som fördes in på operation eller ambulanssjukvården av 

anestesisjuksköterskan. 

 

Delad tid mellan två verksamheter 

Arbetsgivaren har en viktig funktion i hur en kombinationstjänst skall fungera men mycket 

ansvar är också hos den anställde att hålla sig uppdaterad kring information och planering 

av schema. 

Drivkraft med egenansvar 

Drivkraft kan beskrivas som behovet att utveckla sig själv som sjuksköterska. Erfarenheten 

av att ha en kombinationstjänst var att anestesisjuksköterskan var lite mer utlämnad till sig 

själv och detta krävde en drivkraft för att hålla sig uppdaterad kring information vid varje 

arbetsplats. Ansvaret låg på anestesisjuksköterskan själv att stämma av med nya riktlinjer 

eller annan ny information på vardera arbetsplatsen enligt informanterna. 

Kombinationstjänsten gjorde att anestesisjuksköterskan kunde gå miste om vissa 

utbildningar och även andra tillfällen när viktig information gavs, detta på grund av att 

arbetstiden just då kunde vara placerad på andra platsen. Det var då i många fall upp till 

anestesisjuksköterskan själv att ta reda på denna information och planera nytt 

utbildningstillfälle. Detta krävde ett stort eget ansvar och ibland en del extra tid vilket kunde 

ses som en nackdel enligt anestesisjuksköterskorna.  

 

Det är ju ingen som matar mig med information längre, det är mitt ansvar att hålla 

mig uppdaterad på båda ställena och det blir ju egentligen dubbelt jobb. Men jag ser 

det inte enbart som en nackdel utan även som en utveckling, man kan inte slå sig till 
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ro och stagnera utan man måste liksom, man tvingas söka informationen själv och 

planera för att hålla sig igång. 

 

Detta upplevdes både som en nackdel då det kan vara tidskrävande men också som en fördel 

då anestesisjuksköterskorna såg det som att det innebar en personlig utveckling.  

Kombinationen av två tjänster och nackdelen med att dela sin tid mellan två verksamheter 

innebar också att specialistsjuksköterskorna inte hade samma möjlighet till att ha 

ansvarsområden på arbetsplatserna, som i många fall är lönegrundande. Detta kunde 

uppfattas som en begränsning och att trots att de ville ha en större delaktighet i verksamheten 

så fanns helt enkelt inte tiden att utföra dessa extrauppgifter. ”Som det är nu blir det svårt att 

göra ett tillräckligt bra jobb med ett ansvarsområde, det blir för lite tid till det helt enkelt” 

 

Även här krävdes det en extra drivkraft då anestesisjuksköterskorna istället fick hitta andra 

sätt som gjorde att de kunde bidra till förbättring av verksamheterna. Detta kunde vara att 

dela med sig av de nya erfarenheterna som respektive arbetsplats bidrog med och på så sätt 

fungera som en bro mellan arbetsplatserna. Detta gjorde att de upplevde att de på sitt eget 

sätt kunde bidra till utvecklingen av verksamheterna men också utvecklingen hos deras 

kollegorna.  

 

Ständig schemaanspassning 

Schemat var det område som informanterna upplevde till en nackdel med 

kombinationstjänst. Erfarenheten av att vara i ständig planering kunde emellanåt upplevas 

som tidskrävande och även som en stressfaktor. ”Känns som man är i schemaplanering hela 

tiden” beskrev en informant. Ofta var det ett pusslande med tider men gemensamt var att 

fördelarna med jobbet och kombinationen ansågs vara så stora att det var värt de extra 

timmar som respektive fick lägga ner i tid för att få ihop sina scheman. ”Nackdelar som har 

med jobbet att göra kan jag inte se, mer med praktiska saker som schemat. Blir mycket 

nackdelar med två arbetsgivare som ställer krav schemamässigt”.  

 

Förhållandet på vilken tid som skulle spenderas på de två arbetsplatserna fick genomgående 

bestämmas av de anställda själva förutsatt att tidfördelningen var efter anställningsavtalet. 

Detta innebar en känsla större valmöjlighet och på så sätt även en frihet i planerandet av 

arbetet. I stor utsträckning kunde planeringen av arbetstiden ske enligt egna önskemål men 

i slutändan så hade schemaplanerarna på respektive arbetsplats det avgörande beslutet om 

schemat. Detta kunde skapa en känsla av stress och flera av anestesisjuksköterskorna uppgav 

att de var helt beroende av att varje arbetsplats var tillmötesgående vid önskan om schema. 

Svårast var det för dem som också hade barn och familj att ta hänsyn till i det privata livet 

då framförhållningen med schemat ibland kunde vara kort dessutom. 

 

Chefens acceptans av två arbetsplatser 

En genomgående erfarenhet anestesisjuksköterskan hade av arbetsgivarna var att de inte 

förespråkade kombinationstjänst då de hellre ville ha sin personal anställd på 100 procent. 

Erfarenheten var att organisationen såg den tid som specialistsjuksköterskorna inte var på 

arbetsplatsen som en nackdel för att det då saknades en person istället för att se fördelen med 

den tiden som anestesisjuksköterskan faktisk är på verksamheten. En informant sade ”Här 

kan arbetsgivaren göra en stor skillnad genom att ha god framförhållning så arbetsgivaren är 
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en viktig del i hur man kan uppleva sin tjänst”. Tidigare var det ett kraftigt motstånd mot att 

dela tjänsten mellan två arbetsplatser men i och med att erfaren personal istället valde att 

säga upp sig så ändrades chefens inställning. Detta gjorde att fler och fler fick möjligheten 

till en kombinationstjänst där chefen också till stor del var tillmötesgående. Detta grundat på 

att verksamheterna vill behålla sin erfarna personal och möjligheten till att skapa en attraktiv 

arbetsplats. ”Dom stöttar mig till fullo. För dom vet att får jag inte som jag vill slutar jag” 

beskrev en informant. Anestesisjuksköterskorna erfor att chefen hade en stor roll i hur en 

kombinationstjänst upplevdes. Att ha en chef som inte är tillmötesgående i exempelvis 

schemaplanering och till hjälp i diverse frågor kring tjänsten kunde i vissa vill innebära att 

en kombinationstjänst inte var möjlig att införa och personalen tvingades då att säga upp sig.  

 

”För fortsatt utveckling tror jag det kan vara bra med rotation eller växling. Lite för att orka 

i längden och få variationen som kan göra att man psykiskt orkar bättre”. Flera av 

informanterna var övertygade om att kombinationstjänst är en framtidsmodell för att skapa 

attraktiva arbetsplatser och för att behålla sin personal. 

Resultatsammanfattning 

De erfarenheter av fördelar och nackdelar som framkommer i resultaten gav tre teman med 

tillhörande underteman. Att känna säkerhet i sin yrkesroll var att bred kompetens skapade 

trygghet och utveckling. Samtidigt gav det en ökad förståelse för vårdkedjan vilket främjade 

den patientnära relationen och samarbetet mellan vårdpersonal. En nackdel som 

kombinationstjänst kunde medföra var en känsla av rotlöshet och att inte känna sig hemma 

på vardera placeringen men detta var ofta en övergående fas i början på anställningen. 

Variationen som kombinationstjänsten medförde resulterade i ökad arbetstillfredsställelse 

och arbetsglädje vilket i sin tur ledde till upplevd bättre hälsa. En nackdel som framkom var 

att bredden kunde vara på bekostnad av ett mindre antal anestesiuppdrag på operation och 

färre bedömningar av patienter i ambulanssjukvården. Erfarenheten av att vara mellan två 

verksamheter var att planeringen av schema tog mycket tid i anspråk och det krävdes 

drivkraft med egenansvar från anestesisjuksköterskorna att hålla sig uppdaterad angående 

information från vardera arbetsplatsen. Chefen hade en viktig roll i hur kombinationstjänsten 

upplevdes och det var betydelsefullt att de var lyhörda och tillgängliga för diverse frågor och 

problem som kunde uppstå. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av en 

kombinationstjänst mellan en operationsavdelning och ambulanssjukvård. För att uppnå 

detta syfte valdes en intervjustudie med semistrukturerade öppna frågor. Författarna valde 

öppna frågor för att få en djupare berättelse av informanterna om sina erfarenheter kring sina 

kombinationstjänster. Intervjuerna resulterade i 36 sidor text. Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys har varit underlag för analys av intervjuerna för studiens resultat. 

Analysen baseras på en induktiv ansats eftersom den är förutsättningslös och objektivt 

analyserar texter som baseras på människors berättelser kring erfarenheter utan inverkan av 

teorier och modeller (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet analyserades även på 

manifest och latent nivå där den manifesta analysen framställer tydliga uttalanden utan 

djupare tolkning. På latent nivå tolkas texten och analyseras i större utsträckning för mer 

underliggande meningar (Graneheim & Lundman, 2004). Valda citat har använts för att 

stärka trovärdigheten i resultatet. Inga citat går att härleda till respektive intervjuad 

informant.  

 

Urvalet var deltagare från Mellansverige till södra Sverige. Samtliga var 

anestesisjuksköterskor med en kombinationstjänst mellan en operationsavdelning och 

ambulanssjukvården. Initialt valde författarna att ställa frågan till respektive enhetschef på 

en operationsavdelning och ambulansstation i författarnas närområde för bekvämlighetens 

skull. Författarna insåg ganska snabbt att underlaget av informanter skulle bli för litet för 

närområdet och att det skulle kunna föreligga en risk att delar av resultatet skulle kunna 

härledas till de enskilda individerna. För att bredda urvalet och därmed trovärdigheten i ett 

kommande resultat ställdes frågan om tänkbara informanter som kunde inkluderas via ett 

nationellt men slutet forum på Facebook. Det gav ett tillräckligt gensvar med en 

snöbollseffekt där de svarande i sin tur hade en kollega som hade en likadan tjänst och på 

sätt kom fem deltagare som motsvarade inklusionskriterierna. Att använda sig av internet 

som efterfrågan kan en fördel ses då urvalet kan bli mycket större samt att inte behöva gå 

via enhetschefer för att få tillstånd. Viss nackdel kan det möjligtvis ha. Enligt Kamp, Herbell, 

Magginis, Berry och Given (2019) är det nästintill omöjligt att lova anonymitet i sociala 

medier men i stället utbyts konfidentiella uppgifter via privata mejl eller annan 

datainformation. Samtliga av de kontaktade via Facebook kontaktades vidare med privata 

mejl. Ingen hänsyn togs till ålder eller kön. Anställningstiden med en kombinationstjänst 

varierade från ett år till 20 år. Enligt Danielsson (2017) är variationer i urvalet en faktor som 

ökar överförbarheten av studien och trovärdigheten i urval.  

 

Deltagarna fick information i förväg om studiens syfte men ej några direkta frågor. Detta på 

grund av att författarna ville ha en mer öppen dialog där informanten fick leda samtalet och 

göra till sin berättelse mer än att bli styrd av intervjuaren.  Enligt Danielsson (2017) ger 

öppna frågor svar på personers upplevelser, erfarenheter, uppfattningar, åsikter, känslor och 

kunskap (Danielsson, 2017). Författarna valde att dela upp intervjuerna sinsemellan 

beroende på tidsbegränsning och att det blev ett mer intimare samtal. Fem av intervjuerna 

genomfördes via kommunikationsprogrammet Zoom och vid dessa intervjuer var det lättare 

att göra det mellan endast den intervjuade och intervjuaren på grund av teknikens 

begränsningar att kunna se varandra. Enligt Trost (2005) kan det vara en styrka i intervjuerna 
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att vara två som intervjuar som kan stödja varandra med följdfrågor. Samtidigt kan två som 

intervjuar även vara en nackdel då den som blir intervjuad kan känna sig i underläge (Trost, 

2005).  Fyra intervjuer gjordes på respektive informants arbetsplats efter deras eget önskemål 

och två av dessa intervjuer gjordes under arbetstid då de intervjuade var under beredskap 

vilket kan ha skapat en stressituation som i sin tur lett en inte helt avslappnad känsla att hinna 

förmedla sig till fullo av sina erfarenheter. Polit och Beck (2016) beskriver om informanterna 

ska våga dela med sig av sina erfarenheter är det av vikt att de känner trygghet under 

datainsamlingen för den kvalitativa intervjustudien. Danielsson (2017) menar även hon att 

intervjuer bör utföras i en ostörd miljö som skapar trygghet. En bra atmosfär för att intervjun 

skall bli innehållsrik och djup i förhållande till syftet med studien. Intervjuerna spelades in 

efter godkännande av informanterna och författarna valde att inte föra några anteckningar 

under tiden. Enligt Polit och Beck (2016) kan anteckningar under en intervju vara ett 

störningsmoment där intervjuaren skall fokusera på informantens svar och komma med 

följdfrågor för ett djupare innehåll. Inga pilotintervjuer gjordes vilket kan har varit en 

nackdel då det fanns en ovana vid att intervjua. Enligt Danielsson (2017) kan provintervju 

vara till nytta för att testa utrustning, tidslängd och adekvata svar på frågor samt om frågorna 

är relevanta för studiens syfte. 

 

I nära anslutning till intervjuerna transkriberades materialet av författarna själva och var och 

en för sig. De transkriberade intervjuerna lästes ett flertal gånger både enskilt och 

tillsammans för att finna och sortera ut meningsbärande enheter (Graneheim och Lundman, 

2004). Innehållet stärktes med citat från de intervjuades erfarenheter som vilket Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver att det ger läsaren en möjlighet att tolka om resultatet är 

överförbart och tillförlitligt till andra sammanhang. Antalet informanter ansågs vara 

tillräckligt för att nå studiens syfte med den mängd det insamlade materialet gav. Hellre ett 

rikt material av ett fåtal informanter än ett flertal med ett lågt innehållsvärde (Trost, 2005). 

Materialet har lästs igenom och bedömts vid upprepade tillfällen av handledare som stöd och 

även av andra studentkollegor utan erfarenhet av studiens innehåll för stöd i 

forskningsprocessen. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att forskningsprocessen 

och studiens giltighet ökar när andra bedömt resultatet innan det läggs fram för presentation. 

Författarna har tidigare varit anställda inom ambulanssjukvården under en längre tid vilket 

kan vara till en viss nackdel då förförståelsen för studiens resultat riskerar att bli styrt. Det 

har diskuterats under analysens gång och författarna har i minsta möjliga mån sökt styra bort 

egna tankar runt resultatet. Enligt Polit och Beck (2016) beskriver en kvalitativ studie att 

författarna gör sig själv medvetna hur deras förförståelse skulle kunna påverka studiens 

resultat. 
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Resultatdiskussion 

Av resultaten framgår att anestesisjuksköterskorna upplever att kombinationstjänsten leder 

till att deras kompetens växer och att de blivit tryggare i sin arbetsroll. Kombinationstjänsten 

har gett dem en möjlighet att bredda sin kunskap och ta med sig erfarenheter de förvärvat i 

ambulanssjukvården och använda sig av detta i sitt anestesiyrke på operation. Även 

erfarenheterna från operationsavdelningen var till stor hjälp i det prehopsitala arbetet. Gran 

Bruun (2016) menar att anestesisjuksköterskors kompetens efterfrågas på många ställen och 

de har en viktig roll i det prehospitala arbetet och vid transport av akut eller kritiskt sjuka 

patienter mellan sjukhus. För att kunna utföra ett patientsäkert arbete så krävs det en trygghet 

och god kunskap om varje arbetsmoment, och är dessutom arbetsmiljön välbekant så ökar 

möjligheten ytterligare för att utföra ett gott arbete. Att som anestesisjuksköterska få variera 

sitt arbete mellan en operationsavdelning och ambulanssjukvård innebär en bra mängd 

träning och mycket goda kunskaper inom anestesi men också att de känner sig trygga och 

välbekanta i den prehospitala miljön när deras kompetens efterfrågas där.  Hustad (2016) 

menar att stress i arbetet kan öka om situationen är obekant eller när en situation ställer stora 

krav på kompetens. Informanterna i studien menar att kombinationstjänsten och 

erfarenheterna som de fått har gjort att flera av dem upplever sig mer innovativa, 

uppfinningsrika och säkrare. Järvi och Uusitalo (2004) beskriver att kombination av två 

arbeten medför möjligheten för anestesisjuksköterskor att bli vana vid nya arbetssätt.  Detta 

leder i sin tur till en ökad trygghet i arbetsrollen både som anestesisjuksköterska på operation 

men också i arbetet prehospitalt. En god trygghet i arbetet och en känsla av att ha tillräcklig 

kompetens för situationer som kan uppstå menar Hustad (2016) minskar risken för stress och 

ökar därmed möjligheten att utföra ett bra och patientsäkert arbete.  

 

Känna säkerhet i sin yrkesroll 

Resultaten visar hur kombinationstjänsten upplevs möjliggöra en bättre omvårdnad av 

patienten. Informanternas erfarenhet av kombinationen är att den höjde deras kompetens 

inom flera praktiska moment samt utvecklar deras sätt att se och möta patienten.  Flera av 

informanterna upplever från arbetet på operation att de har mycket god kunskap om 

läkemedel som användes i smärtlindringssyfte och de kan vara mycket givmilda med detta 

prehospitalt. Chen, Wu, Chang och Lin (2015) menar att en rotation mellan två arbeten kan 

öka sjuksköterskans kvalitet av patientarbetet då kombinationen leder till ny och ökad 

kunskap, ny insikt men också förbättring av praktiska färdigheter. Att kvaliteten av 

omvårdnadsarbetet kring patienten ökar vid kombinationstjänst beskrivs även i en studie av 

Ho, Chang, Shi och Liang (2009).  De visar också hur kompetensen om vårdförloppet för 

patienten ökat då kombinationstjänsten innebär att anestesisjuksköterskan får möjligheten 

att se vårdkedjan både från ambulanssjukvårdens och operationsavdelningen sida. Detta 

leder till att patienten kan informeras på ett bättre sätt och enligt Dahlberg Segesten (2013) 

så innebär en god information en ökad trygghet för patienten.  

 

 

Variation ökar arbetstillfredsställelse 

Enligt Socialstyrelsen (2019) så finns det ett behov av att anställa cirka 630 

specialistutbildade sjuksköterskor i regioner runt om i Sverige. Den kompetens som det råder 

störst brist på är anestesisjuksköterskor och trots olika satsningar från landstingen i form av 
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uppdragsutbildningar och lön under utbildning så kvarstår problemet med otillräcklig 

tillgång av personal. Socialstyrelsen (2019) redovisar att utöver rekryteringsbristen så finns 

också en stor problematik med erfaren personal som väljer att sluta. Av resultaten 

framkommer att flera av specialistsjuksköterskorna vill välja att avsluta sin tjänst som 

anestesisjuksköterska på operationsavdelningen om de inte fått sin kombinationstjänst 

beviljad. I en studie gjord av Hallin och Danielsson (2007) framkommer att flera av 

sjuksköterskorna väljer att avsluta sina tjänster då de upplever arbetsbördan för tung, lönen 

för låg och dåligt med möjligheter för professionell utveckling. Upplevelsen bland 

sjuksköterskorna är också att möjligheten till att kunna påverka sin egen arbetssituation är 

mycket begränsad (Hallin & Danielsson, 2007). Den variation som en kombinationstjänst 

innebär upplevs tillföra en högre känsla av motivation och arbetsglädje. Glädjen till arbetet 

ökar och det upplevs roligare att gå till jobbet. En känsla av nytändning till anestesiyrket har 

också infunnit sig genom införandet av en kombinationstjänst. Detta är i linje med en studie 

av Ho et al. (2009) som beskriver att en kombinationstjänst medför en högre känsla av 

tillfredställelse i arbetet. Tillfredställelse i arbetet anses vara personalens känsla kring 

arbetsmiljön (Ho et al., 2009). Detta inkluderar enligt Ho et al. (2009) arbetsmomenten, 

arbetsbördan, arbetsgruppen, organisation och ledning samt det vardagliga livet. Ho et al. 

(2009) beskriver att kombinationstjänst kan innebära en inspiration för personalen att 

utvecklas och uppnå högre nivåer av kunskap och skicklighet. Det kan också motverka 

utbrändhet bland personalen på arbetsplatserna (Ho et al., 2009).  En personal som anser att 

det är roligt att gå till arbetet och upplever sina arbetsuppgifter som inspirerande och 

utvecklande lider mindre risk för att drabbas av stress. Enligt Chen et al. (2015) kan en 

kombinationstjänst leda till en högre nivå av tillfredsställelse i arbetet. Detta kan leda till att 

personalen är mer tolerant till en högre arbetsbelastning, de är också mer benägna att 

anstränga sig för att uppnå organisatoriska mål. Tunga arbetsmoment kan upplevas som 

lättare och roligare tack vare variationen av arbetsmoment som kombinationstjänsten 

medför. Frånvaro av stress leder till bättre hälsa bland anestesisjuksköterskorna vilket i sin 

tur bidrar till mindre sjukfrånvaro och bättre arbetsklimat på arbetsplatserna. Wheeler och 

Riding (1994) menar att stress ökar ohälsan hos sjuksköterskor och det leder i sin tur till 

ökad sjukfrånvaro och uppsägningar.  

 

Dahlberg och Segesten (2013) beskriver att hälsa innebär att vara stånd till att genomföra 

det som anses vara av värde i livet, stort som smått och att må bra. Att uppleva negativ stress 

och dålig tillfredsställelse på sin arbetsplats kan vara förödande för individen som då kan 

utveckla ohälsa och utbrändhet. Eriksson (2000) menar att en människa kan befinna sig i 

fyra olika hälsopositioner och dessa beskrivs genom ett hälskors (figur 2). En 

anestesisjuksköterska som upplever en stor arbetsbörda, tunga arbetsmoment samt ett 

monotont arbete lider större risk att utveckla en ohälsa. Detta skulle innebära att 

anestesisjuksköterskan skulle hamna i position C på hälsokorset eller till och med i position 

D då hög belastning och dålig återhämtning även kan resultera i objektiva tecken på ohälsa. 

Kombinationstjänst kan minska risken för att uppleva stress och gör anestesisjuksköterskan 

mer tolerant mot hög arbetsbelastning. Återhämtningen upplevs ha blivit bättre sedan 

kombinationstjänsten införts och detta medför att anestesisjuksköterskan då har större 

möjligheter att uppleva en god hälsa och därmed befinna sig i position A och B i hälsokorset.  

Det är betydelsefullt att finna sätt för att kunna motverka stress men också att kunna hitta 

sätt för att personalen skall uppleva god tillfredställelse på arbetet, något som 

kombinationstjänst visat sig göra.  
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Delad tid mellan två verksamheter 

Av resultatet framkommer en problematik av att uppleva en rotlöshet på båda arbetsplatserna 

under en kombinationstjänst. Kombinationstjänstens regelbundna rotation av arbetsplats 

innebär en ökad risk för känslan att hälsa men också problematik med att komma in i arbetet 

efter ett byte. Detta kan åtgärdas med att anestesisjuksköterskor själva får bestämma hur 

kombinationen ska se ut och hur ofta byte av arbetsplats ska ske. Järvi och Uusitalo (2004) 

framhåller vikten att låta personalen själv vara med och bestämma kombinationstjänstens 

utformning och schema. Detta för att det ska passa individen och hens förutsättningar på ett 

bra sätt och därmed minska risken för konsekvenser så som att inte känna tillhörighet till den 

ena eller andra arbetsplatsen.  

 

Att dela tid mellan två verksamheter bidrar ofta till en känsla av ständig planering av schema 

och hur det kräver extra energi och tid ifrån specialistsjuksköterskan. Erfarenheterna visar 

även svårigheter med att hålla sig uppdaterad om information på de olika arbetsplatserna då 

kombinationstjänsten innebär att anestesisjuksköterskor inte alltid befinner sig på den 

aktuella arbetsplatsen. Detta kräver en drivkraft från varje enskild anestesisjuksköterska att 

ständigt hålla sig uppdaterad på egen hand. Järvi och Uusitalo (2004) menar att en 

kombinationstjänst ofta innebär mycket fördelar för individen men kan också upplevas som 

krävande och utmanande samt kräva stor flexibilitet från den anställde. Att ha en 

arbetsgivare som då underlättar genom lyhördhet för önskemål och god framförhållning av 

schema kan vara helt avgörande för hur anestesisjuksköterskan upplever sin 

kombinationstjänst. 

 

 

Konklusion 

Studiens resultat har bidragit med erfarenheter från anestesisjuksköterskors 

kombinationstjänst mellan en operationsavdelning och ambulanssjukvård. Av resultaten 

framkommer en ökad kompetens och utveckling vilket leder till en tryggare arbetsroll och 

ett bättre omhändertagande av patienten. Kombinationstjänsten kan leda till en nytändning 

av anestesiyrket, ökad motivation och arbetsglädje. Detta innebär en förbättrad hälsa och 

minskad risk för negativ påverkan av stress. Resultatet visar också på att 

kombinationstjänsten kräver en flexibilitet från den anställde och en drivkraft att hålla sig 

uppdaterad om information och utbildningar på varje arbetsplats. Anestesisjuksköterskan får 

också lägga mycket tid på att planera sitt schema vilket kan upplevas påfrestande men med 

en lyhörd chef som tar hänsyn till önskemål underlättas detta avsevärt. En chef som 

samarbetar med den anställde kan vara helt avgörande för hur en kombinationstjänst upplevs 

och om den är genomförbar. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

För att skapa en attraktiv arbetsplats med kvalificerad personal och motverka personalflykt 

behöver både chefer och arbetsgivare lyssna, vara lyhörda och öppna för idéer och tankar. 

En kombinationstjänst för de som vill och önskar, skulle kunna vara en tänkbar positiv 

prövning för personalrekrytering och utveckling. Kombinationstjänst skulle också kunna 

vara ett sätt att locka flera sjuksköterskor att skaffa sig en specialistutbildning. Det förefaller 
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få studier om kombinationstjänst för anestesisjuksköterskor och fler studier behövs för att 

skapa ett större underlag. Det vore även av intresse att studera anledningar till varför vissa 

anser att kombinationstjänst inte fungerar och varför de väljer att avsluta sina tjänster. 

Kombinationstjänst skulle kunna appliceras på fler ställen än enbart inom anestesisjukvården 

och ambulanssjukvård därför skulle fler studier som involverar andra specialistkompetenser 

kunna vara av värde. Sett till sjukvården nationellt både i hemsjukvården, primärvård och 

den slutna vården i landstingen skulle det kunna vara en modell för framtiden. Samverkan 

och erfarenheter från hela vårdkedjan kan vara ett alternativ som gagnar patientens 

välmående och personals hälsa. 
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Bilaga 1 

 

Vill du medverka i en studie om 
kombinationstjänstgöring?  
 
I Sverige finns en stor efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor och denna 

efterfråga förväntas växa. Landstingen har stora problem med att rekrytera ny personal 

samt att behålla den erfarna personalen. Arbetsgivaren måste hitta nya möjligheter som ger 

tillfredsställelse i jobbet och erbjuder personalen att växa i sin yrkesroll. Att erbjuda 

kombinationstjänstgöring mellan två eller flera arbetsområden skulle kunna vara en sådan 

lösning.     

 

Vi söker därför dig som är specialistsjuksköterska och har en kombinationstjänst där du 

växlar ditt arbete som narkossjuksköterska mellan en operationsavdelning och 

ambulanssjukvård. Syftet med studien är att försöka få fram och belysa om detta skulle 

kunna vara ett bra arbetssätt. 

 

Intervjun kommer att göras i form av videosamtal som spelas in vid ett tillfälle som du 

väljer och intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Under intervjun kommer vi vilja ta del av 

dina erfarenheter om hur det är att arbeta i en kombinationstjänst, fördelar respektive 

nackdelar. Deltagandet i studien är helt frivilligt och dina uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Du kan närsomhelst välja att avbryta din medverkan. Alla intervjuer 

kommer att destrueras efter studiens slut och resultatet kommer presenteras i en 

magisteruppsats. 

 

Om du är intresserad av att medverka i studien, kontakta oss för närmare information.  

 
Erika Dahlberg, Vara. 

Student anestesissjuksköterskeutbildning. 

erikadahlberg@hotmail.se  

073-914 14 65 

 

Patrik Sandberg, Lidköping.   

Student anestesisjuksköterskeutbildning. 

patrik_sandberg@outlook.com  

070-302 20 73 

 

Ansvarig handledare för studien är Docent Mia Berglund, Högskolan Skövde, Instution för 

hälsovetenskaper, kan nås på mail mia.berglund@his.se, 0500-44 84 19 
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Bilaga 2 

 

Samtycke till att medverka i studien kombinationstjänst. 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 

är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag kan när som helst avbryta 

intervjun. Denna information är till för dig och du kan spara den ifall du vill komma i 

kontakt med oss. 

  

Om du bett om att få bli intervjuad på din egen arbetsplats har vi sett till att vi har din 

arbetsgivares godkännande för detta. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan 

transkriberas ordagrant av oss. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 

materialet kommer sedan att förstöras när studien avslutas. Resultatet kommer sedan att 

redovisas i en magisteruppsats. 

 

Du kan närsomhelst under intervjun välja att avbryta ditt deltagande och du behöver då inte 

uppge varför. Om du efter intervjun ångrar ditt deltagande kontaktar du någon av oss, så 

raderar vi din insats från studien.  

Du måste dock kontakta oss före måndagen den 14 oktober för att vi ska kunna göra detta.  

 
Vid frågor, kontakta:  

Erika Dahlberg 073 914 14 65                 Patrik Sandberg 070 302 20 73 

erikadahlberg@hotmail.se                          patrik_sandberg@outlook.com  

 

Ansvarig för studien är Docent Mia Berglund som kan nås på mail mia.berglund@his.se, 

0500-44 84 19 

 

  

………………………………………………………………………………… 

Underskrift för godkännande 
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Bilaga 3 

Till verksamhetsansvarig för ……………………………(arbetsplats)  

 

Ansökan om tillstånd för att genomföra intervju med aktuell personal.  

 
Självständigt arbete, 15 hp som utförs inom ramen för Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp ;  

 

Trolig titel på arbetet:  

Fördelar och nackdelar med kombinationstjänstgöring.  

 

Studiens syfte:  
Studien kommer att syfta till att undersöka anestesisjuksköterskors upplevelser av 

kombinationstjänstgöring mellan en operationsavdelning och ambulanssjukvård. Ser de 

några fördelar eller nackdelar med att tjänstgöra på två ställen? Sjuksköterskans 

upplevelser kommer att granskas och sammanställas. Deltagandet är frivilligt och anonymt 

i vår magisteruppsats. Deltagarna kommer att närsomhelst kunna dra sig ur 

undersökningen, fram till v 42 2019, då sammanställt material skickas för bedömning till 

examinator. Undersökningen kommer att ske genom intervjuer via videosamtal. 

 
Utförare: Två sjuksköterskor som vidareutbildar sig till anestesisjuksköterskor. Båda har 

flerårig erfarenhet av akutsjukvård. Erika hemmahörande i Vara och Patrik hemmahörande 

i Lidköping. 

  
Med vänlig hälsning  

Erika Dahlberg, student anestesiutbildningen. 073-914 14 65 

Patrik Sandberg, student anestesiutbildningen. 070-302 20 73 

 

Kan tillstånd ges för att genomföra studien?  Svar:    Ja        Nej  

 

Datum ……….. Namnteckning……………………………………… 

 

 


