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Abstrakt 
Det finns faktorer som påverkar sjuksköterskors hälsa och stressnivå. Dessa kan få 
konsekvenser för både individen och verksamheten. För att förutse och beskriva hälsoproblem 
kan skattningsformuläret ProQOL användas.  
Syftet med studien var att beskriva den professionella livskvaliteten bland 
specialistsjuksköterskor på operationsavdelningar samt se om den skiljer sig mellan anestesi- 
och operationssjuksköterskor.  
Metoden genomfördes med kvantitativ ansats och data samlades in med hjälp av ProQOL. 
Studien genomfördes vid två sjukhus inom Region Skåne och resulterade i 124 enkäter.  
Resultatet visade en god professionell livskvalitet hos anestesi- och operationssjuksköterskor. 
Det sågs ingen signifikant skillnad mellan varken yrkesprofessionerna eller kön. Ett svagt 
positivt samband fanns mellan antalet yrkesverksamma år och medkänsletillfredsställelse hos 
de kvinnliga operationssjuksköterskorna.  
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Problembeskrivning 
 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det 

beskrivet att en viktig förmåga hos sjuksköterskan är att kunna stödja patienter och närstående 

på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Vidare står det skrivet i två av ICN:s etiska koder 

för sjuksköterskor att sjuksköterskan tillsammans med sina medarbetare ska arbeta aktivt för 

att främja en god arbetsmiljö, stödja allmänna, professionella och etiska värderingar och 

förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

 

Flera studier världen över har belyst och undersökt sjuksköterskors hälsa, stresspåverkan och 

vad detta får för konsekvenser både hos sjuksköterskorna och hela verksamheten (AbuAlRub, 

2004; AbuAlRub & Al-Zaru, 2008; Chipas, & McKenna, 2011; Galsema et al., 2006; 

Hegney, Plank, & Parker, 2006; Luck, & Hedrick, 2004; Palfi, Nemeth, Kerekes, Kallai & 

Betlehem, 2008; Tucker, Harris, Pipe, & Stevens, 2010; Wheeler & Riding, 1994; Wu, Chi, 

Chen, Wang & Jin, 2010). 

 

Enligt Paquet (1993) är specialistsjuksköterskor på en operationsavdelning utsatta för samma 

stressfaktorer som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. De är även utsatta för ett flertal andra 

stressfaktorer som är specifika för deras specialitet. Faktorer som att tillfredsställa akuta 

behov i snabbt tempo, att arbeta i en sluten miljö/omgivning som kräver samarbete med 

samma personer dagligen och med korta patientkontakter. En annan stressfaktor är den 

ekonomiska pressen med krav på snabba operationsbyten och flera operationer samt den 

frekventa introduktionen av ny hög-teknologisk utrustning (a.a.). 

 

I en studie av Yoder (2010) undersöktes den professionella livskvaliteten hos sjuksköterskor 

och negativa utlösningsmekanismer samt de olika copingstrategier sjuksköterskorna hade 

identifierades. Följaktligen fann de faktorer som kunde förebygga de negativa effekterna på 

sjuksköterskans hälsa och dennes förmåga att prestera på arbetsplatsen (a.a.). 

 

Ett första steg i att komma tillrätta med problemet att sjuksköterskor inte mår bra och därmed 

inte kan ge optimal omvårdnad är att uppmärksamma tendenser till negativ professionell 
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livskvalitet. Då detta är otillräckligt undersökt bland specialistsjuksköterskor på 

operationsavdelningar anses den aktuella studien vara av betydelse att genomföra. 

 

 

Bakgrund 
 

Anestesi- och operationssjuksköterskors yrkesroll  

 

Anestesisjuksköterskans arbetsområde är framförallt anestesiologisk vård (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköteförening, 2008). Detta ställer höga krav på 

kunskap inom både det medicinska och omvårdnadsvetenskapliga området. Utöver detta 

krävs kompetens inom arbetsmiljö, etik, medicinsk teknik, pedagogik, vetenskapsteori, lagar 

och förordningar och arbete vid stora olyckor och katastrofer. För att kunna utföra en god 

anestesiologisk vård krävs att anestesisjuksköterskan efter ordination planerar och genomför 

generell anestesi antingen självständigt eller tillsammans med en anestesiolog, detta beroende 

på patientens allmäntillstånd och ingreppets natur. Vidare ska anestesisjuksköterskan planera 

samt övervaka regional och lokal anestesi. Anestesisjuksköterskan måste kunna leda, planera 

och utveckla sitt eget arbete men även kunna samarbeta med kollegor inom andra 

yrkeskategorier inom vården (a.a.).  

 

Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter ett 

kirurgiskt ingrepp eller en undersökning (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). För att kunna ge patienten en god omvårdnad krävs särskild 

kunskap inom perioperativ vård och operationssjuksköterskan måste skapa en relation till 

patienten. Arbetet sker i team och operationssjuksköterskan måste samverka och ta till vara på 

teammedlemmarnas olika kompetenser. Specifika arbetsuppgifter av vikt för 

operationssjuksköterskan är ansvar för hygieniska och aseptiska principer vid kirurgiska 

ingrepp och att instrumentera och assistera operatören med evidensbaserat förhållningssätt. 

Kontrollera operationsmaterialets kvalitet och kvantitet perioperativt, omhänderta 

vävnadsprov samt stödja och motivera patienten till egenvård ingår också i 

operationssjuksköterskans arbetsuppgifter (a.a.). 
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Stress 

 

Enligt Nationalencyklopedin är stress de anpassningar i kroppens funktioner som framkallas 

av fysiska eller psykiska påfrestningar (Frankenhaeuser & Malmquist, u.å.). Kraven som 

ställs på människor idag framkallar samma biologiska stressreaktioner som hjälpte våra 

förfäder att överleva genom att öka deras beredskap för kamp och flykt. Dessa reaktioner kan 

i dagens samhälle vara till mer skada än nytta när människan tvingas att anpassa sig till andra 

stressfaktorer, såsom krav på ökad arbets- och förändringstakt (a.a.).  

 

Wheeler & Riding (1994) slog tidigt fast att stress bland sjuksköterskor bidrar till 

ineffektivitet på arbetsplatsen bl.a. genom ökad sjukfrånvaro och att personalen säger upp sig. 

Vårdkvaliteten sjönk vilket resulterade i ökade hälso- och sjukvårdskostnader och allmänt 

missnöje på arbetsplatsen (a.a.).  

 

I en studie av Galsema et al. (2006) undersöktes vilka faktorer som bidrog till stress hos 

sjuksköterskor. Genom att belysa och uppmärksamma stressfaktorerna gick det att förhindra 

och förebygga stress. Stressfaktorerna för sjuksköterskor var bl.a. 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. Stort lidande och 

hög mortalitet bland patienterna var ytterligare stressfaktorer (a.a.).  

 

Palfi et al. (2008) menar i sin studie att negativ stress till slut kan leda till utbrändhet. De såg 

att hos de drabbade var sannolikheten stor att de inte kunde eller ville återvända till sin 

arbetsplats. Fortsatt visade studien att över 50 % av de deltagande sjuksköterskorna funderat 

på att byta arbete p.g.a. stress och påfrestningar på arbetsplatsen (a.a.). Andra studier visar 

också att en konsekvens av stress är att många sjuksköterskor på samma arbetsplats säger upp 

sig under en kort tidsperiod (AbulAlRub & Al-Zaru, 2008; Palfi et al., 2008). Arbetsplatsen 

förlorar då inte bara personal utan även kompetens vilket leder till försämrad kvalitet på 

vården (a.a.).  

 

Arbetsmiljön har störst inverkan på hur sjuksköterskorna mår visar resultaten i flera studier 

(Palfi et al., 2008; Tucker et al., 2010). Stress förekommer även inom andra yrken men 

sjuksköterskeyrket ligger enl. Wu et al. (2010) i topp när det kommer till negativ stress på 

arbetet.  
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Något som i studier funnits ha stor påverkan på stressnivån hos sjuksköterskor och 

tillfredställelsen med arbetet är stöd från chefer och kollegor, uppmuntran samt kontroll över 

sitt arbete (AbulAlRub & Al-Zaru, 2008; Galsema et al., 2006; Hegney et al., 2006; Wu et al., 

2010). Sjuksköterskor som upplevde att de fick erkännande för sina prestationer på arbetet var 

mindre benägen att sluta, vilket resulterade i högre kvalitet på arbetet de utförde (a.a.). 

AbulAlRub och Al-Zaru (2008) fann att sjuksköterskor som fick uppskattning för sitt arbete 

upplevde det roligare och mer intressant. Många ansåg att de inte fick den uppmuntran och 

det erkännande som de ansåg sig förtjäna (Hegney et al., 2006). Andra studier fann att bristen 

på stöd och uppmuntran ledde till en ond spiral där sjuksköterskan mådde dåligt och var 

mindre stresstålig, detta i sin tur påverkade arbetsinsatsen negativt vilket mynnade ut i sämre 

vård för patienterna (AbuAlRub, 2004; Galsema et al., 2006).  

 

Även om det finns studier gjorda om detta ämne bland sjuksköterskor på sjukhus är få studier 

gjorda på specialistsjuksköterskor på operationsavdelningar, anestesi- och 

operationssjuksköterskor. Chipas & McKenna (2011) har undersökt stress och utbrändhet hos 

anestesisjuksköterskor. En av farorna vid för hög stressnivå bland anestesisjuksköterskor var 

en ökad risk för läkemedelsmissbruk (Luck & Hedrick, 2004; Chipas & McKenna, 2011). 

Konsekvenser med missbrukande personal var den ökade risken för att patienten fick fel doser 

eller läkemedel vilket kunde få katastrofala följder (Luck & Hedrick, 2004). Chipas och 

McKenna (2011) betonade vikten av att medvetengöra och utbilda personal och chefer om 

välmående och hälsan bland personalen på en arbetsplats. Ett steg i att förhindra höga 

stressnivåer och utbrändhet bland sjuksköterskor var att uppmärksamma dem, se efter hur de 

mådde (a.a.). Ju tidigare det upptäcktes att någon låg i riskzonen desto snabbare kunde 

åtgärder för att hjälpa sättas in (Galsema et al., 2006; Palfi et al., 2008). 

 

 

Hälsa och livskvalitet 

 

World Health Organization (WHO, 2006) definierar hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Vidare beskriver WHO hälsa som en av de mest fundamentala 

rättigheterna som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk 

åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden (a.a.).  



 

 6 

Kallenberg och Larsson (2004) beskriver att det i samhället finns olika synsätt och 

förställningar om vad begreppet hälsa står för. Ur ett naturvetenskapligt synsätt är hälsa lika 

med frånvaro av sjukdom och det är en auktoritär person, en läkare, som avgör vad som är 

friskt eller sjukt. Inom den humanistiska skolan handlar hälsa istället om individens 

upplevelse av sitt välbefinnande och dennes livskvalitet. Vidare menar de att hälsa är en 

resurs, kvalitativa egenskaper en individ har tillgång till samt att hälsa kan ses som en 

jämnvikt och balans i individens inre (a.a.). I en studie om sjuksköterskors syn på hälsa, av 

Herberts och Eriksson (1995), framkom det att hälsa är ett multidimensionellt begrepp där 

sjuksköterskornas egna känslor och tankar hade stor inverkan på deras hälsa. De ansåg att 

hälsa var förenligt med en individs känsla av meningen med livet. Vidare uttryckte 

sjuksköterskorna att lidande var en del av livet och därför också en del av en individs hälsa 

(a.a.).  

 

Livskvalitet – Quality of Life (QoL) är ett annat begrepp för att benämna hälsa. WHO (1997) 

definierar QoL som individens upplevelse av var i livet denne befinner sig i sammanhang med 

individens kultur- och värdenormer samt dennes relation till mål och förväntningar i livet. 

Uttrycket QoL är vanligen förekommande i internationella studier där det handlat om att mäta 

livskvalitet hos både patienter och hälsopersonal. Olika typer av instrument för att mäta detta 

finns utformade. WHOs instrument är utformat gränsöverskridande, så att svaren ska vara 

jämförbara trots kulturella skillnader hos studiedeltagarna (a.a.).  

 

 

Professionell livskvalitet 

 

Begreppet Professionell livskvalitet (Professionell Quality of Life - ProQOL) omfattar 

individens egna känslor kring sitt arbete som hjälpare t.ex. en sjuksköterska (Stamm, 2010). 

Stamm (2010) beskriver ProQOL som komplext och associerat med arbetsmiljön. Det 

innefattar både de positiva och negativa aspekterna av hur arbetet påverkar individens 

professionella livskvalitetet. Med begreppet medkänsletillfredsställelse (Compassion 

Satisfaction) syftar Stamm till de positiva aspekterna. Den negativa aspekten benämns som 

empatitrötthet (Compassion Fatigue) och kan delas upp i två delar: utbrändhetsupplevelser 

(Burnout) och ställföreträdande traumatisering (Secondary Traumatic Stress). Begreppet är 

starkt förenat med individens personliga egenskaper samt dennes exponering för primära och 

sekundära trauman i arbetsmiljön (a.a.). 
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Stamm (2010) beskriver medkänsletillfredsställelse som en känsla av glädje som kan 

upplevas genom att kunna hjälpa andra i sitt arbete. På så vis erhålls positiva känslor i 

förhållande till kollegor och till ens förmåga att bidra till arbetsplatsen eller samhället i stort 

(a.a.).  

 

Empatitrötthet beskrivs som den negativa påverkan arbete har samt de konfrontationer en 

hjälpare ställs inför i dennes sociala och mänskliga arbete (Stamm, 2010). Begreppet 

empatitrötthet delas upp i två delar. Den första är utbrändhetsupplevelser, som är förknippat 

med negativa känslor såsom hopplöshet och svårigheter att både hantera och utföra 

arbetsuppgifter effektivt. En vanlig känsla är att ansträngningar inte gör någon skillnad. 

Effekten av de negativa känslorna visar sig succesivt och kan vara förknippade med hög 

arbetsbelastning och en icke-uppmuntrande arbetsmiljö (a.a.).  

 

Den andra delen av empatitröttheten benämns som ställföreträdande traumatisering (Stamm, 

2010). Begreppet handlar om den sekundära exponeringen för extrema eller traumatiska 

händelser som individen utsätts för i sitt arbete som hjälpare. Symtomen utvecklar sig snabbt 

och manifesterar sig i rädsla, sömnsvårigheter, att bilder från de traumatiska händelserna 

dyker upp i medvetandet samt undvikande av saker/situationer som påminner om dessa 

händelser (a.a.). 

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva den professionella livskvaliteten bland 

specialistsjuksköterskor på operationsavdelningar samt undersöka om det fanns någon 

skillnad mellan anestesi- och operationssjuksköterskor.  

 

 

Specifika frågeställningar 

 

1. Finns det skillnad i resultatet mellan könen? 

2. Har antal verksamma år inom specialiteten någon betydelse för den professionella 

livskvaliteten? 
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Metod 
 

 

Studien genomfördes med en kvantitativ ansats och empirisk data samlades in med hjälp av 

ett skattningsformulär. Analytisk och deskriptiv statistik med komparativa inslag användes 

vid den statistiska analysen. 

 

 

Urval av undersökningsgrupp 
 

Anestesiklinikerna vid två Regionsjukhus och ett Universitetssjukhus i Region Skåne utsågs 

för att samla in data till den aktuella studien. Dessa valdes då författarna gjort sina 

verksamhetsförlagda utbildningar där och således var redan en kontakt skapad med personal 

och verksamhetschefer. Inklusionskriteriet var anestesi- eller operationssjuksköterska anställd 

vid dessa anestesikliniker. Verksamhetschefen vid ett av Regionsjukhusen avböjde 

deltagandet och därför samlades material enbart in från två sjukhus.  

 

Av de 136 som ombads att delta i studien var det 124 som deltog och besvarade formuläret. 

Detta gav en svarsfrekvens på 91,17 % (n = 124) och ett bortfall på 8,83 % (n = 12). Av 

bortfallet var det två respondenter som efter att ha tittat på formuläret valde att inte delta, detta 

respekterades och inga följdfrågor ställdes. Tre formulär kom in efter att analysen av 

resultatet påbörjats och kom därför inte att räknas in i studien. Resterande sju formulär har av 

oklar anledning aldrig återfåtts. 

 

 

Forskningstradition och valt undersökningsinstrument 
 

Ett skattningsformulär i två delar användes. ProQOL är en skattningsskala som mäter den 

professionella livskvaliteten (Stamm, 2010). Ursprungligen kallades skalan the Compassion 

Fatigue Self Test och utvecklades av Charles Figley på 1980-talet. I början av 1990-talet 

började Figley samarbeta med Beth Hudnall Stamm och testet tillfördes begreppet 

medkänsletillfredsställelse. Testet utarbetades i flera versioner. Under slutet av 1990-talet 

utvecklade Stamm testet vidare och det döptes om till the ProQOL scale som sedan dess 
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översatts till olika språk. ProQOL skalan har använts i internationella studier för att mäta de 

positiva och negativa effekterna av att arbeta med människor som utsatts för stressande 

händelser (Lauvrud, Nonstad & Palmstierna, 2009; Prati, Pietrantoni & Cicognani, 2011; 

Potter et al., 2010) Skattningsformuläret är inte ett diagnostiskt test men kan användas för att 

detektera stressrelaterade hälsoproblem (Stamm, 2010).  ProQOL skalan får användas och 

kopieras fritt men inga ändringar får göras utöver de som står godkända i manualen och 

instrumentet får inte säljas (a.a.).  

 

Den första delen, del A, bestod av demografisk data avseende sjuksköterskespecialitet; 

anestesi- eller operationssjuksköterska, kön, ålder samt antal arbetade år inom den egna 

yrkesspecialiteten. Del B bestod av Stamms godkända svenska översättning av det redan 

befintliga skattningsformuläret ProQOL skalan version 5 (se bilaga 1) för att mäta 

medkänsletillfredsställelse, empatitrötthet och utbrändhetsupplevelser (Gerge, 2011).  

 

Begreppsvaliditeten för ProQOL testet version 5 anses god med över 200 publicerade artiklar 

(Stamm, 2010) Av 100 publicerade forskningsartiklar om ämnet empatitrötthet, sekundär 

posttraumatisk stress och ställföreträdande traumatisering har nästan hälften använt sig av 

ProQOL eller någon av de tidigare upplagorna. Mätinstrumentet visar en reliabilitet med ett 

Cronbachs alpha på 0.88 för delskalan medkänsletillfredsställelse, en reliabilitet med ett 

Cronbachs alpha på 0.75 för delskalan utbrändhet och en reliabilitet med ett Cronbachs alpha 

på 0.81 för delskalan ställföreträdande traumatisering (a.a.).  

 

ProQOL skalan är ett formulär med 30 frågor om respondenten och dennes aktuella 

arbetssituation. Respondenten väljer en siffra som stämmer bäst med hur ofta dessa 

påståenden upplevts de senaste 30 dagarna. För att besvara frågorna använder sig 

respondenten av en likert skala där svarsalternativen väljs mellan påståendena 1 (aldrig), 2 

(sällan), 3 (ibland), 4 (ofta) och 5 (mycket ofta). Utifrån svaren erhålls poäng. Genom att 

summera poängen av vissa frågor erhålls slutpoäng för tre delskalor: 

medkänsletillfredsställelse (fråga 3, 6, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27 och 30), utbrändhet (*1, *4, 

8, 10, *15, *17, 19, 21, 26 och *29) och ställföreträdande traumatisering (2, 5, 7, 9, 11, 13, 

14, 23, 25 och 28). På frågorna märkta med en asterix spegelvänds poängen (Stamm, 2010). 
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Medkänsletillfredsställelse: 22 poäng eller mindre motsvarar låg nivå, mellan 23 till 41 poäng 

motsvarar medel nivå och 42 poäng eller mer motsvarar hög nivå (Stamm, 2010). Höga poäng 

på denna skala tyder på stor professionell tillfredställelse i sitt uppdrag (a.a.).  

 

Utbrändhet: 22 poäng eller mindre motsvarar låg nivå, mellan 23 till 41 poäng motsvarar 

medel nivå och 42 poäng eller mer motsvarar hög nivå (Stamm, 2010). Höga poäng på denna 

skala betyder att respondenten löper större risk för utbrändhet (a.a.). 

 

Ställföreträdande traumatisering: 22 poäng eller mindre motsvarar låg nivå, mellan 23 till 41 

poäng motsvarar medel nivå och 42 poäng eller mer motsvarar hög nivå (Stamm, 2010). Höga 

poäng på denna skala är en indikation på att respondenten kan behöva undersöka hur 

känslorna är inför sitt arbete och sin arbetsmiljö. Det behöver inte betyda att respondenten har 

problem, men eventuellt kan respondenten behöva diskutera resultatet med t.ex. en 

handledare, kollega eller hälso- och sjukvårdspersonal (a.a.). 

 

 

Genomförande av datainsamling 
 

Efter erhållet tillstånd från verksamhetscheferna (se bilaga 2) på anestesiklinikerna 

kontaktades enhetschefer/sektionsledare för respektive operationsavdelning via e-mail och 

telefon och tid bokades för datainsamling. Enligt överenskommelse informerades personalen 

muntligt av enhetschefer/sektionsledare om studien några dagar innan. Författarna var 

närvarande på de utvalda operationsavdelningarna och informerade samt delade ut formulären 

till de som önskade delta i studien. De ifyllda formulären lämnades tillbaka samma dag. Det 

fanns sjuksköterskor som ville delta i studien men som inte hann under den aktuella tiden. I 

dessa fall lämnades adresserade kuvert ut som de ombads posta när formuläret var ifyllt. 

Datum för sista insamlingsdag bestämdes. De formulär som kom in efteråt inkluderades inte i 

resultatet. De ifyllda formulären numrerades i efterhand.  

 

Totalt besöktes fem operationsavdelningar. Författarna valde att stå på avdelningarna mellan 

klockan 11-14 i anslutning till personalrummen för att nå ut till så många som möjligt. På den 

största operationsavdelningen och den operationsavdelningen som var belägen geografiskt 

längst bort samlades data in under två dagar.  
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Genomförande av databearbetning 
 

Med hjälp av dataprogrammet Statistical Package for Social Sciences- SPSS version 20.0 

sammanställdes och bearbetades det insamlade materialet. Analytisk och deskriptiv statistik 

med komparativa inslag användes vid analysen. 

 

För att undersöka de eventuella skillnaderna i den professionella livskvaliteten mellan 

anestesi- och operationssjuksköterskor samt se om det fanns någon skillnad mellan kvinnor 

och män användes Chi-2-test. Enligt Ejlertsson (2003) är Chi-2-test lämpligt att använda när 

materialet innehåller indelningar i grupper eller klasser och skillnader vill undersökas. För att 

inte missa några eventuella signifikanta skillnader mellan grupperna valdes även att använda 

Mann Whitney-test. Detta eftersom skattningsformulärets svarsalternativ är av kvalitativ 

karaktär och genererar ordinaldata (a.a.). Eventuella samband mellan antal verksamma år 

inom specialiteten och professionell livskvalitet undersöktes med hjälp av Pearsons produkt-

moment-korrelations test. Genom att använda denna analys går det att se om ett linjärt 

samband mellan variablerna existerar (Ejlertsson, 2003). P-värdet ska vara ≤ 0,05 för att 

resultaten ska vara statistiskt signifikanta.  

 

 

Etisk avvägning 
 

I enlighet med SOFS 2003:460 inhämtades ett rådgivande yttrande av Vårdvetenskapliga 

etiknämnden (VEN) innan studien genomfördes (a.a.). Godkännande inhämtades av 

verksamhetscheferna på de operationsavdelningar där studien genomfördes. Respondenterna i 

studien informerades om att det var frivilligt att delta i studien och att de närsomhelst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att ange något skäl (se bilaga 3). Genom att besvara formuläret 

lämnade respondenterna sitt medgivande till att medverka i studien. Då formuläret skulle 

kunna väcka negativa känslor och tankar hos respondenterna informerades de om att kontakta 

sin närmaste chef för att få vidare vägledning. Respondenterna blev garanterade 

konfidentialitet och informerades om att uppgifterna endast skulle användas i 

forskningsändamål. All insamlad data behandlas konfidentiellt och förvaras och sparas enligt 

gängse regler (Codex, 2011). 
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Resultat 
 

 

Demografi  
 

Resultatet baseras på 124 enkäter. Fördelningen bland respondenterna var 54,8 % (n = 68) 

anestesisjuksköterskor och 45,2 % (n = 56) operationssjuksköterskor. Majoriteten var kvinnor 

(78,9 %, n = 97) och 21,1 % (n = 26) var män. Av männen var flertalet anestesisjuksköterskor 

(88,5 %, n = 23) och 11,5 % (n = 3) var operationssjuksköterskor. En respondent fyllde endast 

i vilken yrkeskategori han/hon tillhörde. Åldersfördelningen bland samtliga respondenterna 

var 25-65år (M 44±9.85 SD), se diagram 1. Det var en liknande åldersfördelning mellan 

könen, medelålder för kvinnor var 44 år och 43 år för männen. 

 

Diagram 1. Åldersfördelning inom yrkeskategorierna 

 
 

 

Medelvärdet för antal verksamma år inom specialistyrket för samtliga respondenter var 12,03 

år. För anestesisjuksköterskorna var medelvärdet 11,26 år och för operationssjuksköterskorna 

12,96 år, se tabell 1. Kvinnorna hade i medel 12,48 år inom specialistyrket och männen 10,37 

år, se tabell 1.  
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Tabell 1. Antal verksamma år inom specialistyrket  

Antal verksamma år inom specialistyreket  

 n medelvärde SD max min 

Yrke Anestesisjuksköterska 67 11,26 9,97 34,00 0,25 

Operationssjukköterska 56 12,96 11,55 43,00 0,50 

Kön Kvinna 97 12,48 10,95 43,00 0,25 

Man 26 10,37 9,75 34,00 1,00 

Total 123 12,03 10,71 43,00 0,25 

 

 

Medkänsletillfredsställelse 
 

Nivån av medkänsletillfredsställelse var överlag hög bland specialistsjuksköterskorna, se 

tabell 2. Ingen av respondenterna uppnådde låg nivå av medkänsletillfredsställelse. Inom de 

två yrkeskategorierna var fördelningen ungefär den samma, av anestesisjuksköterskorna hade 

66,2 % (n = 45) medel nivå och 33,8 % (n = 23) hög nivå. Av operationssjuksköterskorna 

hade 57,1 % (n = 32) medel nivå och 42,9 % (n = 24) hög nivå, se tabell 2. Andelen kvinnor 

som hade en hög nivå av medkänsletillfredsställelse var större än männen, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Nivå av Medkänsletillfredsställelse (MT) 

Nivå av Medkänsletillfredsställelse 

   Medel nivå 

av MT 

Hög nivå 

av MT 

Total 

Yrke Anestesisjuksköterska n (%) 45 (66,2) 23 (33,8) 68 (100)  

Operationssjuksköterska n (%)  32 (57,1) 24 (42,9) 56 (100) 

Kön Kvinna n (%) 58 (59,8) 39 (40,2) 97 (100) 

Man n (%) 18 (69,2) 8 (30,8) 26 (100) 

Total  n (%)  77 (62,1) 47 (37,9) 124 (100)  

 

 

Chi-två-test användes för att undersöka om det fanns någon statistisk signifikant skillnad 

mellan anestesi- och operationssjuksköterskors nivå av medkänsletillfredsställelse (p = 0,30). 

Skillnaden i nivå av medkänsletillfredsställelse mellan könen undersöktes med samma test  
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(p = 0,38). Följaktligen sågs ingen statistisk signifikant skillnad i gruppernas nivå av 

medkänsletillfredsställelse.  

 

För att vidare utreda om det fanns någon signifikant skillnad mellan anestesi- och 

operationssjuksköterskor, mellan män och kvinnor användes totalpoängen för de tre delarna 

av formuläret. Vid analys med hjälp av Mann Whitney test sågs ingen signifikant skillnad 

mellan varken yrkeskategorierna (p = 0,70) eller kön (p = 0,12).  

 

För att undersöka om det fanns något statistiskt signifikant samband mellan antal verksamma 

år och nivå av medkänsletillfredsställelse användes Pearsons produkt-moment-korrelation 

test. Vid en första analys sågs ett svagt positivt samband mellan alla respondenter och 

medkänsletillfredsställelse (r2=0,04). Detta samband undersöktes vidare genom att dela upp 

respondenterna efter kön och yrkeskategori. Resultatet visade ett samband mellan kvinnorna 

och medkänsletillfredsställelse, men inte för männen. Sambandet var signifikant för 

operationssjuksköterskorna men inte för anestesisjuksköterskorna. Således fanns det ett svagt 

positivt samband mellan medkänsletillfredsställelse och kvinnliga operationssjuksköterskor, 

(r2=0,12), se figur 1.  

 

Figur 1. Samband mellan Medkänsletillfredsställelse och antal verksamma år inom 

specialistyrket hos kvinnliga operationssjuksköterskor 
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Utbrändhet 
 

Generellt var nivån av utbrändhet låg bland respondenterna, se tabell 3. Ingen av 

respondenterna uppnådde hög nivå av utbrändhet. Av anestesisjuksköterskorna hade 77,9 % 

(n = 53) låg nivå och 22,1 % (n = 15) medel nivå. Samma värden för 

operationssjuksköterskorna var 71,4 % (n = 40) med låg nivå och 28,6 % (n = 16) medel nivå. 

Mellan könen fanns endast en marginell skillnad, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Nivå av Utbrändhet (UB) 

Nivå av Utbrändhet 

   Låg nivå av 

UB 

Medel nivå 

av UB 

Total 

Yrke Anestesisjuksköterska n (%) 53 (77,9) 15 (22,1) 68 (100) 

Operationssjuksköterska n (%) 40 (71,4) 16 (28,6) 56 (100) 

Kön Kvinna n (%) 72 (74,2) 25 (25,8) 97 (100) 

Man n (%) 20 (76,9) 6 (23,1) 26 (100) 

Total  n (%) 93 (75) 31 (25) 124 (100)  

 

 

Med hjälp av Chi-två-test prövades om det fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan 

anestesi- och operationssjuksköterskors nivå av utbrändhet, (p = 0,41). Skillnaden i nivå av 

utbrändhet mellan könen undersöktes också, (p = 0,78). Således fanns ingen signifikant 

skillnad i gruppernas nivå av utbrändhet.  

 

Totalpoängen för de tre delarna i formuläret användes sedan för att se om det fanns någon 

statistisk signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna och kön. Mann Whitney test visade 

ingen skillnaderna mellan yrkeskategorierna (p = 0,19) eller kön (p = 0,89).  

 

Vid analys med Pearson produkt-moment-korrelation test sågs inget samband mellan 

utbrändhet och antalet verksamma år inom specialistyrket.  
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Ställföreträdande traumatisering 
 

Bland specialistsjuksköterskorna var nivån av ställföreträdande traumatisering genomgående 

låg, se tabell 4. Ingen av respondenterna uppnådde hög nivå av ställföreträdande 

traumatisering. Inom yrkeskategorierna hade en högre andel operationssjuksköterskorna låg 

nivå av ställföreträdande traumatisering än för anestesisjuksköterskorna, se tabell 4. Mellan 

könen var det fördelat så att av kvinnorna hade 84,5 % (n = 82) låg nivå och 15,5 % (n = 15) 

hade medel nivå. Av männen hade 88,5 % (n = 23) låg nivå och 11,5 % (n = 3) hade medel 

nivå, se tabell 4. 

 

Tabell 4. Nivå av Ställföreträdande traumatisering (ST) 

Nivå av Ställföresträdande traumatisering 

   Låg nivå av 

ST 

Medel nivå 

av ST 

Total 

Yrke Anestesisjuksköterska n (%) 57 (83,8) 11(16,2) 68 (100) 

Operationssjuksköterska n (%) 49 (87,5) 7 (12,5) 56 (100) 

Kön Kvinna n (%) 82 (84,5) 15 (15,5) 97 (100) 

Man n (%) 23 (88,5) 3 (11,5) 26 (100) 

Total  n (%) 106 (85,5) 18 (14,5) 124 (100) 

 

 

För att undersöka om det fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan yrkeskategoriernas 

nivå av ställföreträdande traumatisering användes Chi-två-test (p = 0,56). Någon skillnad 

kunde inte heller ses med hjälp av samma test mellan män och kvinnor (p = 0,62). 

 

Utifrån totalpoängen i formulärets olika delar gjordes analys med Mann Whitney test för att 

finna någon statistisk signifikans mellan yrkeskategorierna (p = 0,68) och kön (p = 0,32).  

 

Pearson produkt-moment-korrelation test gjordes och inget statistiskt signifikant samband 

mellan ställföreträdande traumatisering och antalet verksamma år inom specialist yrket fanns.  
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Interna bortfall 
 

Så som beskrivets tidigare var det en respondent som endast fyllt i yrkeskategori i del A av 

formuläret. Förutom detta interna bortfall förekom det också bortfall i del B av formuläret, se 

tabell 5. 

 

Tabell 5, Interna bortfall 

Delskala i formuläret  Fråga Antal bortfall 

Medkänsletillfredsställelse 22 1 

Utbrändhet  17 2 

21 2 

26 2 

Ställföreträdande 

traumatisering 

2 2 

7 1 

28 4 

 

 

 

Diskussion 
 

 

Diskussion av vald metod 
 

Då en anestesiklinik avböjde att delta i studien samlades färre data än beräknat in. Winter 

(1992) skriver att det behövs minst 30 försökspersoner för att göra grundläggande beräkningar 

av data såsom genomsnitt, spridning och korrelation. För att göra beräkningar på material 

uppdelat i grupper krävs det minst fem personer i varje undergrupp (a.a.). Då 124 personer 

deltog i denna studie var det tillräckligt många för att överstiga miniminivån och rekrytering 

av ytterligare en anestesiklinik ansågs inte nödvändigt. 

 

Bortfallet i studien var slumpmässigt, d.v.s. att bortfallsgruppen inte hade några speciella, 

gemensamma egenskaper (Winter, 1992). Vidare var bortfallet under 10 % och borde inte 

påverka resultatet (a.a.). Bortfallsanalysen visar på en god intern validitet. Då resultatet i 
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studien troligtvis kan överföras på andra operationsavdelningar och sjukhus bör även den 

externa validiteten vara god. 

 

En svaghet i studien kan vara att inget pilottest gjordes. Bell (2008) rekommenderar detta 

oavsett hur liten studien är. Syftet är att prova hur väl mätinstrumentet fungerar för att 

underlätta ifyllandet för de tilltänkta respondenterna (a.a.). I studien användes en godkänd 

svensk översättning av ett befintligt mätinstrument. Det engelska originalinstrumentet anses 

ha både god validitet och reliabilitet därför ansågs en pilotstudie inte vara nödvändig för 

denna studie (Stamm, 2010).  

 

Då originalspråket för skattningsformuläret är engelska är en del av påståendena 

svåröversatta. Formuläret är inte gjort för att användas till enbart hälso- och sjukvårdspersonal 

vilket gör att en del påståenden kan vara svåra att sätta i relation till arbetet som 

specialistsjuksköterska på operationsavdelning. Detta kan ha haft inverkan på de interna 

bortfallen där något enstaka påstående inte besvarats. Ett av påståendena som respondenterna 

hade svårt att relatera till deras arbete var påstående 28 (Det finns viktiga delar av mitt arbete 

med traumatiserade människor som jag inte kommer ihåg), men eftersom detta är ett 

existerade skattningsformulär får inga ändringar göras. Totalt var det sju frågor som inte 

besvarades och fråga 28 hade flest bortfall, fyra stycken. Det kan diskuteras hur pass allvarligt 

detta bortfall var då majoriteten, 120 respondenter, svarade på frågan.  

 

En annan svaghet i den aktuella studien är att mätningarna enbart gjordes vid ett tillfälle och 

respondenterna besvarade formuläret utifrån de senaste 30 dagarna. Svaren kan ha blivit 

färgade av dagsformen. Det skulle vara intressant att genomföra testet vid flera tillfällen. 

Eventuellt skulle en kombination av ProQOL testet och intervjuer kring respondenternas svar 

kunna göras. Ett större djup skulle kunna undersökas och problemfaktorer isoleras, därmed 

skulle det vara lättare att förebygga eller komma med åtgärdsförslag mot stressrelaterade 

problem. Studien hade då blivit av ett annat slag som skulle kräva längre tid att genomföra.  

 

Sabo (2006) diskuterar i sin studie huruvida existerande mätinstrument ger en bra bild av det 

som det ska mäta. Mätinstrument har en svaghet i att de inte kan isolera orsakande faktorer så 

som kvalitativa intervjustudier. Vidare i studien diskuteras framförallt Compassion fatigue 

scale av Figeley och dess brister (a.a.). ProQOL skalan som använts i den aktuella studien är 

en vidareutveckling av Compassion fatigue scale och således ett förbättrat instrument. Det är 
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möjligt att resultatet i den aktuella studien hade blivit annorlunda och avspeglat verkligheten 

på ett annat sätt om t.ex. Maslach Burnout Inventory, Impact of Event Scale, The WHOQOL-

100 eller The WHOQOL-BREF hade använts (Maslach, Jackson & Leiter, 1996; Horowitz, 

Wilner & Alvarez, 1979; WHO, 1997). Men eftersom ProQOL mäter både de positiva och de 

negativa aspekterna i den professionella livskvaliteten var detta skattningsformulär tilltalande. 

I en Lettisk studie av Circenis, Millere och Deklava (2011) kombinerades fyra olika 

mätinstrument bl.a. ProQOL för att skapa en helhetsbild av stressrelaterade problem hos 

operationspersonal. Trots användandet av fyra olika mätinstrument begränsades deras studie 

av att några av mätinstrumenten inte var implementerade i Lettland (a.a.).  

 

 

Diskussion av framtaget resultat 
 

Resultatet i den aktuella studien visar att specialistsjuksköterskorna på 

operationsavdelningarna har en god professionell livskvalitet. I delskalan 

medkänsletillfredsställelse var det ingen som uppnådde låg nivå. En förklaring till detta kan 

vara att genom vidareutbildning till specialistsjuksköterska görs ett aktivt och medvetet val av 

yrkesroll. StØren och Hanssen (2011) kom i sin studie fram till att viljan att vidareutbilda sig 

till specialistsjuksköterska inom den perioperativa verksamheten berodde främst på att yrket 

ses som kreativt i en kontrollerad och produktiv miljö. Även den högre utbildningen ansågs 

spela roll (a.a.).  

 

Majoriteten av respondenterna i den aktuella studien hade medel respektive hög nivå av 

medkänsletillfredsställelse och det kan tolkas som att det finns en känsla av välbefinnande 

bland specialistsjuksköterskorna att hjälpa andra. Att vårda en patient åt gången kan bidra till 

de positiva känslorna inför arbetet. Detta styrks av Mackintosh (2007) som såg att 

sjuksköterskor inom den perioperativa vården tenderar att fokusera på de positiva känslorna 

de erhåller i omvårdnaden av patienten. StØren och Hanssen (2011) fann bl.a. i sin studie att 

sjuksköterskor vidareutbildade sig inom de perioperativa specialiteterna p.g.a. önskan att 

fokusera på en patient i taget. Meeusen, van Dam, van Zundert och Knape (2010) undersökte 

arbetstillfredsställelsen hos anestesisjuksköterskor i Nederländerna och fann den i början av 

arbetspasset hög och i slutet något lägre. Men arbetstillfredsställelsen var övergripande hög 

trots minskningen under dagen. De positiva känslorna i slutet av arbetsdagen bidrog till ökad 

arbetstillfredställelse (a.a.). 
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Det är förvånande att ingen av respondenterna uppnådde en hög nivå av utbrändhet eller 

ställföreträdande traumatisering. Trots att majoriteten av datainsamlingen skedde på ett av 

sjukhusen under en tid av omorganisation kunde detta inte styrkas i studien genom en högre 

nivå av empatitrötthet. Uppfattningen från den verksamhetsförlagda utbildningen och under 

datainsamlingsperioden var att personalen gav uttryck för både stress och oro. Detta har även 

påvisats i en studie av Salmond och Ropis (2005) där stressnivån hos sjuksköterskor på 

operationsavdelningarna fanns vara högre än hos sjuksköterskorna i hemsjukvården. 

Vidare uppfattade författarna under perioderna ute i verksamheten att det fanns en 

personalbrist som i sin tur medförde en upplevd högre arbetsbelastning. Även ett strikt 

operationsschema, hotet om strukna operationer samt hotande övertid verkade påverka 

personalen negativt och genomsyrade personalens ”allmänna klagan”. 

 

Innan studien påbörjades hade författarna en uppfattning om att anestesi- och 

operationssjuksköterskor skulle ha hög stress och/eller utbrändhet. Denna uppfattning 

grundades på den ”allmänna klagan” som hördes under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Efter avslutad studie sågs inga tecken på hög empatitrötthet i resultatet, snarare 

det motsatta. Detta är något som Chipas och McKenna (2011) också kom fram till. De såg att 

93 % av anestesisjuksköterskorna i deras studie, trots fler fysiska och känslomässiga symtom 

som stress och utbrändhet, var mycket nöjda eller nöjda med sitt yrkesval. I samma studie 

framkom också att 83 % endast hade haft två eller färre sjukdagar per år (a.a.). En lettisk 

studie av Circenis et al. (2011) indikerade dock en hög förekomst av utbrändhet hos 

perioperativa sjuksköterskor. En av orsakerna kunde vara den dåliga ekonomiska situationen i 

Lettland som tvingade sjuksköterskorna till att arbeta mer än heltid (a.a.). 

 

Möjliga orsaker till de låga nivåerna av utbrändhet och ställföreträdande traumatisering som 

visade sig i den aktuella studien bland respondenterna kan vara de korta mötena med de vakna 

patienterna och att endast en patient åt gången vårdas. Förberedelser och rutiner när en patient 

ska opereras tar viss tid, detta kan effektiviseras men inte slopas helt p.g.a. 

säkerhetsaspekterna kring en operation. På en vårdavdelning prioriteras vissa moment i 

omvårdnaden bort vid hög arbetsbelastning. På en operationssal kan tempot ökas, men alla 

moment måste utföras. Därför finns högre acceptans för längre tidsåtgång per patient jämfört 

med på en vårdavdelning. I och med att anestesi- och operationssjuksköterskorna har kort 

eller ingen kontakt med den vakna patienten blir de eventuellt inte så påverkade av patientens 

trauma i den utsträckning som sjusköterskor på vårdavdelningar. 
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Resultatet i studien visar ingen skillnad i professionell livskvalitet mellan anestesi- och 

operationssjuksköterskor. Det nära samarbetet kring samma patient kan spela en roll i detta. 

Personalen på operationssalen arbetar och uppfattar sig som ett lag och därmed delar de viljan 

att vara lagspelare. Stress på operationssalen kan upplevas när lagmedlemmarna inte fungerar 

som en helhet vilket beskrivs i en studie av Chard (2000). 

 

I den aktuella studien finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och mäns professionella 

livskvalitet. På en operationsavdelning i England kunde inte heller Lynn- Johnstone (1997) 

påvisa någon skillnad mellan könen angående teknologirelaterad stress hos sjuksköterskor. 

Hsu, Chen, Yu och Lou (2010) undersökte specifikt manliga sjuksköterskors stress och 

arbetstillfredsställelse. De kom inte med några nya slutsatser som inte redan dragits i studier 

gjorda på en majoritet av kvinnliga sjuksköterskor. Dock såg de att manliga sjusköterskor 

hade högre tendens att byta arbetsplats när de inte trivdes (a.a.).  

 

Ett svagt positivt samband mellan antal yrkesverksamma år och medkänsletillfredsställelse 

hos kvinnliga operationssjuksköterskor fanns. Det visar att ju längre de kvinnliga 

operationssjuksköterskorna har arbetat desto högre är medkänsletillfredsställelsen. Varför 

detta samband ses hos operationssjuksköterskorna och inte anestesisjuksköterskorna är oklart. 

Determinationskoefficienten är endast 12 %, vilket gör sambandet mycket svagt. Frågan är 

om det kan läggas någon vikt på dess innebörd, om någon slutsats kan dras får framtida 

forskning utvisa. Sambandet står i motsats till resultatet i en norsk kvalitativ studie av Torjuul, 

Elstad och SØrlie (2007) där sjuksköterskor som arbetade på en postoperativ kirurgisk 

avdelning intervjuades. De sjuksköterskorna med längre arbetslivserfarenhet hade upplevt 

mer lidande hos både anhöriga och patienter och upplevde att de påverkades negativt. De 

mindre erfarna sjuksköteskorna var upptagna med rutiner och att lära sig arbetet, därför 

påverkades de inte i lika hög utsträckning som de som arbetat längre (a.a.). Att personalen på 

en postoperativ avdelning berörs mer av patienterna de vårdar kan bero på att de träffar 

patienterna vakna och under längre tid. De möter även anhöriga. Inne på operationssalen 

möter personalen patienten vaken en kort tid innan och efter operationen. 

 

Tidigare forskning innehållande jämförelser mellan anestesi och operationssjuksköterskor 

inom ämnet har varit svår att finna. Den funna forskningen är gjord på antingen anestesi- eller 

operationssjuksköterskor eller perioperativa sjuksköterskor. Ingen av dessa studier har använt 

skattningsskalan ProQOL. De funna studierna är utländska och kan därför inte direkt 
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implementeras på svenska förhållanden då kompetens och arbetsuppgifter kan skilja sig. Även 

om resultatet i denna studie visar att den professionella livskvaliteten var god behöver detta 

inte innebär att arbetsförhållandena på operationsavdelningar är felfria. Det finns flera olika 

instrument att mäta hälsa, stress och livskvalitet med. Det är möjligt att ett annat instrument 

hade varit lämpligare att använda. Vidare studier får utvisa detta. Det behövs mer forskning 

för att ge en bild av hur det är att arbeta som specialistsjuksköterska på en 

operationsavdelning i Sverige.   

 

 

Konklusion och kliniska implikationer 
 

Resultatet i den aktuella studien tyder på god professionell livskvalitet bland 

specialistsjuksköterskor på operationsavdelningar oavsett specialitet och kön. Studien kan i 

klinisk verksamhet användas för att uppmärksamma vikten av en god hälsa på arbetsplatsen. 

Genom att vara medveten om risker med empatitrötthet och de positiva delarna i arbetet kan 

förändringsarbete underlättas. Arbetsgivare skulle kunna använda skattningsformuläret för att 

få en uppfattning om hur det förhåller sig på arbetsplatsen. Studien kan användas som 

diskussionsunderlag i handledning eller förbättringsarbete. Det är inte enbart den enskilda 

individen som ansvarar för en god arbetsmiljö utan personal i arbetsledande funktion har ett 

stort ansvar i detta. 
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Skattningsformuläret PROQOL (PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE 
SCALE) för att bedöma Professionell livskvalitet 

Följande skattningsskala kan ge dig en fingervisning om hur balansen mellan 
medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut i ditt liv. 

Med medkänsletillfredsställelse menas de positiva effekterna det har på den professionella i 
ett hjälpande yrke att vilja och kunna hjälpa andra människor. Med empatitrötthet och 
medkänsleutmattning menas den negativa påverkan det har på oss att konfronteras med det 
svåra i mänskligt liv inom ramen för våra uppdrag. 

Forskning under de senaste 20 åren har bidragit till att klargöra sambandet mellan 
medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet. Idag finns en teoretisk modell och detaljerad 
information återfinner du i PROQOL handboken (Stamm 2010). ProQOL är ett mycket 
använt frågeformulär för att bedöma både de positiva och negativa effekterna hos en person 
som har ett hjälpande yrke. Testet, som varken är ett psykologiskt eller medicinsk test, har 
använts i över 15 år och baserades ursprungligen på insamlade data från över 3000 
människor. Det kan användas för att upptäcka stressrelaterade hälsoproblem och hur balansen 
mellan medkänsletillfredsställelse och empatitrötthet ser ut. 

Det kan också användas i förebyggande syfte genom att vi får syn på de områden vi behöver 
utveckla eller förändra. Du kan använda det som en fingervisning på var du ska lägga din 
energi så att din personliga härdighet ökar. I organisationer kan det handla om att hitta sätt att 
maximera den positiva och minska den negativa påverkan de människotjänande uppdragen 
kan ha på medarbetarna. Naturligtvis kan formuläret användas som underlag för diskussioner. 

 

Del A. Demografisk data 

 

_____ Anestesisjuksköterska eller _____ Operationssjuksköterska 

_____ Man eller _____ Kvinna 

_____ Ålder 

_____ Antal år inom specialistyrket 

 

 

 



 

 

Del B. PROQOL för att bedöma professionell livskvalitet 

Version 5 (Stamm, 2009)  

I det följande kommer ibland orden hjälpa eller hjälpande att stå inom klamrar. Det beror på 
att det ser ut så i det engelskspråkiga originalet. Tanken är att du kan sätta in det ord som 
passar bäst för dig i förhållande till ditt uppdrag. När du [hjälper] människor har du 
direktkontakt med deras liv. Som du kanske har märkt, kan din medkänsla för dem som du 
[hjälper] påverka dig både positivt och negativt. Nedan följer några frågor om dina 
erfarenheter, både positiva och de negativa, som [hjälpare]. 

 

Ta ställning till var och en av följande frågor om dig själv och din aktuella arbetssituation. 
Välj den siffra som stämmer bäst med hur ofta du upplevt dessa saker under de senaste 30 
dagarna.  

1 = Aldrig 

2 = Sällan  

3 = Ibland  

4 = Ofta  

5 = Mycket ofta 

_____ 1. Jag är glad. 

_____ 2. Jag är mentalt upptagen av fler än en av de personer jag [hjälper]. 

_____ 3. Jag känner glädje över att kunna [hjälpa] människor. 

_____ 4. Jag känner samhörighet med andra. 

_____ 5. Jag rycker till och reagerar starkt på oväntade ljud. 

_____ 6. Jag känner mig stärkt efter att ha arbetat med dem jag [hjälper]. 

_____ 7. Jag har svårt att skilja mitt personliga liv från mitt liv som [hjälpare]. 

_____ 8. Jag är inte så produktiv på jobbet eftersom jag har svårt att sova på grund av de 
traumatiska upplevelser en av de personer som jag [hjälper] har haft. 

_____ 9. Jag tror att jag kanske har påverkats av den traumatiska stress de jag [hjälper] har 
upplevt. 

_____ 10. Jag känner mig som fångad i en fälla i mitt arbete som [hjälpare]. 



 

 

_____ 11. På grund av mitt [hjälpande] yrke, har jag kommit "på kant" med människor om 
olika saker.  

_____ 12. Jag gillar mitt arbete som [hjälpare].  

_____ 13. Jag känner mig nedstämd på grund av de traumatiska upplevelser de människor jag 
[hjälper] har haft. 

_____ 14. Det känns som om jag upplever det trauma som någon som jag har [hjälpt] har haft.  

_____ 15. Jag har värderingar som ger mig kraft. 

_____ 16. Jag är nöjd med hur jag kan hänga med i kunskapsutvecklingen inom mitt område. 

 _____ 17. Jag är den jag alltid velat vara. 

_____ 18. Mitt arbete får mig att känna mig nöjd. 

_____ 19. Jag känner mig sliten på grund av mitt arbete som [hjälpare]. 

_____ 20. Jag känner mig nöjd och tänker med glädje på de jag [hjälper], och hur jag kan 
hjälpa dem. 

_____ 21. Jag känner mig överväldigad eftersom min arbetsbelastning verkar oöverskådlig. 

_____ 22. Jag tror att jag kan göra en skillnad genom mitt arbete. 

_____ 23. Jag undviker vissa verksamheter eller situationer för att de påminner mig om 
skrämmande upplevelser som de människor jag [hjälper] har haft. 

_____ 24. Jag är stolt över vad jag kan göra för att [hjälpa]. 

_____ 25. Mitt [hjälpande] gör att jag har påträngande och skrämmande tankar. 

_____ 26. Det känns som att jag "kört fast" pga. systemet. 

_____ 27. Jag tänker att jag är en framgångsrik [hjälpare]. 

_____ 28. Det finns viktiga delar av mitt arbete med traumatiserade människor som jag inte 
kommer ihåg. 

_____ 29. Jag är en väldigt omtänksam person. 

_____ 30. Jag är glad att jag har valt det här arbetet. 

 

© B. Hudnall Stamm, 2009. Professionell livskvalitet: medkänsletillfredsställelse och 
empatiutmattning, version 5 (ProQOL). 
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Till verksamhetschef 
 
 
Förfrågan om tillstånd att genomföra studien ” Professionell livskvalitet – en jämförelse mellan 
anestesi- och operationssjuksköterskor”. 
 
Det finns många studier om sjuksköterskors professionella livskvalitet. De flesta är gjorda inom 
andra specialistområden. Få studier är gjorda bland anestesi- eller operationssjuksköterskor.  

 
Syftet med studien är att kartlägga och jämföra den professionella livskvaliteten bland 
specialistsjuksköterskor på operationsavdelningar. Förhoppningsvis kan studien öka medvetenheten 
kring professionell livskvalitet och väcka ett intresse för att välbefinnande och god arbetsmiljö 
främjar omvårdnaden av patienterna. 
 

Studien är tänkt att genomföras med en kvantitativ ansats. Ett befintligt och validerat 
skattningsformulär med 30 påståenden kommer att användas för att mäta medkänsletillfredsställelse, 
empatitrötthet och utbrändhetsupplevelser. Det tar ca 5-10minuter att fylla i formuläret. Deltagarna i 
studien kommer att bestå av anestesi- och operationssjuksköterskor. Intensionen är att erhålla 120 
besvarade formulär, 60 besvarade av anestesisjuksköterskor och 60 besvarade av 
operationssjuksköterskor. Formulären kommer att numreras i efterhand. SPSS kommer att användas 
för att göra statistiska analyser av det insamlade materialet. 
  

Under datainsamlingsperioden avser författarna att vistas på de utvalda operationsavdelningarna för 
att informera och dela ut formulären samt samla in dem vid samma tillfälle. Deltagandet är frivilligt 
och genom att besvara formuläret lämnar deltagarna sitt medgivande till att medverka i studien. Allt 
material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras och sparas enligt gängse 
regler.  
 

Ansökan kommer att skickas till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande yttrande 
innan den planerade studien genomförs. 
 
Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
anestesisjukvård. 
 
Om Du/ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare.  
 

Institutionen för hälsa, vård och 

samhälle 

 

INFORMATIONSBREV 



 

 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Carina Wanngård  
Leg. Sjuksköterska 
Student          
0708-840739            
carina.wanngard.813 
@student.lu.se  

 

Sofie Gustafsson  
Leg. Sjuksköterska 
Student       
0735-746045          
sofie.gustafsson.432  
@student.lu.se 

Tove Axerud 
Leg. Sjuksköterska 
Student 
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tove.holmgren.632 
@student.lu.se 

Eva Persson 
Universitetslektor 
Handledare 
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Information till undersökningsperson 

 
 
Professionell livskvalitet – en jämförelse mellan anestesi- och 
operationssjuksköterskor 
 
Du tillfrågas om deltagande i ovanstående studie. 
 
Det finns många studier gjorda på sjuksköterskors professionella livskvalitet. De flesta är gjorda inom andra 
specialistområden. Få är gjorda bland anestesi- och operationssjuksköterskor. 
 
Syftet med studien är att beskriva och jämföra den professionella livskvaliteten bland specialistsjuksköterskor 
på operationsavdelningar. Förhoppningsvis kan studien öka medvetenheten kring professionell livskvalitet och 
väcka ett intresse för att välbefinnande och god arbetsmiljö främjar omvårdnaden av patienterna.  
 
Studien kommer att genomföras med en kvantitativ ansats. Materialet kommer sedan att läggas in i SPSS för 
att göra statistiska analyser som sedan kommer att redovisas som resultat. 

 
Du har tidigare fått muntlig information om studien och om Du accepterar att delta i vår studie ber vi Dig att 
besvara frågorna i bifogade formulär så fullständigt som möjligt och lämnar tillbaka det till utdelaren. Det tar 
cirka 10-20 minuter att besvara formuläret. 

 
Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak. Om ifyllandet av 
formuläret skulle väcka tankar och känslor hos Dig som Du skulle vilja diskutera vidare råder vi Dig att 
kontakta Din närmaste chef. 
 
Dina svar på skattningsformuläret kommer att förvaras så att inte någon obehörig får tillgång till Dina svar. 
Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras. Konfidentialitet garanteras.  
 
Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning anestesisjukvård. 
 
Om Du vill veta mer om studien så ring eller skriv gärna till oss, eller till vår handledare  
 
Med vänlig hälsning 
 
Carina Wanngård 
Leg. Sjuksköterska 
Student   
0708-840739            
carina.wanngard.813  
@student.lu.se  

 

Sofie Gustafsson 
Leg. Sjuksköterska            
Student            
0735-746045 
Sofie.gustafsson.432 
@student.lu.se 

Tove Axerud 
Leg. Sjuksköterska 
Student 
0733-969077 
Tove.holmgren.632 
@student.lu.se 
 

Eva Persson 
Universitetslektor 
Handledare 
eva_i.persson@med.lu.se 
Institutionen för hälsa, vård 
och samhälle, Box 157, 
22100 Lund 
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