
 
 

 
 
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp  

 

 

Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad 

stress påverkan på omvårdnadsarbetet  
En litteraturstudie 
 

Matilda Ohlsson 

Katarina Palmqvist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Martin Jarl 

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 

Karlskrona Maj 2017 



 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa,  
Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad 
Maj 2017 

 

 

Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad 

stress påverkan på omvårdnadsarbetet 
Matilda Ohlsson 
Katarina Palmqvist 
 
 
Sammanfattning  
 
Bakgrund: Stress är en viktig del av livet men kan orsaka problem när det inte är hanterbart. 
Arbetsrelaterad stress kan påverka sjuksköterskors förmåga att utföra arbetsuppgifter samt 
fatta beslut vilket kan vara avgörande för patientsäkerheten.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad 
stress påverkan på omvårdnadsarbetet. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Analysen utfördes 
med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet redovisas kategorierna Bristfällig vårdkvalitet, Patientens säkerhet 
hotas och En stressad sjuksköterska påverkar. Det visade sig att sjuksköterskorna upplevde 
en bristfällig vårdkvalitet eftersom de inte kunde möta patienternas behov och att den 
arbetsrelaterade stressen hotade patientens säkerhet på flera sätt. Sjuksköterskorna upplevde 
även att en stressad sjuksköterska påverkar omvårdnadsarbetet negativt. 
Slutsats: Resultatet visar att arbetsrelaterad stress är ett globalt problem för sjuksköterskor då 
det påverkar både patientens omvårdnad och sjuksköterskans personliga hälsa. 
Sjuksköterskorna beskrev att de inte kunde leva upp till de förväntningar som ställs på dem 
på grund av den ständiga stressen. Enligt vårdfilosofin ska fokus ligga på patientens 
individuella behov, men det visar sig att det svårt att ge en personcentrerad och säker vård.   
 
Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, omvårdnadsarbetet, upplevelser, sjuksköterskor.   
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Inledning 
I samband med att samhället utvecklas ställs höga krav på hälso- och sjukvården. En studie 

av Admi och Moshe-Eilon (2010) visar att sjuksköterskor ständigt måste vara tillgängliga och 

ta snabba beslut och därmed utsätts de för arbetsrelaterad stress. Studien visar att 

sjuksköterskor upplever stress på arbetet på grund av personalbrist, hög arbetsbelastning och 

brist på resurser (a.a.). En annan studie visar även att arbetsrelaterad stress dels påverkar 

sjuksköterskans personliga hälsa men också omvårdnadsarbetet (Moustaka & Constantinidis, 

2010) och det har även visat sig att arbetsrelaterad stress kan äventyra patientsäkerheten 

(Elfering, Semmer & Grebner, 2006). Det största hotet mot patientsäkerheten är minskad 

uppmärksamhet på grund av stress vilket leder till ett förändrat sätt att tänka och upprepade 

avbrott i arbetet (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). De sjuksköterskor som är påverkade 

av arbetsrelaterad stress är mer benägna att begå fel som leder till fysiska vårdskador 

(Elfering m.fl., 2006). Dessutom har de svårare att bedriva en personcentrerad vård där de 

sätter patienten och inte den egna pressade arbetssituationen i centrum (Ekman m.fl., 2011). 

En tidigare systematisk litteraturstudie har visat att arbetsrelaterad stress är ett stort problem 

inom sjuksköterskeyrket (Lim, Bogossian & Ahern, 2010). Det är också av vikt att 

sammanställa befintlig forskning om sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress 

påverkan på omvårdnadsarbetet. Studiens resultat är tänkt att kunna användas som ett 

underlag för att utveckla och förbättra vårdorganisationen så att det gynnar patientens 

omvårdnad.  

Bakgrund 

Upplevelse av arbetsrelaterad stress 
Eriksson (1987) beskriver att grunden för människans upplevelsevärld grundas utifrån 

människans självmedvetande och medvetande. Det människan upplever är individuellt och 

kan därför inte tolkas eller förstås av någon annan än personen själv. Personen kan växa och 

möta nya utmaningar när denne upplever att någon förstår upplevelserna och svarar på 

dennes begär. Laing (1982) beskriver upplevelse som ett konstant samspel mellan individ, 

omgivning och den egna känslan. Hur saker och ting uppfattas och tolkas är individuellt och 

tankar och känslor som upplevs kan inte upprepas med samma intensitet då upplevelser inte 
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går att mäta. Upplevelser avgörs av hur människan använder sina sinnen, erfarenheter och hur 

denne förhåller sig till detta (a.a.).  

 

Stress är en subjektiv upplevelse som baseras på individuell uppfattning och kan vara både 

negativ och positiv (McVicar, 2003). Dagget, Molla och Belachew (2016) beskriver att stress 

är nödvändigt för att klara vardagens utmaningar och är därför en viktig del av livet. Det är 

först när storleken på utmaningarna blir för stor som stress blir ett problem. Stress upplevs 

som en känsla av överbelastning, oro och spändhet som bidrar till ett störande tillstånd som 

uppstår som svar på negativa inre och yttre faktorer. Höga nivåer av stress resulterar i 

missnöje hos de anställda, sjukdom, frånvaro, hög personalomsättning, minskad arbetsinsats 

och utbrändhet i slutändan. Jones, Tanigawa och Weisse (2003) skriver att arbetsrelaterad 

stress kan ha en betydelsefull inverkan på den enskilda sjuksköterskan och dennes förmåga 

att utföra arbetsuppgifter, fatta beslut och koncentrera sig. Författarna menar att 

arbetsrelaterad stress gör att sjuksköterskor tappar motivationen samt känner ångest vilket 

försämrar deras arbetsprestation (a.a.). Stresshantering för sjuksköterskor är viktigt eftersom 

arbetsrelaterad stress kan leda till omfattande konsekvenser. Stress har visat sig vara ett stort 

problem för sjuksköterskor (Gray, 2000). Dagget m.fl., (2016) menar att det krävs hög grad 

av vakenhet i omvårdnaden för att säkerställa patientsäkerheten i en miljö som kan vara 

kaotisk och komplex (a.a.).   

Omvårdnadsarbetet  
Svensk sjuksköterskeförening (2009) beskriver att omvårdnad är den legitimerade 

sjuksköterskans huvudansvar och specialområde som innefattar både det patientnära arbetet 

och det vetenskapliga kunskapsområdet. Sjuksköterskan ska utgå ifrån en helhetssyn på 

människan och ha kunskap om människans välbefinnande och hälsa. Sjuksköterskan 

samarbetar med andra yrken och professioner för att vården ska kunna tillgodose patientens 

behov (a.a.). Omvårdnad innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom och vårda sjuka samt 

lindra lidande och verka för ett fridfullt avslut av livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att omvårdnadsarbetet innebär att 

förebygga, utreda och behandla skador och sjukdomar. I lagen förklaras det att utrustning och 

tillgänglig personal är en förutsättning för att kunna ge en god och säker vård. Catlett och 

Lovan (2011) menar att en sjuksköterska ska vara tålmodig, bry sig, vara osjälvisk, lojal, 

etisk, pålitlig, modig, icke-dömande och ansvarstagande. Andra goda egenskaper hos en 

sjuksköterska är bra arbetsmoral, positiv attityd, sunt förnuft samt ha en 
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organisationsförmåga och kunna slutföra arbetsuppgifter samt delegera uppgifter när det 

behövs. Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att varje människa ska bemötas 

individuellt efter sina egna unika förutsättningar och inom omvårdnadsvetenskapen ses 

människan som en fri individ som besitter en förmåga att göra val och ta ansvar. Om 

sjuksköterskan bedriver omvårdnadsarbetet med respekt för en individs sårbarhet, integritet, 

självbestämmande och värdighet ges individen möjlighet att uppleva hopp, tillit och mening.  

Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) beskriver att hela fördelen med omsorg förloras på 

grund av arbetsrelaterad stress och det ökade administrativa arbetet. Detta betyder att tiden 

inte räcker till för patienternas önskemål eller behov av hjälp. Det förklaras även att brist på 

personal gör att omvårdnaden av patienten påverkas ifall något oväntat skulle inträffa (a.a.).   

Referensram 

Säker vård 
För att vården ska bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt och för att minska antalet fel 

arbetar sjuksköterskor efter sex kärnkompetenser. Kärnkompetensen säker vård syftar till att 

förbättra säkerheten och kvaliteten inom vården men också till att undvika att patienterna 

drabbas av lidande. Det är viktigt att sjuksköterskans arbete utgår från dessa kärnkompetenser 

för att en patientsäkervård ska kunna bedrivas (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). I 

samband med att Hälso- och sjukvården utvecklas i snabb takt har även kunskaperna om att 

vård kan orsaka skador ökat. Nästan var tionde patient drabbas av en vårdskada i samband 

med sjukhusvård (Socialstyrelsen, 2009). I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras 

en vårdskada som obehag, lidande, psykisk eller kroppslig sjukdom samt dödsfall som 

orsakats av hälso- och sjukvården som inte har med patientens bakomliggande tillstånd att 

göra och som hade kunnat undvikas och förebyggas (a.a.). Kärnkompetensen säker vård är en 

grundläggande aspekt för vård av hög kvalitet och innebär att ha kunskaper om olika risker i 

vården för att kunna minimera dem (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Svensson och 

Edland (2013) nämner en viktig aspekt angående säker vård är hur tidspress påverkar en 

människas beslutsfattande. I hälso- och sjukvården stöter vi dagligen på situationer som 

kräver ett beslutsfattande, ofta under akuta omständigheter där besluten måste tas snabbt. 

Under tidspress fungerar inte människan som vanligt då ens kognitiva förmåga förändras 

vilket kan påverka patienten om beslutet som har fattats inte är noggrant genomtänkt. Det kan 
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vara avgörande för patientsäkerheten att ha kunskaper om hur tidspress påverkar människans 

sätt att tänka och fatta beslut inom vården (a.a.).  

Personcentrerad vård 
Svensk sjuksköterskeförening (2016b) beskriver att kärnkompetensen personcentrerad vård 

strävar efter att synliggöra hela personen och prioriteringen ligger i att tillgodose de psykiska, 

sociala, andliga och existentiella behoven i samma utsträckning som de fysiska behoven. Att 

arbeta personcentrerat innebär att bekräfta och respektera personens upplevelse och tolkning 

av sjukdom och ohälsa, samt att arbeta utifrån denna tolkning för att främja hälsa utifrån vad 

det innebär för den enskilda personen. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det 

beskrivet att sjukvården ska uppfylla kraven för god vård. Lagen beskriver även att personal 

inom hälso- och sjukvård ska främja en god kontakt mellan sig själva och patienterna och att 

vården ska bedrivas med respekt och hänsyn för patientens integritet och självbestämmande. 

McCormack och McCance (2006) beskriver att en viktig del i den personcentrerade 

omvårdnaden är att patienten ska ges möjlighet att vara delaktig i sin egen vård och att 

sjuksköterskan ska ta tillvara på patientens upplevelse och egna kunskap samt informera 

patienten om den vård som är av betydelse för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan tar 

hänsyn till patientens behov, egenskaper och möjliga åtgärder (a.a). Detta stärks av 

Patientlagen (SFS 2014:821) där det står att patientens autonomi och integritet ska 

respekteras och att all vårdkontakt med patienten ska utarbetas och utföras i samråd med 

patienten i största möjliga mån. Svensk sjuksköterskeförening (2016b) menar att i den 

personcentrerade vården är patientens behov av vård som är i centrum och inte sjukdomen, 

sjuksköterskan ska se patienten som en jämbördig och värdefull partner i vården och 

omsorgen. För att detta ska möjliggöras förutsätter det att sjuksköterskan har en 

tillgänglighet, strävan och ett intresse av att lyssna på patientens egen berättelse och 

förståelse av sin situation.  För att kunna bedriva en personcentrerad vård krävs en god 

kunskap om personen och dennes värderingar, synsätt, intressen, behov, prioriteringar och 

vanor (a.a.).  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress 

påverkan på omvårdnadsarbetet.  
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Metod 
För att besvara syftet har en litteraturstudie med kvalitativ design använts. Kristensson (2014) 

beskriver att kvalitativ forskning innebär att varje individ är unik och präglas av sina egna 

verklighetsuppfattningar. Kvalitativ forskning baseras på ett holistiskt synsätt där fokus ligger 

på människors upplevelser och tolkningar. Syftet med kvalitativ forskning är att få en djup 

och detaljerad förståelse för det som studeras genom att bilda en trovärdig bild eller teori 

(a.a.). Därför har en kvalitativ design valts i studien. Enligt Axelsson (2012) används data 

från primärkällor i form av vetenskapliga artiklar i en strukturerad litteraturstudie (a.a.).   

Datainsamling 
Artiklarna som användes i studien söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed. Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är Cinahl en databas som innehåller forskning inom 

omvårdnadsvetenskap. PubMed en databas som innehåller forskning inom både omvårdnad 

och medicin (a.a.). För att få fram ämnesord användes Cinahl Headings i databasen Cinahl 

och motsvarande MeSH i databasen PubMed. Ämnesord som användes i Cinahl var: Stress, 

Occupational; Stress; Nurses; Patients; Caring. Sökord som användes i fritextsökningen i 

Cinahl var: Nurses; Experiences; Work-related; Workplace; Nursing; Registered nurses; 

Stress; Care; Occupational stress; Quality care; Coping; Qualitative; Qualitative study; 

Nursing care; Nurs*; och Work-related stress. MeSH termer som användes i Pubmed var: 

Stress, psychological; nurses, psychology; stress; qualitative research och nurses. Sökord 

som användes i fritextsökningen i PubMed var: Stress; Registered nurse; Job-related stress; 

Nurses; workrelated; experiences; occupational stress; quality care och job stress. Enligt 

Willman m.fl., (2011) används trunkering i fritextsökning för att ta bort ändelsen på ordet, 

databasen söker då på ordet med alla tänkbara ändelser. Detta innebär att ett ord förses med 

en asterisk (*) på slutet av ordet (a.a.). Sökningarna gjordes i ämnesordsökning och i fritext i 

båda databaserna, ämnesordsökningen i PubMed gav däremot inga träffar som svarade på 

syftet. Willman m.fl., (2011) beskriver att fritextsökning inkluderar alla referenser i sökordet 

vilket breddar sökningen av artiklar. Sökorden söktes först var för sig och kombinerades 

sedan med booleska sökoperatorer AND och OR. AND användes för att avgränsa 

sökresultatet och OR för att utöka sökningen så att den blir mer omfattande (a.a). Det är 

endast sökningarna som gav artiklar till resultatet som redovisas i databassökningen (se 

bilaga 1), fler sökningar har gjorts utöver dessa.  
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Urval 
Urvalet består av vetenskapliga artiklar med en kvalitativ design byggda på intervjuer för att 

få tillräckligt med material som besvarar syftet. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, vara Peer reviewed, publicerade mellan år 2000-2017 och innehålla 

etiskt godkännande. Peer reviewed innebär att experter inom området har granskat artiklarna 

innan publicering (Willman m.fl., 2011). Research article användes som begränsning i 

databasen Cinahl och motsvarande Journal article i databasen PubMed. Artiklar som 

exkluderades var de som innehöll erfarenheter från annan vårdpersonal än sjuksköterskor. 

Sökningarna som gav resultat i Cinahl och PubMed resulterade i 1905 träffar där alla lästes 

på titelnivå. Av dessa lästes 107 artiklar på abstraktsnivå och 26 lästes i fulltext. Av dessa 

svarade 13 artiklar på studiens syfte och lästes igenom ett flertal gånger för att sedan 

kvalitetsgranskas.  

Kvalitetsgranskning 
De kvarvarande 13 artiklarna kvalitetsgranskades av båda skribenterna med Willman m.fl., 

(2011) protokoll för studier med kvalitativ metod (se bilaga 2) för att sedan diskuteras 

gemensamt. Enligt Willman m.fl., (2011) bedöms artikeln utifrån 12 frågor som besvaras 

med ja, nej och vet ej vilket motsvarar poäng som avgör om artikeln är av hög, medel eller 

låg kvalitet (a.a.). Protokollet för kvalitetsgranskning anpassades till studien då frågeställning 

om teori genererades, inte alltid redovisades i artiklarna. Författarna ansåg inte att denna 

frågeställning var nödvändig då det var sjuksköterskornas upplevelser som efterfrågades. Om 

den totala poängsumman blev över 8 poäng var artikeln av hög kvalitet, över 6 poäng var 

artikeln av medel kvalitet och under 6 poäng hade artikeln låg kvalitet.  Efter 

kvalitetsgranskningen bedömdes 9 artiklar vara av hög kvalitet och 4 artiklar var av medel 

kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen valdes alla 13 artiklarna att ingå i studien då de hade en 

tydligt beskriven metod och etiskt godkännande (se bilaga 3).  

Dataanalys 
Artiklarnas resultat analyserades med Granheim och Lundmans (2012) beskrivning av en 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen var manifest vilket enligt Granheim och 

Lundman (2012) innebär att en analys görs av innehållet så textnära som möjligt. 

Innehållsanalys används för att tolka texter och identifiera skillnader och likheter. Detta görs 

med hjälp av de fyra stegen, meningsenheter, kondensering, kod och kategori (a.a.). De 13 

artiklar som ingick i analysen lästes enskilt av skribenterna för att sedan gemensamt 
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identifiera meningsenheter som besvarade syftet. 185 meningsenheter skrevs in i en tabell på 

datorn och översattes till svenska med ett svenskt- engelskt lexikon för att sedan kondenseras 

ner till färre ord utan att tappa sammanhanget i innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna kortades ner till koder som kort beskriver dess innebörd (se bilaga 4). De 

kodade meningsenheterna skrevs ut och klipptes isär för att kunna delas in i grupper med 

liknande innehåll, vilket gjordes gemensamt av båda skribenterna. Koderna flyttades runt ett 

flertal gånger i olika högar innan de delades in i slutgiltiga kategorier som används som 

rubriker i studiens resultat eftersom de ger en överblick i textens innehåll (se figur 1).  

 

Resultat 

 
Figur 1. Översikt kategorier.  

Bristfällig vårdkvalitet  
Kategorin Bristfällig vårdkvalitet syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hur 

arbetsrelaterad stress påverkar vårdkvalitén. Sjuksköterskorna upplevde att kvaliteten i 

vården var bristfällig eftersom att de inte kunde möta patienternas förväntningar. De menade 

att patienternas individuella behov inte uppmärksammades och kom i andra hand på grund av 

tidsbrist (Winters & Neville, 2012; Zhu, Rodgers & Melia, 2014). Detta var något som 

påverkade patienternas emotionella välbefinnande negativt enligt sjuksköterskorna (Winters 

m.fl., 2012). Stressen gjorde att sjuksköterskorna inte hann se hela patienten utan endast 

fokuserade på att tillgodose de mest grundläggande behoven. En sjuksköterska beskrev att 

hon försökte vara lugn och dölja att hon var stressad eftersom hon såg att patienterna 

Bristfällig 
vårdkvalitet

Patientens 
säkerhet hotas

En stressad 
sjuksköterska 

påverkar
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påverkades negativt av den stressiga miljön (Udo, Danielson, Henoch & Melin-Johansson, 

2013). Flera sjuksköterskor uppgav att de klandrade sig själva för att de inte utfört sitt arbete 

ordentligt och för att patienterna inte fick den vård som de skulle kunna fått (Currid, 2009; 

Winters m.fl., 2012). En sjuksköterska beskrev att hon kände sig stressad på grund av 

platsbrist. Hon tvingades skriva hem patienter trots att de inte var färdigbehandlade eller i 

skick att gå hem (Currid, 2009). Sjuksköterskorna poängterar att de inte kan bedriva en god 

vård på grund av höga nivåer av arbetsrelaterad stress. De menar att det finns för lite personal 

för att ta hand om många svårt sjuka eller döende patienter (Udo m.fl., 2013). 

Sjuksköterskorna fick dåligt samvete för att de tvingas säga farväl till döende patienter i en 

stressig miljö. De menade att döende patienter borde vårdas i en lugnare miljö där 

sjuksköterskor har mer tid för dem och deras anhöriga (Sørlie, Kihlgren & Kihlgren, 2005). 

Flera sjuksköterskor upplevde att dokumentationen var så pass tidskrävande att det tog 

mycket tid från patienterna och att den personcentrerade vården uteblev (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005; Chan, Jones & Wong, 2013; Hallin & Danielsson, 2007; Sørlie m. fl., 2005; 

Winters m.fl., 2012). Vissa sjuksköterskor menade att de bara såg patienten som ett objekt 

istället för en människa vilket gick emot deras vårdfilosofi (Billeter-Koponen m.fl., 2005). 

Många sjuksköterskor upplevde att tidsbristen påverkade patientkontakten vilket gjorde det 

omöjligt för sjuksköterskorna att skapa sig en helhetsbild av patienten. Bristande 

kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan påverkade även patientens känsla av 

trygghet (Hall, 2004; Hallin m.fl., 2007). En sjuksköterska beskrev att hon inte kunde 

koncentrera sig på omvårdnaden under stress. Detta medförde att hon missade viktig 

information från patienten (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2016). Sjuksköterskorna 

upplevde känslor av lidande eftersom de ville göra mer för sina patienter och ha mer tid till 

att sitta ner och prata med dem om deras välbefinnande (Sørlie m.fl., 2005; Udo m.fl. 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna inte fick den vård de behövde på grund av 

avsaknad av material som mediciner och förband vilket gjorde dem stressade. Detta gjorde att 

de tvingades prioritera patienternas behov och fokusera på det mest basala 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna var tvungna att låna det material som behövdes från 

andra avdelningar vilket orsakade ännu mer stress och frustration (Hall, 2004). En del 

sjuksköterskor beskrev att de måste utföra mycket administrativt arbete. Detta gjorde att de 

inte hann mobilisera patienterna (Adib-Hajbaghery, Khamechian & Alavi, 2012). Flera av 

sjuksköterskorna menade att konstanta telefonsamtal kunde avbryta deras arbete och få dem 

att glömma vad som skulle göras med patienten. Detta gjorde dem osäkra och mer benägna 

att begå misstag (Sørlie m.fl., 2005). Sjuksköterskorna beskrev att tvättning av patienter och 
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att hjälpa dem att byta kläder ofta blev försenat eller missat på grund av stress. 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde slutföra omvårdandshandlingar som påbörjats 

under dagen. Efter avslutat arbetspass upplevde sjuksköterskorna skuld för att de hade glömt 

viktiga omvårdnadshandlingar hos patienterna (Winters m.fl., 2012). Majoriteten av 

sjuksköterskorna rapporterade att de på grund av den höga arbetsbelastningen och tidsbristen 

inte hann slutföra adekvat omvårdnad så som smärtlindring, behandling och att trösta ledsna 

patienter (Happel, Dwyer, Reid-Searl, Burke, Caperchione & Gaskin, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att omvårdnadsarbetet utfördes slarvigt på grund av stress 

(Billeter-Koponen m.fl., 2005). 

 

”The nurses reported that they experience frustration from many quarters: they 

do not have time to let patients talk to them about how they feel, and they are 

interrupted by other tasks or the telephone”. (Sørlie, Kihlgren & Kihlgren, 2005., 

s.137).  

Patientens säkerhet hotas 
Kategorin Patientens säkerhet hotas syftar till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hur 

arbetsrelaterad stress påverkar patientens säkerhet. Sjuksköterskorna upplevde att 

patientsäkerheten hotades av arbetsrelaterad stress på flera sätt. De menade att trötthet 

minskade deras förmåga att arbeta effektivt vilket ökade sannolikteten för att fel, olyckor och 

misstag i vården uppstod (Adib-Hajbaghery m.fl., 2012; Yuwanich m.fl., 2016; Zhu m.fl., 

2014). Stress orsakade avbrott i arbetet och tvingade sjuksköterskorna att prioritera så att 

administrering av läkemedel ofta blev försenad eller utebliven (Hallin m.fl., 2007; Winters 

m.fl., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att de inte hann dokumentera när det var stressigt på 

avdelningen. De menar att det kan påverka vården av patienten negativt om inte allt finns 

dokumenterat i journalen (Happell m.fl. 2013). Det var svårt för sjuksköterskorna att utföra 

en god och säker vård för patienterna eftersom de inte kunde koncentrera sig när de var 

stressade och underbemannade (Adib-Hajbaghery m.fl., 2012; Chan, Jones & Wong, 2013; 

Yuwanich m.fl., 2016; Zhu m.fl., 2014). Sjuksköterskorna menade att olyckor inte kunde 

undvikas när de var trötta och arbetade i en stressig miljö. Detta bidrog till att de kände rädsla 

för att skada patienten på grund av deras misstag. När en patient dog på avdelningen kände 

sjuksköterskorna skuld och undrade vad de hade gjort för fel (Adib-Hajbaghery m.fl., 2012;  

Chan m.fl., 2013; Zhu m.fl., 2014). Sjuksköterskorna beskrev att uteblivna observationer 
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riskerade patienternas hälsa. Vid missad kontroll av hudkostym och vändning av patienterna 

uteblev även inspektion av trycksårsområden hos sängliggande patienter (Winters m.fl., 

2012).  

 

“… so hygiene needs I think do get missed and then with hygiene needs goes 

checking your patients skin integrity and pressure ulcers… because all right they 

can survive without a wash but… a lot of them are really immobile so it’s not just 

washing them, its checking those pressure areas at the same time…”(Winters & 

Neville, 2012, s. 22).  

En stressad sjuksköterska påverkar 
Kategorin en stressad sjuksköterska påverkar syftar till att beskriva hur arbetsrelaterad stress 

påverkar sjuksköterskan och hur han eller hon i sin tur påverkar omvårdnadsarbetet negativt. 

Sjuksköterskorna upplevde att både deras kropp och själ påverkades av den arbetsrelaterade 

stressen (Adib-Hajbaghery m.fl., 2012). De upplevde utmattning och brist på energi vilket 

hindrade dem från att arbeta engagerat med de dagliga problemen som uppstår i arbetet 

(Billeter-Koponen m.fl., 2005; Happell m.fl., 2013). Skiftarbete hade en negativ påverkan på 

arbetsrelaterad stress och bidrog till att sjuksköterskor kände sig trötta och inte fick 

tillräckligt med sömn (Happel m.fl. 2013). Många sjuksköterskor upplevde stressymptom 

som magont, huvudvärk, kräkningar och smärta i nacke, muskler, ben och leder. Andra 

symtom som också upplevdes i samband med stressen var trötthet, högt blodtryck, högt 

blodsocker, andningssvårigheter och hjärtklappning (Billeter-Koponen m.fl., 2005; Currid, 

2009; Yuwanich m.fl., 2016). Stressen på arbetet gjorde att flera sjuksköterskor blev mer 

känsliga och upprörda. Tröttheten och irritationen sjuksköterskorna upplevde gick ut över 

kollegorna och till viss del ut över patienterna (Moola, Ehlers, Hattingh, 2008; Yuwanich 

m.fl., 2016). En del av sjuksköterskorna beskrev att de upplevde negativa känslor så som 

press, sorg och skuld för att de inte hinner med omvårdnadsarbetet (Billeter-Koponen m.fl., 

2005; Sørlie m.fl., 2005). Upplevelsen av att befinna sig i ett ständigt stressläge och känsla av 

utmattning identifierades även av sjuksköterskorna och det påverkade deras 

prestationsförmåga. De upplevde också kronisk trötthet, otålighet, depression och isolering 

(Adib-Hajbaghery m.fl., 2012). Det var svårt för vissa sjuksköterskor att balansera privatlivet 

med arbetskraven (Adib-Hajbaghery m.fl., 2012; Yuwanich m.fl., 2016). Många 

sjuksköterskor upplevde att deras privatliv påverkades när de inte kunde stänga av den 
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arbetsrelaterade stressen på fritiden. De kände att stressen fanns kvar när de kom hem vilket 

bidrog till att de ofta drömde om arbetet och kände en oro över att ha glömt viktiga 

arbetsuppgifter. Detta gjorde även att sjuksköterskorna inte var utvilade när de kom till 

arbetet nästa dag (Adib-Hajbaghery m.fl., 2012; Billeter-Koponen m.fl., 2005; Currid, 2009; 

Moola m.fl., 2008). Stressen bidrog till att sjuksköterskorna upplevde känslor av 

otillräcklighet vilket förstärktes när de gick hem och senare kom ihåg vad de hade glömt göra 

under arbetspasset. Sjuksköterskorna menade att de inte kunde koppla av förrän de kontaktat 

avdelningen (Currid, 2009; Hall, 2004). Många sjuksköterskor upplevde att de inte hade 

någon energi kvar för familjeaktiviteter vilket gjorde att de isolerade sig när de kom hem från 

arbetet (Adib-Hajbaghery m.fl., 2012; Moola m.fl., 2008; Yuwanich m.fl., 2016). Privatlivet 

påverkades även då sjuksköterskorna åsidosatte sig själva och sina intressen. Flera av 

sjuksköterskorna upplevde att de inte hade någon livskvalitet, att det inte fanns något värde i 

att vara sjuksköterska och att de inte orkade stanna kvar i yrket (Adib-Hajbaghery m.fl., 

2012; Zhu m.fl., 2014).  

 

”Stress in the ED often led to gastrointestinal problems, muscular pain, fatigue, 

headaches, and changes in their sleeping patterns” (Yuwanich, Sandmark & 

Akhavan, 2016, s. 891).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie genomfördes med kvalitativ design som metod för studien då det ansågs 

kunna besvara syftet. Willman m.fl., (2011) menar att en litteraturstudie kan användas för att 

få fram erfarenheter, uppfattningar eller upplevelser (a.a.) Detta var något författarna ansåg 

var passande för att besvara syftet för studien. En litterarutstudie enligt Olsson och Sörenssen 

(2011) innebär att läsaren får en sammanställning av tidigare forskning för att få underlag till 

eventuellt ny forskning. En litteraturstudie valdes framför en empirisk studie då författarna 

ansåg att det gav en djupare förståelse inom området. Olsson och Sörenssen (2011) beskriver 

att en litteraturstudie är en lämplig metod vid examensarbetet för att inte störa hälso- och 

sjukvårdens verksamhet.  
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De vetenskapliga artiklarna som besvarade studiens syfte inhämtades från databaserna Cinahl 

och Pubmed. Enligt Willman m.fl., (2011) innehåller Cinahl och Pubmed vetenskaplig 

forskning inom omvårdnad (a.a). En svaghet i denna studie kan ha varit att endast två 

databaser användes då sökningsresultatet begränsas. En annan svaghet var att Pubmed inte 

genererade i ett större antal artiklar som svarade på syftet och därför hade sökningar i fler 

databaser kunnat generera fler artiklar. Sökningarna som utfördes i Cinahl och Pubmed 

ansågs ändå innehålla tillräckligt med relevanta artiklar som besvarade syftet.  

 

Sökningarna genomfördes i både fritext och ämnesordssökning i båda databaserna. 

Författarna upplevde svårigheter i att hitta relevanta artiklar i databasen Pubmed och tog 

därför hjälp av bibliotikarien på Blekinge Tekniska Högskola ett flertal gånger. Under dessa 

tillfällen söktes och kobinerades MeSH termer med fritextsökning som resulterade i många 

träffar. Endast två av dessa artiklar svarade på syftet och valdes att ta med i studien. 

Ämnesorden i de två databaserna stämde inte alltid överrens vilket gjorde det omöjligt att 

göra identiska sökningar vilket ansågs som en svaghet. Fritextsökningarna utfördes genom att 

orden först söktes enskilt för att sedan kombineras med varandra. Willman m.fl., (2011) 

menar att en fritextsökning inluderar alla referenser i sökordet vilket breddar sökningen (a.a). 

Sökorden kombinerades med de booleska termerna AND och OR. Willman m.fl., (2011) 

beskriver att den booleska sökoperatoren AND används för att avgänsa sökningen vilket kan 

ses som en fördel då det underlättade att hitta ariklar och OR används för att ge ett bredare 

resultat. I sökningen användes även trunkering (*) för att få fler träffar vilket var en fördel så 

resultatet blev bredare. Enligt Willman m.fl., (2011) används trunkering för att få fram 

förslag på sökordet och databasen söker då ordet med alla möjliga böjningsformer (a.a). 

Författarna upplevde svårigheter med att hitta relevanta artiklar då flertalet av artiklarna inte 

handlade om arbetsrelaterad stress påverkan på omvårdnadsarbetet, var utifrån en kvantitativ 

design och därmed oanvändbara för att besvara syftet till denna studie. Det fanns brist på 

artiklar som beskrev arbetsrelaterad stress påverkan på omvårdnadsarbetet i öppenvård och 

kommunal vård vilket sågs som en svaghet att inte kunna fånga dessa upplevelser i studien.  

 

I studien valdes inklusion- och exklusionskriterer för att avgränsa sökningarna. Kriterierna 

för urvalet var att ariklarna skulle vara av kvalitativ design, publicerade mellan 2000-2017, 

vara skrivna på engelska och vara peer review motsvarande research article. Kristensson 

(2014) skriver att forskningen bör vara aktuell och därför valde författarna att först använda 

sig av ett tidsintervall på tio år, men upplevde svårigheter att hitta tillräckligt med artiklar och 
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därför breddades tidsintervallet till 2000-2017. Artiklar från år 2000 kan ses som en svaghet 

då det stora tidintervallet inte ses som aktuell forskning. I studiens resultat användes dock 

inte artiklar äldre än 2004 och sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress kan ändå 

vara densamma idag som för 13 år sedan. Artiklar där annan personal inom hälso- och 

sjukvården, specialistsjuksköterskor samt studenter intervjuats exkluderades för att besvara 

studiens syfte.  

 

Artiklarna som användes var ifrån Sverige, Thailand, Australien, Nya-Zeeland, Kina, 

England, Iran, Syd-Afrika och USA. För att få en bredare förståelse för sjuksköterskors 

upplevelser kan den globala spridningen ses som en fördel. Det ansågs inte påverka resultatet 

att artiklar från olika länder användes då resultaten inte hade några betydande skillnader. 

Dock kan det vara en svaghet att överföra studiens resultat till det svenska vårdsystemet 

eftersom det kan föreligga kulturella skillnader och skillnader i sjukvårdssystemen. I 

artiklarna varierade sjuksköterskornas yrkeserfarenhet vilket kan ses som en fördel då det 

bidrar till en bredare förståelse av deras upplevelse.  

 

Artiklarna som svarade på studiens syfte kvalitetsgranskades utifrån Willman m.fl., (2011) 

bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). Denna granskning användes 

för att avgöra artiklarnas kvalitet för att se om de kunde användas i studiens resultat. Av de 

valda artiklarna var nio artiklar av hög kvalitet och fyra atiklar av medel kvalitet. Författarna 

valde att inkludera de fyra artiklarna med medel kvalitet för att samtliga innehöll etiskt 

godkännande och för att författarna ansåg att det inte påverkade studiens grad av kvalitet.  

 

I analysen användes Granheim och Lundmans (2012) beskrivning av innehållsanalys där en 

manifest analys utfördes. En manifest analys fokuserar på det textnära och uppenbara i 

texten, däremot kan det vara svårt att inte göra en viss grad av tolkning (a.a.). Författarna har 

varit så manifesta som möjligt. Trots detta kan det finnas en risk att tolkning kan ha 

förekommit mellan kod och kategori. För att bilda en förståelse lästes de utvalda artiklarnas 

resultat igenom enskilt flera gånger och då plockades även meningsenheter som svarade på 

syftet ut. Meningsenheterna diskuterades och jämfördes och de som inte ansågs svara på 

syftet valdes bort. En styrka för studiens resultat var att diskutera tillsammans så att inga 

relevanta meningsenheter föll bort. Meningsenhterna översattes därefter med hjälp av ett 

svenskt-engelskt lexikon för att inte förlora meningarnas innebörd och för att underlätta den 

fortsätta analysprocessen. Det kan ses som en svaghet då översättning från engelska till 
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svenska inte alltid går att översätta ordagrant och att en viss tolkning kan ha förekommit. 

Därefter kondenserades och kodades meningseheterna gemensamt av båda författarna. 

Meningsenheterna skrevs ut och klipptes isär för att sedan kunna delas in i kategorier där 

meningsenheterna hade samma innebörd. Författarna upplevde svårigheter i att formulera 

kategorier och meningsenheterna flyttades runt ett flertal gånger innan dess slutgiltiga form 

bestämdes. Detta kan ses som en styrka då meningsenheternas innehåll granskades flera 

gånger. I studiens resultat har citat från artiklarna använts vilket enligt Olsson och Sörensen 

(2011) stärker trovärdigheten. Citaten behölls på engelska för att inte förlora textens innebörd 

vilket kan ses som en fördel (a.a.).   

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att det var svårt att hinna tillgodose patienternas individuella behov och 

därmed uteblev den personcentrerade omvårdnaden. Det framkom att dokumentationen är så 

tidskrävande att det inte blir mycket tid över för patienterna och den personcentrerade vården. 

Pellicio m.fl. (2009) bekräftar att dokumentation tar mycket tid och hindrar sjuksköterskor 

från att ge patienterna den omvårdnad de behöver. Suhonen, Välimäki, Leino-Kilpi och 

Katajisto (2004) lyfter fram vikten av att sätta patientens välmående i fokus och utföra den 

omvårdnad som är bäst för individen. De menar att patienten känner en trygghet och tillit till 

sjuksköterskan när denne sätts i fokus och därmed uppstår en god individualiserad 

omvårdnad. Även Attree (2001) styrker att en god vård betraktas som en individualiserad 

omvårdnad som är relaterad till patientens behov och önskemål. Patienten upplever en god 

vård när sjuksköterskan visar intresse och tar sig tid att lyssna och prata. Florin (2007) kom 

också fram till i sin studie att det är viktigt att skapa ett förtroende mellan patient och 

sjuksköterska för att lära känna patienten och ge en personcentrerad vård (a.a.). 

 

Det framkom i studiens resultat att tidsbristen gjorde det svårt för sjuksköterskorna att prata 

med patienterna och skapa sig en helhetsbild av dem. De beskrev att den bristande 

kommunikationen påverkade patienternas känsla av trygghet. Nilsson, Skär och Söderberg 

(2015) menar att det är viktigt att ta sig tid till att lyssna på patienterna för att de ska känna en 

trygghet och lyfter fram att kommunikation är en stor del av sjuksköterskans arbete. Detta 

styrker Florin (2007) som menar att dialogen och mötet mellan sjuksköterskan och patienten 

är en förutsättning för en god omvårdnad men även en central del i själva omvårdnaden (a.a.). 

Även Attree (2001) menar att kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan ses som 

en viktig egenskap för att uppnå en god kvalitet i omvårdnaden. För att uppnå en god 
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förståelse och kommunikation är det nödvändigt att sjuksköterskan engagerar sig i 

konversationen med patienten, både genom att lyssna och att tala med dem (a.a.). 

 

Detta skulle kunna tolkas som att relationen mellan sjuksköterskan och patienten är det 

centrala i omvårdnadsarbetet. Det är viktigt att hitta tiden till att sitta ner och prata med 

patienterna och skapa sig en helhetsbild av dem för att kunna möta deras behov och ge den 

vård patienterna har rätt till. Det är också viktigt att stressen inte går ut över patienterna 

eftersom de ser när sjuksköterskor är stressade och det kan orsaka onödigt lidande hos 

patienterna.  

 

I resultatet framkom det att arbetsrelaterad stress hotar patientens säkerhet genom att 

sjuksköterskorna var mer benägna att begå fel när de var stressade. Detta stärks av Berland 

m.fl., (2008) som menar att stress kan bidra till att sjuksköterskan glömmer vissa 

arbetsuppgifter och är mer benägen att begå misstag när hon är stressad. Även Svensson och 

Edland (2013) menar att patientsäkerheten riskeras när en människa måste fatta ett beslut 

under tidspress eftersom sättet att tänka förändras i en stressig situation. Både Flowerdew, 

Brown, Russ, Vincent och Woloshynowych (2012) och Pellicio, Brewer och Kovner (2009) 

bekräftar att sjuksköterskors beslutfattande påverkas av arbetsrelaterad stress (a.a.). 

 

Resultatet visade att det var svårt för sjuksköterskorna att säkerställa patientsäkerheten när de 

var stressade och underbemannade. Detta stärks av Ball (2017) som menar att det finns 

samband mellan låga bemanningsnivåer och vårdskador (a.a.). Det styrks också av Clarke, 

Sloane och Aiken (2002) som nämner att det är dubbelt så stor risk för att vårdskador uppstår 

på en avdelning där sjuksköterskorna arbetar underbemannat (a.a.).  

 

Elfering m.fl. (2006) menar att en stressad sjuksköterska löper större risk för att göra fel i 

medicinhantering eller dokumentation vilket medför negativa konsekvenser för 

patientsäkerheten. Ett liknande resultat framkommer även av Evans (2009) som poängterar 

att läkemedelshantering är en av sjuksköterskans mest riskfyllda uppgifter då det kan leda till 

förödande konsekvenser om det blir fel. Vidare menar Evans (2009) det att sjuksköterskan 

inom vården ofta arbetar under hög arbetsbelastning och hinner därför inte genomföra de steg 

som krävs för en säker läkemedelshantering. En trött och okoncentrerad sjuksköterska kan 

vid iordningställandet av ett läkemedel göra fel, vilket äventyrar patientsäkerheten (a.a.). Det 

framkom i studiens resultat att administrering av läkemedel ofta blev försenat eller utebliven 
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vilket kunde hota patientsäkerheten. Detta är något som Duffield m.fl., (2011) bekräftar då 

utdelning av mediciner ofta blir försenat inom vården på grund av stress (a.a.).  

 

Resultatet visar att vissa omvårdnadshandlingar uteblev eller blev försenade på grund av 

arbetsrelaterad stress. Omvårdnadshandlingar som uteblev eller blev försenade var personlig 

hygien, hjälp med påklädning, kontroll av hudkostym, vändning av sängliggande patienter 

och observationer. Duffield m.fl. (2011) kom också fram till att vanliga 

omvårdnadshandlingar som personlig hygien och påklädning inte utförs på grund av stress. 

De menar att dessa viktiga handlingar påverkar patientens självkänsla och välbefinnande 

(a.a.). Både Ball (2017) och Kalisch, Landström och Williams (2009) bekräftar att 

patienternas hygien inte sköts på grund av stress. McHugh, Kutney-Lee, Cimiotti, Sloane och 

Aiken (2011) menar att observationer och kontroller ofta uteblir på grund av stress vilket 

stärker studiens resultat ytterligare. 

 

Studiens resultat visade att den arbetsrelaterade stressen även påverkade sjuksköterskornas 

kropp och själ. Sjuksköterskorna upplevde fysiska symtom som t.ex. huvudvärk, högt 

blodtryck och magont. Psykiska symtom de upplevde var t.ex. irritation, skuld, depression 

och utmattning. Dessa symtom bidrog till att sjuksköterskan inte kunde arbeta engagerat 

vilket i sin tur påverkade omvårdnadsarbetet negativt. Detta är något som Khamisa, Peltzer, 

Ilic och Oldenburg (2016) också kom fram till i sin studie då arbetsrelaterad stress kan bidra 

till att sjuksköterskan får svår huvudvärk och blir deprimerad. Vidare förklarar de att 

sjuksköterskan kan bli så pass utmattad att hon drar sig undan socialt, vilket framkommer i 

föreliggande studies resultat.  

 

Khamisa m.fl. (2016) påtalar att sjuksköterskans förmåga att utföra arbetsuppgifter påverkas 

när hon är utmattad vilket bidrog till att sjuksköterskan känner skuldkänslor för att hon inte 

hinner utföra sina uppgifter. I föreliggande studies resultat framkom det att sjuksköterskor 

känner skuld när de inte hinner till exempel prata med patienterna om deras välbefinnande. 

Sjuksköterskorna kände sig även otillräckliga när de glömt viktiga arbetsuppgifter och kom 

på det efter avslutat arbetspass. Detta styrks av Pellicio m.fl. (2009) som påtalar att 

sjuksköterskor upplever otillräcklighet när deras förväntningar på sig själva inte stämmer 

överens med verkligheten.  
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Olofsson m.fl. (2003) menar i sin studie att hög arbetsbelastning och personalbrist är 

orsakerna till att sjuksköterskor tänker på arbetet hemma vilket bidrar till trötthet och 

irritation. Vidare förklaras att det har konsekvenser för sjuksköterskors välbefinnande, 

förmåga att återhämta sig och personer i deras omgivning. Detta i sin tur orsakar känslor av 

otillräcklighet. Även Moustaka m.fl. (2010) poängterar att arbetsrelaterad stress kan skapa 

psykiska problem som ångest, sömnlöshet, känslor av otillräcklighet och depression hos 

sjuksköterskan. Detta visar sig i studiens resultat då sjuksköterskorna inte kan koppla av när 

de kommer hem från arbetet och känner sig otillräckliga när de kommer på att de glömt 

arbetsuppgifter. Personer i deras omgivning påverkades negativt då sjuksköterskor inte 

orkade delta i familjeaktiviteter när de kom hem.  Sjuksköterskorna kände sig trötta och 

irriterade vilket gick ut över kollegorna och till viss del ut över patienterna. Det visade sig 

också att sjuksköterskorna kände sig utmattade och befann sig i ett ständigt stressläge vilket 

gjorde att de hade svårt att återhämta sig från den komplexa arbetssituationen.  

 

Man kan förstå detta som att sjuksköterskor behöver en bättre planering i arbetet och för vad 

som ska hända under arbetspasset. Sjuksköterskor skulle även behöva ett verktyg eller någon 

stresshantering för att kunna bearbeta stressen. De behöver kunna återhämta sig från den 

stressiga arbetsmiljön och inte ta med sig arbetet hem eftersom det påverkar både deras 

välbefinnande och omvårdnadsarbetet negativt.  

Slutsats 
Eftersom samhället ställer ökade krav på vården och sjuksköterskor, upplevs arbetsrelaterad 

stress allt mer. Enligt vårdfilosofin ska fokus ligga på patientens individuella behov och 

välmående, men det visar sig att det svårt att ge en personcentrerad och säker vård. Denna 

studie visar att arbetsrelaterad stress hade en stor negativ påverkan på omvårdandsarbetet. För 

att kunna bedriva en säker och god vård anses det inte vara lämpligt att ha stressade 

sjusköterskor i vården eftersom omvårdnadsarbetet uteblir eller blir av bristfällig kvalitet. 

Stressen sjuksköterskorna upplevde hindrade dem från att arbeta säkert och personcentrerat 

vilket gjorde att patienten inte fick den vård den hade rätt till. Arbetsrelaterad stress 

påverkade sjuksköterskans förmåga att utföra den omvårdnad som de ansåg vara adekvat. Det 

framkom att sjuksköterskans förmåga att fatta beslut och prestationsförmåga påverkades 

negativt under ständig stress vilket medförde en ökad risk för att olyckor uppstod. Stress 

hotade även patientsäkerheten genom att administreringen av läkemedel ofta blev försenad 



 

21 

eller uteblev. Arbetsrelaterad stress är ett globalt problem för sjuksköterskor då artiklar från 

nio olika länder har använts. Sjuksköterskor har fått ett större ansvarsområde som gör att 

patientkontakten blir allt mindre. Det framkom att sjuksköterskorna inte kunde leva upp till 

förväntningarna som ställdes på dem.  

 

Det behövs mer specifik forskning kring hur arbetsrelaterad stress påverkar 

omvårdnadsarbetet inom både slutenvård och öppenvård. En stor kunskapslucka som 

identifierades var artiklar som handlade om arbetsrelaterad stress påverkan 

omvårdnadsarbetet i öppenvård och kommunal vård. Detta skulle behöva undersökas för att 

kunna utveckla och förbättra vårdorganisationen så att det i sin tur gynnar patienten och 

sjuksköterskan.  
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Chan, E-A., Jones, A., & Wong, 
K. 
 
2012, Hong Kong. 
 
 
 

The 
relationships 
between 
communication, 
care and time 
are intertwined: 
a narrative 
inquiry 
exploring the 
impact of time 
on registered 
nurses´work. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Fem 
legitimerade 
sjuksköterskor 
med minst 6 
månaders 
erfarenhet. 

HÖG 

Happell, B., Dwyer, T., Reid-
Searl, K., Burke, K.J., 
Caperchione, C.M., & Gaskin, 
C.J, 
 
2013, Australien. 
 
 
 

Nurses and 
stress: 
recognizing 
causes and 
seeking 
solutions. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Trettioåtta 
legitimerade 
sjuksköterskor 
från sjukhuset i 
Queensland. 

MEDEL 

Hallin, K., & Danielson, 
E. 
 
2007, Sverige. 
 
 
 
 

Registered 
nurses´ 
experiences of 
daily 
work, a balance 
between strain 
and 
stimulation: a 
qualitative 
study. 

Kvalitativ 
intervjudesign. 

Fyra 
sjuksköterskor 
i åldrarna 26 – 
55 med minst 
6 års 
erfarenhet. 

HÖG 

Winters, R., & Neville, S.  
 
2012, Nya Zeeland. 
 
 
 
 

Registered nurse 
perspectives on 
delayed or 
missed nursing 
cares in a new 
zealand hospital. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Fem kvinnliga 
legitimerade 
sjuksköterskor 
med minst 12 
månaders 
arbetslivserfare
nhet från ett 
sjukhus i Nya 
Zeeland. 

HÖG 

Zhu, J., Rodgers, S., & Melia, 
K.M.  
 
2014, China. 
 
 
 

The impact of 
safety and 
quality of health 
care on Chinese 
nursing career 
decision-
making. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Nitton 
legitimerade 
sjuksköterskor 
som hade 
lämnat yrket 
inom de 
senaste fem 

HÖG 
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 åren. 
Currid, T. 
 
2009, England. 
 
 

Experiences of 
stress among 
nurses 
in acute mental 
health settings. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Åtta 
legitimerade 
sjuksköterskor 
från ett sjukhus 
i London. 

MEDEL 

Adib-Hajbaghery, M., 
Khamechian, M., & Masoodi 
Alavi, N.  
 
2012, Iran. 
 
 
 

Nurses’ 
perception of 
occupational 
stress and its 
influencing 
factors: A 
qualitative 
study. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Nitton 
legitimerade 
sjuksköterskor 
med minst två 
års erfarenhet 
från ett sjukhus 
i Iran. 

MEDEL 

Moola, S., Ehlers, V-J., & 
Hattingh, S-P.  
 
2008, Sydafrika. 
 
 
 

Critical care 
nurses' 
perceptions of 
stress 
and stress-
related 
situations in the 
workplace. 

Kvalitativ 
intervjustudie.  

Tio 
sjuksköterskor 
som var hel- 
eller 
deltidsanställd
a på IVA med 
diplom eller 
magisterexame
n. 

MEDEL 

Sørlie, V., Kihlgren, A., & 
Kihlgren, M.  
 
2005, Sverige. 
 
 

Meeting ethical 
challenges in 
acute nursing 
care as narrated 
by registered 
nurses. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Fem 
legitimerade 
sjuksköterskor 
mellan 
åldrarna 23 – 
45 som arbetar 
på en 
akutvårdsavdel
ning i Sverige.  

HÖG 

Billeter-Koponen, S., & Fredén, 
L.  
 
2005, Sverige. 
 
 
 
 

Long-term 
stress, burnout 
and patient–
nurse relations: 
qualitative 
interview study 
about nurses’ 
experiences. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Tio 
legitimerade 
kvinnliga 
sjuksköterskor 
mellan 
åldrarna 30 – 
61 som hade 
varit 
sjukskrivna i 
mer än två 
månader p.g.a. 
utbrändhet 
eller stress. 

HÖG 

Hall, D. 
 
2004, USA. 
 
 

Work-related 
stress of 
registered nurses 
in a 
hospital setting. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Tio både 
kvinnliga och 
manliga 
sjuksköterskor 
mellan 

HÖG 
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 åldrarna 22 – 
52 från olika 
avdelningar.  

Udo, C., Danielson, E., Henoch, 
I., & Melin-Johansson, C.  
 
2013, Sverige. 
 
 
 
 

Surgical nurses’ 
work-related 
stress when 
caring for 
severely ill and 
dying patients in 
cancer after 
participating in 
an educational 
intervention on 
existential 
issues. 

Mixad metod 
kvalitativ och 
kvantitativ 
studie.  

Elva 
sjuksköterskor 
i åldrarna 24-
61 år från 
kirurgavdelnin
gar i Sverige. 

HÖG 

Yuwanich, N., Sandmark, H., & 
Akhavan, S.  
 
2015, Thailand. 
 
 
 
 

Emergency 
department 
nurses´experienc
es of 
occupational 
stress: A 
qualitative study 
from a public 
hospital in 
Bankok, 
Thailand. 

Kvalitativ 
intervjustudie.  

Tjugoen både 
kvinnliga och 
manliga 
sjuksköterskor 
i åldrarna 23 – 
55 år från ett 
sjukhus i 
Thailand. 

HÖG 
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Bilaga 4 Meningsenheter 

Meningsenhet 

engelska 

Meningsenhet 

svenska 

Kondensering Kod Kategori 

”…I cannot 

concentrate  on 

nursing care when I 

feel stressed! It is 

like I have no idea 

what am I going to 

do, like a confused 

person. This has 

almost caused an 

error in nursing 

care.”  

”Jag kan inte 

koncentrera på 

omvårdnaden när 

jag känner mig 

stressad! Det är 

som att jag inte har 

någon aning om 

vad jag ska göra, 

som en förvirrad 

person. Detta har 

nästan orsakat ett 

fel i omvårdnaden”. 

Jag kan inte 

koncentrera mig 

på omvårdnaden 

när jag är stressad 

och det kan orsaka 

fel. 

Stress kan 

orsaka fel i 

omvårdnaden. 

Patientens 

säkerhet hotas 

Nurses had to focus 

on finishing the task 

rather than being 

concerned with 

individual patients’ 

needs.  

Sjuksköterskor var 

tvungna att 

fokusera på att 

avsluta uppgifterna 

snarare än att bry 

sig om patienternas 

individuella behov.  

Patienternas 

individuella behov 

kommer i andra 

hand.  

Patienternas 

behov 

kommer i 

andra hand.  

Bristfällig 

vårdkvalitet 

”I had no energy to 

listen. No energy to 

arrange any-thing or 

progress with a 

problem. I could not 

deal with any new 

problems than those 

I already had”.  

”Jag hade ingen 

energi till att 

lyssna. Ingen energi 

att ordna något 

eller lösa några 

problem. Jag kunde 

inte ta hand om 

några nya problem 

än de jag redan 

Jag hade ingen 

energi till att 

lyssna eller lösa 

problem.  

Ingen energi 

till att utföra 

arbetet. 

En stressad 

sjuksköterska 

påverkar 
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