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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Stress är vanligt förekommande inom vården. Tidigare studier visar att 
sjuksköterskans arbete påverkas på många olika sätt i en stressad situation, till exempel att 
val av prioritering eller logiskt tänkande blir försämrat då den kognitiva förmågan försämras 
under stress.  
Med patientsäkerhet menas att patienten inte ska drabbas av någon vårdskada i form av fysisk 
eller psykisk skada under sjukhusvistelsen som kan öka lidandet hos patienten.     
Syfte: Syftet var att belysa hur stress påverkar sjuksköterskors arbete för en patientsäker 
vård. 
Metod: Ostrukturerad kvalitativ intervjustudie med sex allmänsjuksköterskor. 
Innehållsanalysen var inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys.  
Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades och det var göra fel i arbetet, avbrott, svårt att 
prioritera det viktiga samt slarv i arbetsmoment. Sjuksköterskorna upplevde att stressen 
störde deras arbete och den säkra vården påverkades negativt, till exempel 
feladministreringar. 
Slutsats: Den negativa stressen påverkar sjuksköterskornas arbete för en patientsäker vård. 
Risken för feladministreringar och minskad patientsäkerhet ökar när sjuksköterskor arbetar i 
en stressad arbetsmiljö.   
 
Nyckelord: Empirisk studie, intervjustudie, patientsäker vård, sjuksköterska, stress  

  



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 1 

Bakgrund 1 

Patientsäkerhet 1 
Stress 4 
Teoretisk referensram 5 

Syfte 6 

Metod 6 

Design 6 
Population 6 

Urval 6 
Datainsamling 7 
Dataanalys 8 
Etik 9 

Resultat 10 

Göra fel i arbetet 10 
Avbrott 11 
Svårt att prioritera det viktiga 12 
Slarv i arbetsmoment 13 

Diskussion 14 

Metoddiskussion 14 
Resultatdiskussion 18 

Slutsatser 22 

Självständighet 22 

Referenser 23 

Bilaga 1 Etiskt godkännande 26 

Bilaga 2 Informationsbrev 28 

Bilaga 3 Informerat samtycke- Sjuksköterska 29 

Bilaga 4 Informerat samtycke- Avdelningschef 30 

Bilaga 5 Intervjuguide 31 

Bilaga 6 Exempel på analysförfarande 32 



1 
 

Inledning 

Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna på sina patienter och låta dem vara delaktiga i sin 

vård. För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens behov måste sjuksköterskan ha 

tid för att planera den personcentrerade vården (Kazimiera Andersson, 2015). 

Personcentrerad vård kan förklaras som att låta patienten vara sig själv och inte bestämma 

över patienten, utan lyssna på patienten och dess anhöriga och utforma vården efter dennes 

önskemål (Edwardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2009). Kazimiera Andersson (2015) menar 

att många sjuksköterskor upplever att tiden för att kunna göra vården mer personcentrerad 

inte finns och att många patienter inte får sina behov tillgodosedda. Sjuksköterskorna har bara 

möjlighet att arbeta rutinmässigt med patienterna. Den personcentrerade vården åsidosätts då 

på grund av tidsbrist (ibid.).  

 

Waterworth (2003) skriver om hur sjuksköterskor får prioritera sin arbetstid för patienter som 

kräver mer vård. Detta hävdar även Chan, Jones och Wong (2012) som skriver att rutiner och 

vanor underlättar tidspressen för sjuksköterskorna i en tidspressad arbetsmiljö. I arbetet mot 

tidspressen påverkas både kvalitén på vården och den patientsäkra vården negativt. Även 

patienternas individuella behov som tillfälligt behövs försummas. Larson Mauléon och 

Ekman (2012) lyfter problemet med oförberedda händelser inom vården som skapar en 

stressad arbetsmiljö. Sjuksköterskorna hade svårt att vidta åtgärder om något plötsligt skulle 

inträffa. Vid plötsliga händelser i samband med patientkontakt kunde vissa händelser hota 

patientsäkerheten (ibid.). Sjuksköterskorna har många varierande uppgifter och när det är hög 

arbetsbelastning på avdelningen måste sjuksköterskorna prioritera. Detta kan ha en negativ 

inverkan på stressnivån på arbetsplatsen och arbetet för en patientsäker vård då 

prioriteringarna hamnar i konflikt med varandra (Johansen & Newark, 2014). Det finns 

många olika sätt att arbeta mot stress, men hur det påverkar den säkra vården är inte tidigare 

undersökt. Detta kan vara ett problem som bör undersökas vidare.  

Bakgrund 

Patientsäkerhet  

Det finns sex kärnkompetenser som sjuksköterskor arbetar efter och är till för att arbetet ska 

bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt för att minska antalet fel inom vården. Detta för att 
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undvika att patienterna drabbas av lidande, men även för att förbättra kvaliteten och 

säkerheten inom vården (Leksell & Lepp, 2013). De sex kärnkompetenserna är; 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. För att en patientsäker vård ska kunna uppnås 

är det viktigt att sjuksköterskans arbete utgår ifrån dessa kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Enligt Comprehensive Accrediation Manual for Hospitals (2015) utgör patientsäkerhet en 

central del i kvalitetsarbetet. Patientsäkerhet ska innefatta vård som förebygger att fel uppstår 

så inte patienten påverkas negativt inom hälso- och sjukvården. Det är även viktigt att 

sjukhusen har en väl fungerande hantering vad gäller patientsäker vård och att varje enskild 

patient kan vara garanterad att vården utförs på ett säkert sätt (ibid). 

 

Varje år drabbas cirka 100 000 personer av någon form av vårdskada inom hälso- och 

sjukvården enligt Socialstyrelsen (2012). Detta skapar ett stort lidande hos den som blir 

drabbad och bidrar till förlängd vårdtid. Genom säker vård bedrivs det ett kvalitetsarbete för 

att på så sätt minska antalet vårdskador. Det bedrivs även riskförebyggande åtgärder inom 

verksamheten. Enligt International Council of Nurses (2012) är patientsäkerheten avgörande 

för kvalitén inom hälso- och sjukvården. För att en patientsäker vård ska kunna genomföras 

krävs det åtgärder i utbildning, riskhantering och användning av läkemedel. Genom 

Patientsäkerhetslagen (SFS2010:659) sker en reglering av säkerheten hos patienterna som 

stärker kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Trots att det finns en verksamhet som arbetar 

för patientsäkerheten förkommer det många vårdskador som skulle kunna undvikas (ibid). 

Det vanligaste felet är felmedicinering inom hälso- och sjukvården fastän att säkerheten vid 

läkemedelsadministrering är en viktig del i vårdrutinerna. Felmedicinering är en stor 

utmaning för vården då en av definitionerna på patientsäkerhet är att förebygga uppkomsten 

av biverkningar och skador på grund av felmedicinering (Aparecida Munhoz Gaíva, Salomé 

Souza & Saraiva Xavier, 2013).  

 

Patientsäkerhet kan förklaras som skydd mot vårdskada vilket definieras som fysisk eller 

psykisk skada, lidande, sjukdom eller dödsfall som genom lämpliga åtgärder hade kunnat 

undvikas (Socialstyrelsen, 2012). De negativa konsekvenser som kan uppstå kan ses som ett 

misslyckande av de planerade åtgärder som satts in för att få patienten att må bättre 

(Aparecida Munhoz Gaíva et al, 2013). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS2010:659) är det 
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vårdgivaren som ska stå för de åtgärder som vidtas för att undvika att patienter drabbas av 

någon form av vårdskada. Vidare ska vårdgivaren utreda det som har hänt i verksamheten 

som på något sätt har bidragit till att en patient drabbats av vårdskada. Meningen med 

utredningen är att det ska vara möjligt att kunna utreda de faktorer som har påverkat 

händelsen. På så sätt ska det kunna beslutas om åtgärder för att hindra att likande händelser 

uppkommer i framtiden (ibid.).  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om att möta krav från sjuka patienter, men 

även kunna arbeta i ett högt tempo och följa med i sjukvårdens utveckling. Sjuksköterskan 

har under den senaste tiden fått ett ökat patientansvar då mindre läkarkontakt, mer 

komplicerad teknik och sjukare patienter förekommer allt mer. Detta har bidragit till att 

sjuksköterskans arbetsmiljö ifrågasatts och studier genomförts som visar att brist på 

omvårdnad och dåliga behandlingsresultat förekommit. Patientsäkerheten har då hamnat i 

riskzonen (Lin & Liang, 2007).  

 

Ödegård (2013) lyfter en viktig aspekt vad gäller säker vård, vilket är tidspress. Tidspress har 

en viktig påverkan när det kommer till beslutsfattande. Den som arbetar inom hälso- och 

sjukvården stöter dagligen på arbetsuppgifter som kräver ett beslutsfattande, oftast under 

akuta omständigheter som fordrar till snabba beslut. Under tidspress fungerar inte 

människans kognitiva förmåga optimalt vilket kan påverka besluten som denne tar. Inom 

vården kan en sådan händelse som tidspress påverka säkerheten för patienten eftersom 

besluten som fattas inte är noggrant genomtänkta (ibid.).  

 

Vidare menar Ödegård (2013) att en annan viktig del i arbetet med säker vård är hur de 

organisatoriska och strukturella förändringarna påverkar personalens förutsättningar för att 

bedriva säkerheten i vården till exempel effektiviseringsåtgärder. Dessa förändringar 

påverkar arbetet både på lokal och nationell nivå. Det kan innebära personalneddragningar 

och åtstramningar i ekonomin som på längre sikt kan få negativa konsekvenser. När det gäller 

effektiviseringsåtgärder som exempelvis neddragningar av vårdplatser kan det få en negativ 

konsekvens på säkerheten för patienterna. Detta kan leda till att en del patienter inte får den 

vård som de behöver och är berättigade till (ibid.).   
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Stress 

Stress är ett begrepp som har funnits sedan 30- talet, men som först under slutet av 70- talet 

och i början av 80-talet blev ett mer använt begrepp. Idag används det som ett begrepp för att 

förklara påfrestande situationer (Lyon, 2000).  

 

Stress kan vara både positiv och negativ (Levi, 2001). Positiv stress beskrivs som en 

tillskärpning vid olika moment, till exempel vid presentationer eller stimulerande 

arbetsuppgifter. Dock är gränsen mellan positiv och negativ stress mycket tunn. Den positiva 

effekten av stress är lämplig i lagom stora doser under speciella tillfällen. Skulle den positiva 

stressen ge en alltför kraftigt effekt, vara långvarig eller upprepas allt för ofta övergår den lätt 

till negativ stress menar Levi (2001).  

 

Påfrestningar som skapar stress i en lagom dos kan ses som en utmaning som är positiv, 

stimulerande samt prestationshöjande menar Levi (2001). Positiv stress uppstår när 

människan blir belönad för sina ansträngningar eller när människan själv kan påverka sin 

situation. Stress kan även vara positiv när människan själv får välja hur en ansträngning ska 

genomföras, men även när ansträngningen genomsyras av engagemang, entusiasm samt 

glädje. Vidare menar Levi (2001) att negativ stress kan skapas av påfrestningar och krav då 

människan förväntas prestera något som känns omöjligt, till exempel en arbetsuppgift på 

arbetet. Detta kan ge upphov till ångest, oro och obehag (ibid.).  

 

I en studie rapporterades att 81 % av sjuksköterskorna ofta eller mycket ofta var tvungna att 

fatta snabba beslut i deras arbete. Hög arbetsbelastning och arbetstempo tyckte 84 % av 

sjuksköterskorna fanns på arbetsplatsen (Johansson, Sandahl & Hasson, 2013). Harris (2015) 

skriver att många sjuksköterskor kände att deras arbete var krävande. Detta medförde att de 

ibland kände sig trötta och hade smärta i kroppen. Sjuksköterskorna ansåg sig inte ha 

tillräckligt med tid att slutföra omvårdnadsarbetet, andra uppgifter eller vara med patienterna. 

En av anledningarna var personalbrist som medförde stress och trötthet som även påverkade 

omvårdnaden och omvårdnadsprocesserna blev lidande (ibid.). Utvecklingen av stress hos 

sjuksköterskor beror oftast i stor del på arbetsmiljön och arbetsbördan (McVicar, 2003). 

Högre arbetskrav och tidsbrist har en negativ effekt på patientsäkerheten eftersom det inte 

finns tillräckligt med tid till att förbereda läkemedel och testa utrusning. Risken att inte kunna 

slutföra de dagliga rutinkontrollerna på morgonpasset är ett resultat av detta. I arbetet har 
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sjuksköterskorna tillräckligt med press att enbart klara de dagliga arbetsmomenten och har på 

det viset inte mycket tid kvar för varje enskild patient. Tidspressen har således en negativ 

inverkan på patienternas säkerhet då känslan av stress finns för att slutföra olika 

arbetsmoment (Berland, Natvig & Gundersen, 2007).   

Teoretisk referensram  

Hendersons (1982) omvårdnadsteori går ut på att individens mänskliga behov sätts i fokus. 

För sjuksköterskan och övrig vårdpersonal är det viktigt att ha kännedom om att det är 

patienten som är huvudpersonen i omvårdnadsarbetet. Det ska läggas stor vikt på att patienten 

har delaktighet i arbetet rörande dennes hälsa och återhämtning. Henderson (1982) beskriver 

även sjuksköterskans unika arbetsuppgifter som att hjälpa den som lider av sjukdom, skapa 

en fridfull död eller hos den som är så pass frisk så att insatser som leder till ökad hälsa och 

återhämtning sätts in.  

 

De åtgärder som sätts in ska vara anpassade så att patienten själv ska kunna utföra dem om 

denne har tillräckligt med kraft, kunskap och vilja menar Henderson (1982). Det arbete som 

sjuksköterskan bedriver för att hjälpa patienten att tillfriskna ska utföras så att denne så fort 

det går kan ta tillbaka makten över sitt liv. 

 

Henderson (1982) poängterar att människans olika behov ska beaktas så långt det är möjligt. 

Alla människor har olika behov samt att de olika behoven förändras under livets alla skeden. 

Vidare skriver Henderson (1982) att det är viktigt att ha kunskap om att alla människor även 

har gemensamma behov. Det ska dock tydligt framgå att alla behov går att genomföra på 

många olika sätt (ibid.). Om sjuksköterskan upplever en stressad arbetsmiljö kan det vara 

svårt för sjuksköterskan att tillgodose patientens individuella behov då tiden inte finns eller 

sjuksköterskan har många andra patienter att ta hänsyn till. Ödegård (2013) menar att 

sjuksköterskan kan ha svårigheter med att förse patienten med en patientsäker vård då stress 

påverkar den kognitiva förmågan att tänka realistiskt (ibid.). Relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är en viktig del i sjuksköterskans arbete. Detta för att 

sjuksköterskan ska kunna bygga upp en relation med patienten för att kunna utföra den vård 

som är anpassad för den enskilde patienten. Genom att ha kännedom om patientens 

individuella behov kan vården planeras bättre, vilket ger möjlighet till bättre uppföljning av 

exempelvis behandlingar (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Stress som riskfaktor kan 

påverka relationen till patienten. En säker relation till patienterna gör det möjligt att 
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patienterna får sina behov tillfredsställda i en personcentrerad omvårdnadskontext för att 

upprätthålla en god patientsäkerhet. I en studie av Rush, Robey-Williams, Patton, 

Chamberlain, Bendyk och Sparks (2008) visar att en av de viktigaste strategierna i 

sjuksköterskornas arbete är att upprätthålla en god kommunikation. Varierande förhållanden 

påverkar sjuksköterskornas möjligheter till att upprätthålla dem. Dessa förhållanden är 

relaterade till patienterna och mer kunskap om patienterna behövs för att upprätthålla 

patientsäkerheten. När sjuksköterskorna misslyckas med att erhålla tillräcklig kunskap om 

patienternas behov kan stress skapas (ibid).    

Syfte 

Syftet var att belysa hur stress påverkar sjuksköterskors arbete för en patientsäker vård. 

Metod 

Design 

En kvalitativ empirisk studie genomfördes för att ta reda på hur stress påverkade 

sjuksköterskornas arbete för att genomföra en patientsäker vård. Enligt Henricson och 

Billhult (2012) var en kvalitativ design användbar då sjuksköterskornas upplevelser och 

erfarenheter skulle undersökas. För att få reda på hur stress påverkade den patientsäkra 

vården var intervjuer som insamlingsmetod att föredra. Intervjufrågorna var ostrukturerade, 

vilket Danielson (2012a) menar kan vara frågor som är sex till åtta stycken. En ostrukturerad 

intervju kan även ha en berättande karaktär där intervjun inleds med en ingångsfråga och 

deltagaren får berätta om en specifik händelse. Skulle forskaren vilja veta mer om en viss 

händelse kan forskaren komma med stödfrågor under intervjuns gång. 

Population  

Urval 

Intervjuerna genomfördes med sex allmänsjuksköterskor på medicin- och kirurgavdelningar 

på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Anledningen till varför studien genomfördes på olika 

avdelningar var för att belysa hur stress var på de olika avdelningarna samt för att få variation 

i datamaterialet. Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat inom vården i 

minst tre år. Sjuksköterskor som hade arbetat mindre än tre år ansågs inte ha kommit in i 



 

7 
 

rutiner och hade inte erfarenhet om hur arbetssituationen kunde se ut. Avdelningar som 

krävde specialistutbildning ansågs inte vara relevanta till studien då allmänsjuksköterskors 

erfarenheter var det intressanta. Patel och Davidson (2011) menar att det är viktigt att i förväg 

bestämma vilka individer som ska ingå i inklusionskriterierna för att kunna nå de personer 

som är intressanta för studien.  

 

Under studiens gång skedde det inget bortfall då alla deltagarna uppfyllde 

inklusionskriterierna samt att alla intervjuerna ansågs svara på studiens syfte. I en 

undersökning kan externt bortfall ske vilket innebär att vissa intervjupersoner inte vill ställa 

upp på intervju och detta kan då påverka resultatet. Det kan även ske ett internt bortfall där 

inte alla frågor besvaras och påverkar då resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Datainsamling 

Efter ett etiskt yttrande kontaktades avdelningscheferna på de olika avdelningarna. De 

avdelningschefer som inte hade återkommit efter första kontakt fick en påminnelse. 

Avdelningarna som inte svarade på påminnelsen ansågs inte vara intresserade av studien och 

exkluderades. Därefter kontaktades nya avdelningar som var villiga att ställa upp i studien. 

Totalt kontaktades åtta avdelningar inför studien varav sex stycken svarade. Förfrågningar 

om studien gjordes via cheferna och därför ombads författarna sedan kontakta de 

sjuksköterskor som var intresserade.     

 

Som förberedelse inför intervjuerna genomfördes två pilotstudier för att säkerställa att 

intervjufrågorna besvarade studiens syfte. Pilotstudierna transkriberades sedan som en övning 

inför kommande intervjuer. Under transkriberingen gavs kritik och tips till varandra inför 

kommande intervjuer. Pilotstudier fungerar som en förberedande undersökning där, till 

exempel intervjufrågors hållbarhet kontrolleras. I pilotstudier kontrolleras även att 

undersökningsmaterial och att forskningsplanen fungerar som planerat (Olsson & Sörensen, 

2011). 

 

Intervjuerna var uppdelade tre och tre mellan författarna för att minimera risken för 

maktställning gentemot deltagarna om båda författarna skulle närvara vid intervjuerna. Under 

en intervju kan en maktställning uppstå mellan den intervjuade och intervjuare. Den 

intervjuade kan då få en känsla av att känna sig tvingad att ställa upp, vilket kan påverka 

resultatet (Kjellström, 2012). Med hjälp av diktafon spelades intervjuerna in och tog cirka 6- 
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15 minuter. Som underlag till intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 5) som 

Danielson (2012a) menar ger en möjlighet att strukturera intervjun med frågor som berör 

studiens syfte. De frågor som användes i intervjuguiden var ”Berätta för oss hur stress 

påverkar ditt arbete för en säker vård?” och ” Hur kommer det sig att det påverkar ditt 

arbete?”. Var det något som sjuksköterskan behövde förtydliga eller utveckla ställdes 

följdfrågor som ”Hur menar du?” eller ”Kan du utveckla mer?”. Intervjuerna ägde rum på 

sjuksköterskornas avdelning i ett avskilt rum.  

Dataanalys 

För att underlätta analysen av det inspelade datamaterialet var transkribering att föredra, 

vilket innebar att intervjun skrevs ner samtidigt som den spelades upp. När materialet 

lyssnades igenom kunde nyanser eller längre uppehåll i intervjupersonens beskrivning ge en 

bra grund för förståelsen. Det var att föredra att skriva ner intervjun ordagrant för att kunna se 

hela innebörden. Detta gjorde det även lätt att följa vem som sa vad, eventuella pauser, 

hostningar eller skratt (Danielsson, 2012a). För att säkerställa att inget viktigt missades inför 

analysen var det en god idé att lyssna och läsa igenom det insamlade materialet. Detta 

underlättade även kommande analysförfarande då mönster blev tydligare (Wibeck, 2012). 

Intervjuerna kodades för att säkerställa intervjupersonernas integritet, vilket Danielsson 

(2012a) menade var en del av godkännandet i etikansökan samt ett säkerställande för 

deltagarnas integritet. Därefter transkriberades datamaterialet och lyssnades igenom flera 

gånger av båda författarna. Detta för att båda skulle få en helhet av intervjuerna samt 

säkerställa att inget hade missats under transkriberingen.  

 

Datamaterialet analyserades av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs 

(2004) innehållsanalys. Innehållsanalysen innehöll rubrikerna meningsenheter, kondenserad 

mening, kod samt kategori. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är meningsenheter det 

centrala i ord, meningar eller stycken som beskriver hur något är. Vidare förklarar Graneheim 

och Lundman (2004) att en kondenserad meningsenhet är en förkortning av meningsenheten 

där innebörden har bibehållits och är en del av analysprocessen. Den process som har skett 

genom kondensering av texten kallas aggregering och har då abstraherats. Detta gör texten 

mer tolkningsbar och beskrivande på en högre nivå.  

 

Meningsenheterna plockades ut ur texterna, kondenserades samt kodades. Koderna kan enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ses som ett verktyg för att se texten på ett annorlunda sätt. 
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Graneheim och Lundman (2004) menar att kategorier innehåller olika texter som har samma 

innebörd. Kategorier svarar på frågan ”Vad?” och kan bli identifierade som en röd tråd utan 

koderna. Vidare förklarar Graneheim och Lundman (2004) att en kategori är en beskrivande 

nivå av texten och uttrycker det manifesta innehållet. Kategorierna är kärnan i arbetet och 

skapar en gemensamhet med koderna. Kategorierna fungerar även som beskrivande enheter 

och ses då som ett uttryck av det manifesta innehållet i texten.      

 

Analysen av texten hade ett manifest innehåll med latenta inslag. Graneheim och Lundman 

(2004) skriver att manifesta inslag behandlar det synliga i texten medan det latenta inslaget 

fokuserar på det som inte är synligt i texten. Graneheim och Lundman (2004) menar att både 

det manifesta och latenta innehållet är tolkningar, men som varierar i djup och 

abstraktionsnivå. 

Etik 

En etisk egengranskning av studien gjordes innan det skickades till Etikkommittén Sydost. 

Efter Etikkommittén Sydosts utlåtande av informationsbrev, samtyckesblanketter samt 

bakgrund, dnr. EPK 265-2015 (se bilaga 1), gjordes ändringar i informationsbrev samt urval. 

Etikkommittén ansåg inte att det fanns några hinder för genomförande av studien. Dock 

ansåg Etikkommittén att stress var ett känsligt ämne och skulle reflekteras ytterligare över. 

Reflektionerna kring stress som ett känsligt ämne diskuterades i metoddiskussionen.     

 

Författarna var vid alla intervjutillfällen medvetna om ämnets känslighet och hur det kunde 

påverka sjuksköterskorna negativt. Intervjuerna kunde bidra till att sjuksköterskorna blev 

medvetna om deras arbetssituation och hur det påverkar dem psykiskt. I Johansson et al. 

(2013) studie påvisades det att en del av sjuksköterskorna kände sig ledsna eller upprörda på 

grund av sitt arbete. Detta bidrog till att de tappade intresset för arbetet och fick minskad 

självkänsla. En del av sjuksköterskorna hade en känsla av värdelöshet, skuld och förtvivlan. 

Stressen från arbetet påverkade även sjuksköterskornas privatliv. Sjuksköterskorna kände sig 

ofta trötta, fysiskt och mentalt utmattade efter en stressig dag på jobbet. Detta bidrog till att 

de inte hade någon ork kvar för fritidsaktiviteter. Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005) 

skriver i sin studie om hur stress och ångest påverkade sjuksköterskornas arbete och 

välbefinnande. I stressiga situationer har sjuksköterskorna svårigheter med att hantera 

känslan av kontroll och den ångest som kunde uppkomma. Sjuksköterskorna hade även 

problem med att planera vården på grund av rutiner och otydliga arbetskrav (ibid.). 
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En muntlig presentation av studien, säkerställande om förståelse av information och 

medverkande, studiens frivillighet samt underskrift av samtyckesblankett (se bilaga 3) 

gjordes med sjuksköterskorna innan intervjuerna genomfördes. Kjellström (2012) menar att 

informerat samtycke har tre kriterier som deltagarna måste vara medvetna om; information, 

förståelse av information och beslutsfattande samt frivillighet till deltagande (ibid.). De 

personuppgifter de fick ange var vilken avdelning de arbetade på, sjukhus, telefonnummer 

samt för- och efternamn. Detta tyckte Etikkommittén Sydost även var känsliga uppgifter då 

det var lätt att kunna spåra deltagarna. Anledningen till att de fick uppge personuppgifter var 

på grund av att författarna skulle kunna kontakta sjuksköterskorna vid eventuella frågor och 

funderingar som uppkom under studiens gång. Kjellström (2012) förklarar konfidentialitet 

som ett sätt att låta personuppgifter och integritet vara privat efter medverkan i en studie. Det 

är dock viktigt att informera om att de insamlade personuppgifterna inte enbart kommer att 

användas av författarna då forskare, lärare eller studenter kan behöva kontrollera materialet. 

Det finns två delar som måste beaktas under konfidentialitet; förvara materialet på ett säkert 

sätt, till exempel förvara datorn inlåst, för att minimera risken för att obehöriga kommer åt 

materialet. Det andra är att materialet redovisas på ett sätt så att det inte går att spåra till de 

medverkande, till exempel figurera namnen eller använda sig av ett neutralt begrepp (ibid.). 

Alla samtyckesblanketter samlades ihop och förvarades under studiens gång i en mapp som 

förvarades i ett låst skåp. När examensarbetet var klart gavs dessa tillsammans med ett USB-

stick med författarnas insamlade datamaterial till författarnas handledare. Detta låstes sedan 

in i ett säkert skåp på Institutionen för Hälsa på Blekinge Tekniska Högskola. 

Resultat  

Analysen resulterade i följande kategorier Göra fel i arbetet, avbrott, svårt att prioritera det 

viktiga och slarv i arbetsmoment.  

Göra fel i arbetet  

Ett gemensamt fynd i alla intervjuerna var att sjuksköterskorna uppgav hur lätt det var att fel 

gjordes i arbetet under stress. Detta ansåg sjuksköterskorna äventyra den patientsäkra vården. 

Blir det alldeles för stressigt så är det lätt att göra fel… kan dela fel 

läkemedel… administrera fel… (Sjuksköterska 1)  
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Många av sjuksköterskorna upplevde att risken för att administrera och dela fel läkemedel 

ökade under en stressad arbetssituation. En av anledningarna var för att sjuksköterskorna 

arbetade ensamma i sitt arbetsteam och hade då ensamt ansvar för administrering och 

utdelning av läkemedel.  

När vi hanterar mediciner och så är man väldigt stressad så kan många 

fel uppstå på vägen… och att vissa fall även att man kan ge fel medicin 

till fel patienter, det är också en ökad risk när det är mycket stress på 

avdelningarna. (Sjuksköterska 6) 

När sjuksköterskorna hade många patienter kunde det vara lätt att fel läkemedel delades ut till 

fel patient när det var en ökad belastning på avledningen. Även om sjuksköterskorna inte 

hade patienter som var vårdkrävande fanns det fortfarande en risk för att fel kunde uppstå i 

läkemedelshanteringen eller i patienternas omvårdnad när arbetsbelastningen ökade på 

avdelningen menade en sjuksköterska.   

 

En annan påpekade hur lätt det var att övriga arbetsuppgifter glömdes bort under en stressad 

situation. Då sjuksköterskorna i många fall ansågs vara spindeln i nätet och hade många 

andra arbetsuppgifter än medicindelning var det lätt att vissa saker glömdes bort. Den 

patientsäkra vården kunde påverkas när nya uppgifter om patienten glömdes bort att 

journalföras.  

Avbrott   

Arbetet med människor kunde vara omväxlande och att arbetet inte alltid var planerbart då 

patienter, kollegor eller anhöriga kunde avbryta sjuksköterskornas arbete. Många av de 

intervjuade sjuksköterskorna upplevde detta moment som stressande och störande. 

Planerbarheten är inte alltid till 100 % när det handlar om människor…  

hjärtstopp… blodsockersvall… ta ett litet EKG helt plötsligt akut, så 

allting är inte planerbart. (Sjuksköterska 5) 

Då det inte var lätt att planera arbetet när det gällde människor kunde störande moment som 

avbrott i arbetet vara en orsak till splittrade tankegångar. Detta menade en sjuksköterska var 

en bidragande faktor till att stressen ökade då sjuksköterskorna inte kunde avsluta ett 

arbetsmoment innan ett nytt skulle påbörjas.  



 

12 
 

 

En annan sjuksköterska påpekade att det var en stressande situation att sjuksköterskorna 

ibland fick springa från en sal till en annan. Detta ledde till att sjuksköterskorna hade flera 

påbörjade arbetsmoment i de olika salarna som inte kunde avslutas utan att det blev avbrutet. 

Det var flera sjuksköterskor som upplevde att arbetet lätt blev avbrutet av olika anledningar. 

En annan sjuksköterska menade att det var lätt att tappa den röda tråden i arbetet vid ständiga 

avbrott och glömde då bort vart sjuksköterskan var på väg eller höll på med. 

… att man har svårt att göra färdigt med det man håller på med, man blir 

avbruten. Man blir ju stressad för att man blir avbruten hela tiden. Det 

kan vara kollegor, telefon eller patienter som vill något … och av att man 

blir avbruten så blir ju man stressad… ja man kanske blir… 

okoncentrerad. (Sjuksköterska 3) 

Stress skapades när sjuksköterskorna inte kunde vara helt koncentrerade på sitt arbete på 

grund av olika avbrott från sin omgivning. Detta resulterade i minskad koncentration och 

ledde till fel som kunde påverka den patientsäkra vården. En annan sjuksköterska menade att 

de inte hann reflektera över det som gjordes, till exempel är detta en rimlig dos? vad är det 

jag gör?  

 

Splittrade tankar kunde uppstå när sjuksköterskorna var tvungna att avbryta sitt arbete för att 

till exempel hjälpa en kollega och för att sedan återgå till det avbrutna arbetet. Det kunde ta 

tid innan sjuksköterskorna visste var de var någonstans i arbetet och detta kunde leda till en 

stressad situation då arbetet upplevdes ta längre tid än vad som var planerat. 

Svårt att prioritera det viktiga  

När sjuksköterskorna hade mycket att göra var arbetet tvunget att prioriteras. 

Sjuksköterskorna hade svårt att veta vad som var akut och inte akut i alla lägen. Akuta saker 

gick alltid före och det var då lätt hänt att varningssignaler och tecken missades i den övriga 

vården.  

 Svårt att prioritera i det som är akut… kan man missa saker för man 

måste prioritera det akuta. Det var mycket på avdelningen... Vi jobbade 

på. En annan patient som skötte sig själv hade ont i magen… Hon som 

hade ont i magen fick vänta för hon skötte sig själv. Det visade sig sedan 
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att hon hade ileus… Blev akut sjuk… Hon dog faktiskt senare. 

(Sjuksköterska 1) 

Många av sjuksköterskorna upplevde att det inte alltid var lätt att prioritera vad som var 

viktigast för tillfället. Detta kunde bidra till att vissa saker missades eller fick vänta tills 

situationen hade lugnat sig. Patienternas tillstånd kunde då ha förvärrats under tiden de hade 

fått vänta på att sjuksköterskorna hade tid att hjälpa dem. En sjuksköterska förklarade att 

varningssignalerna lätt missades då sjuksköterskorna kunde få ett tunnelseende under stress. 

Hade sjuksköterskorna arbetat i en lugnare arbetsmiljö hade sjuksköterskorna kunna fånga 

upp varningssignalerna tidigare och kunnat undvika att patientens tillstånd hade försämrats.  

Det är jättemycket dåliga patienter som kommer in hela tiden. Har man 

två patienter som ligger för döden samtidigt så får man välja och det är 

stressigt i sig. (Sjuksköterska 4)  

En sjuksköterska beskrev en stress när prioriteringar och val var tvungna att ske då 

sjuksköterskorna ville vara tillgängliga för alla. Under en stressad situation ökade stressen 

och det kunde då vara svårt att prioritera det viktigaste. Dels för att sjuksköterskorna kunde få 

ett tunnelseende och dels för att den kognitiva förmågan sviktade.   

Slarv i arbetsmoment  

Många av sjuksköterskorna poängterade att mycket slarv hade kunnat undvikas om de hade 

hämtat en kollega vid ett tungt lyft eller om de hade varit mer noggranna med hygienen. 

Stress kan påverka så att man inte gör ett så noggrant arbete kanske. Det 

blir slarvigt. (Sjuksköterska 1)  

En bidragande faktor av stressen var att arbetet inte utfördes på ett säkert sätt på grund av 

slarv. En sjuksköterska menade att allt skulle gå så fort och det blev då svårt att hänga med i 

tankarna och slarv kunde uppstå. Detta hävdade även en annan sjuksköterska som berättade 

att det slarvades med hygienen på grund av stress.  

Stress… vi kan göra saker som kan vara lite farliga. Både för oss och 

patienter. Jag tänker på förflyttningsteknik… hinner inte gå och hämta en 

kollega… säger pang i ryggen eller att patienten skadar sig. 

(Sjuksköterska 2)   
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Det var inte bara hygienen som det slarvades med inom vården under stress. Utan även i 

andra arbetsmoment som involverade patienterna och deras säkerhet. Sjuksköterskorna 

beskrev hur de medvetet ibland tog beslut som kunde äventyra den patientsäkra vården under 

stress. Vid förflyttning menade sjuksköterskan att det var lätt hänt att säkerheten brast då 

sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tid att hämta en kollega. Detta kunde resultera i att 

patienterna skadade sig eller att båda skadade sig vid förflyttningen.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ empirisk intervjustudie valdes eftersom det ansågs vara mest relevant för att 

kunna besvara studiens syfte som syftade på sjuksköterskornas upplevelser av stress. En 

kvalitativ intervju var att föredra då meningen var att skaffa en förståelse om 

intervjupersonens uppfattning, om sjuksköterskan upplevde en minskad patientsäker vård 

under stress (Patel & Davidson, 2011). En kvantitativ studie valdes bort då denna typ av 

studie riktade sig till mer generella och statistiska analyser och gick inte in på djupet av 

personens egna upplevda erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011). I början av studien ansåg 

författarna att en litteraturstudie inte skulle vara genomförbar då inte tillräckligt med litteratur 

hittades, mycket av artiklarna riktade sig till specialistsjuksköterskor och 

specialistavdelningar. Författarna ansåg även att en litteraturstudie inte skulle ge samma 

djupa tolkning av sjuksköterskornas upplevda erfarenheter då en litteraturstudie diskuterar 

insamlade artiklar eller rapporter tillsammans med bakgrundslitteraturen utifrån studiens 

syfte och frågeställningar (Olsson & Sörensen, 2011). Om en litteraturstudie hade genomförts 

hade redan undersökta studier och frågeformuleringar ställts till litteraturen istället för 

personer (Forsberg & Wengström, 2013). Detta var något som författarna inte var ute efter då 

de var intresserade av att få ta del av sjuksköterskornas egna upplevda erfarenheter av hur 

stress påverkade deras arbete för en patientsäker vård.  

 

Då författarna var ute efter en mer berättande intervju valdes en ostrukturerad intervju, där 

intervjupersonen fick två frågor att besvara, och fick då möjligheten att berätta om en specifik 

upplevelse, i detta fall hur stress påverkade deras arbete för en patientsäker vård. Ibland kom 

författarna in med stödfrågor om det var något de ville ha förtydligat eller veta mer om. En 

semistrukturerad intervju valdes bort då det fanns en risk för att författarna skulle bli styrda 
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av intervjuguiden, vilket kunde förstöra samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen 

(Danielsson, 2012a). Intervjuerna var uppdelade tre och tre på grund av författarnas 

tidsbegränsning samt att sjuksköterskornas möjligheter att finna tid för intervjuer var 

begränsad. Intervjuerna var även uppdelade för att sjuksköterskorna skulle känna sig mer 

bekväma med intervjusituationen då två personer kunde ha bidragit till att de kände sig 

tvingade att komma med bra svar och kanske inte vågat svara på hur stress faktiskt påverkade 

deras arbete. Kjellström (2012) menade att det lätt kunde uppstå en maktposition hos 

intervjuaren och den intervjuade gav de svar som intervjuaren tänktes vara ute efter. Hade 

båda författarna deltagit kunde intervjuerna blivit djupare då författarna uppfattade 

sjuksköterskornas upplevelser olika och kunde ställa följdfrågor därefter. Författarnas 

uppfattning av intervjuerna hade blivit mer omfattande. Författarna tror att följdfrågorna 

tillsammans med författarnas uppfattning av intervjuerna hade kunnat påverka analysen och 

resultatet då olika tolkningar uppkommit.  

 

Under intervjuernas gång märkte författarna att intervjupersonerna hade svårt att besvara 

frågorna. Detta tror författarna berodde på att ordet säker vård användes istället för 

patientsäker vård som författarna sedan ändrade syftet till efter intervjuerna. Hade 

patientsäker vård använts istället hade kanske sjuksköterskorna lättare kunnat berätta hur 

stress påverkade patienternas säkerhet i vården, då patientsäker vård upplevdes vara lättare att 

relatera till och säker vård upplevdes vara ett stort och svårdefinierbart begrepp. Intervjuerna 

hade då kanske blivit längre och författarna hade fått mer datamaterial att arbeta med. 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att det är viktigt att klargöra syftet med intervjun för 

att intervjupersonen sedan ska kunna ge ett så bra svar som möjligt.  

 

En annan aspekt som författarna tänkte på var antalet frågor i intervjuguiden. Då författarna 

använde sig av två frågor som var breda kunde svaren variera utifrån intervjuerna. Trost 

(2010) rekommenderade att en kort intervjuguide skulle innehålla få frågor då ovana 

intervjuare upplevdes ha en vana att vilja ta med allt. Om en intervjuguide innehöll allt för 

många frågor gav det inte den intervjuade möjligheten till att prata fritt kring ämnet då 

frågorna skulle ställas i en viss ordning. Men även för att inte besvära intervjupersonerna med 

allt för många frågor (ibid.). Hade författarna haft fler frågor som fokuserade på stress och 

patientsäkerhet hade författarna kunnat uppmuntra sjuksköterskorna att berätta mer om deras 

upplevelser av stress. Detta hade kunnat ge författarna mer datamaterial att arbeta med under 

dataanalysen. Även om mycket insamlat datamaterial var att föredra ansåg Trost (2010) att 
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allt för mycket datamaterial bara gjorde analysen svår och komplicerad. Författarna undvek 

dock en semistrukturerad intervjuguide då det fanns en risk att frågorna blev för detaljerade 

och styrde intervjun till ett förutbestämt svar menade Danielsson (2012a), vilket författarna 

inte var ute efter då sjuksköterskornas upplevelser var i fokus. Författarna ansåg dock att 

studiens syfte besvarades om hur stress påverkade sjuksköterskornas arbete för en 

patientsäker vård.  

 

En annan anledning till varför studiens resultat kunde ha påverkats var för att cheferna 

pratade med sjuksköterskorna om deltagande i studien. Cheferna kunde medvetet ha valt ut 

sjuksköterskor som inte hade några negativa upplevelser och därmed inget negativt att säga 

om avdelningen. Enligt Trost (2010) kan nyckelpersonerna, i detta fall cheferna, bidragit till 

att de påverkat urvalet av sjuksköterskor för att hitta en lämplig intervjuperson. 

Sjuksköterskorna kunde ha känt sig tvingade att ställa upp i studien eller att de inte hade fått 

tillräckligt med information från sina chefer. I ett fall fick en sjuksköterska hoppa in för en 

annan och hade precis innan intervjun fått reda på detta och visste därmed ingenting om 

studien. Eftersom sjuksköterskan inte visste något om studien var det svårt för denne att 

berätta om sina upplevelser om hur stress påverkade dennes arbete för en patientsäker vård. 

Hade sjuksköterskan varit förberedd och informerad om studien hade svaren kanske blivit av 

en annan karaktär och kanske gett studien ett annat resultat. 

 

Efter att sjuksköterskorna hade svarat på om de ville vara med i studien fick de betänketid, de 

fick betänketid innan intervjuerna bokades samt innan intervjuerna skulle ske. Detta gav dem 

några dagar upp till en vecka för att kunna reflektera om studien skulle kunna medföra en 

negativ inverkan på deras välbefinnande eller rådande arbetssituation då Etikkommittén 

Sydost ansåg att stress var ett känsligt ämne. Kjellström (2012) menar att det är viktigt att 

deltagarna får tid på sig att tänka igenom om de vill vara med i studien. Detta för att 

deltagarna inte får bli mutade, men även för att utesluta att de ställer upp i studien under hot 

eller tvång (ibid.). Författarna ansåg att studien var genomförbar eftersom sjuksköterskorna 

själva fick avgöra om studien skulle påverka deras välbefinnande eller rådande 

arbetssituation negativt. När författarna ringde upp sjuksköterskorna för att boka tid till 

intervju försäkrade sig författarna om att sjuksköterskorna ville ställa upp i studien. Ingen av 

de tillfrågade sjuksköterskorna avböjde vid samtalet. Författarna säkerställde även att 

sjuksköterskorna var införstådda med att de kunde avbryta sin medverkan när de ville under 

studiens gång samt att alla personliga uppgifter hanterades konfidentiellt. Sjuksköterskorna 
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blev både skriftligt samt muntligt informerade om att de kunde avbryta sin medverkan när 

som helst under studiens gång.  

 

Då intervjuerna valdes att genomföras med sjuksköterskor kunde svaren bli av större kvalité 

samt då det var sjuksköterskornas uppfattning om stress som var intressant. Enligt Danielsson 

(2012a) bör deltagarna vara relevanta för studiens syfte, i detta fall sjuksköterskor. Eftersom 

syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser hade en annan grupps medverkan, till 

exempel patienter, gett ett svar som inte hade svarat på syftet eftersom de inte har någon 

inblick i sjuksköterskornas arbete.  

 

Anledningen till att sjuksköterskorna skulle vara allmänsjuksköterskor och arbetat inom 

vården i minst tre år var för att få en bättre uppfattning av arbetet på en medicin- eller 

kirurgavdelning. Sjuksköterskor som arbetat mindre än tre år ansågs inte ha tillräckligt med 

erfarenhet för att ge ett rättvisande svar på intervjufrågorna. Sjuksköterskor på en vårdcentral 

hade inte varit av intresse då de inte ansågs uppleva stress på samma sätt som sjuksköterskor 

på en vårdavdelning gör och resultatet hade kunnat bli annorlunda. Plats och tid bestämdes 

tillsammans med sjuksköterskorna för att underlätta deltagandet, i detta fall skedde 

intervjuerna på sjukhuset. En annan anledning till varför intervjuerna skedde på 

sjuksköterskornas arbetsplats var för att författarna ville att sjuksköterskorna skulle vara i den 

miljön där syftet hade sin utgångspunkt. Henricson och Billhult (2012) anser att en kvalitativ 

intervju med fördel ska ske i det undersöka fenomenets miljö. Detta för att resultatet formas 

av det sammanhang som studien utförs i.  

 

Henricson (2012) beskriver vikten av att reflektera över förförståelsen då det kunde påverka 

dataanalysen samt resultatet. Båda författarna hade en förförståelse om stress och hur det 

kunde påverka vården efter verksamhetsförlagd utbildning på olika vårdavdelningar. Inför 

varje intervju var författarna medvetna om sin förförståelse. Författarna ansträngde sig för att 

inte visa sina erfarenheter av omvårdnadsarbete under stress med kroppsspråk eller ord som 

kunde påverka sjuksköterskornas berättelser om stress.  

 

Enligt Danielsson (2012b) kunde analysen av en kvalitativ studie antingen vara beskrivande 

eller tolkas utifrån en djupare nivå. En kvalitativ innehållsanalys var oavsett önskat djup på 

tolkningen beskrivande och resultaten var användbara inom olika sammanhang. Då studien 

utgick från en empirisk kvalitativ studie i form av intervjuer var inspiration från Graneheim 
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och Lundmans (2004) innehållsanalys lämplig. Valet av denna analys baserades på grund av 

att författarna var ute efter en mer djupare förståelse av hur stress påverkade sjuksköterskors 

arbete för en patientsäker vård. I Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys var det 

möjligt att bearbeta texten med både manifesta och latenta inslag för att få en ökad förståelse 

av studien. Då studiens insamlade datamaterial var begränsad på grund av intervjuguidens 

utformning kunde detta ha medfört att innehållsanalysens manifesta och latenta inslag inte 

kunde nå det önskade djup som författarna var ute efter.  

Resultatdiskussion 

Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier varav tre kommer diskuteras i detta avsnitt då 

dessa ansågs vara intressanta och viktiga för studien. De kategorier som diskuterades var 

göra fel i arbetet, avbrott samt svårt att prioritera det viktiga.  

 

Resultatet visade att feladministrering kunde ske inom vården på grund av stress, detta styrks 

av Berland et al. (2008) som menar att stress ökade risken för fel och brister vad det gällde 

medicinadministrering. Stressen kunde även skapa allvarliga konsekvenser för säkerheten hos 

patienten (ibid.). Under intervjuerna framkom det att mycket fel uppstod i arbetet när det var 

en stressad arbetsmiljö. Detta påverkade även den patientsäkra vården då exempelvis fel 

uppstod under administrering och utdelning av läkemedel. Ramanujam, Abrahamson och 

Anderson (2008) skriver i sin studie att sjuksköterskorna under stress upplevde sig utmattade. 

Utmattningen resulterade i att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde garantera sina 

patienter en patientsäker vård, även den ökade arbetsbelastningen ledde till att den 

patientsäkra vården brast (ibid.). Studiens resultat visade på att i en stressad arbetsmiljö gick 

det inte att garantera att alla arbetsuppgifter utfördes på ett säkert sätt. Säkerheten och de 

anställdas skydd mot stress brast i arbetet när det var ett ökat tryck på avdelningarna 

(SFS1977:1160). Om säkerheten skulle brista och de anställda blev utsatta för stress skulle 

detta kunna skapa ett stort lidande hos patienterna som skulle kunna få biverkningar eller 

försämrat allmäntillstånd efter feldosering eller av fel läkemedel. Detta skapade inte bara 

lidande hos patienterna utan kunde även hos sjuksköterskorna leda till en känsla av att vara 

otillräckliga och ha bristande kunskap inom sitt yrke och sin profession. I stressade 

situationer påverkades den kognitiva förmågan hos sjuksköterskorna att kunna reflektera över 

om dosen som gavs var rimlig menar Ödegård (2013). Koncentrationsförmågan minskade 

under stress och detta kunde leda till att sjuksköterskorna hade svårigheter med att få sitt 
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arbete utfört på ett säkert sätt, till exempel att viktig information om patienterna glömdes bort 

att journalföras (Lyon, 2000).  

 

Enligt Henderson (1982) ska sjuksköterskan hjälpa den som lider av sjukdom så att denne 

kan återfå sin hälsa och på så sätt lindra lidande. I intervjuerna framkom det att i stressade 

situationer och hög arbetsbelastning hade sjuksköterskorna svårt att tillgodose patienten med 

en patientsäker vård. Kazimiera Andersson (2015) skriver att sjuksköterskor inte upplevde sig 

ha den tiden som krävdes för att patienten och dess önskemål kring sin egen vård och 

tillfrisknande skulle kunna tillgodoses. Enlig Rush et al. (2008) kan sjuksköterskornas 

förmåga att skapa en kontakt med patienter och deras anhöriga minska när de inte har en bra 

relation. Detta medförde att patienternas önskemål och deltagande i sin egen vård inte blev 

tillgodosett, vilket gjorde den personcentrerade vården lidande. När patienterna och deras 

familjer inte kunde kommunicera med sjuksköterskorna bidrog detta till att sjuksköterskorna 

inte fick den kännedom om patienterna som de behövde för att bedriva en säker vård (ibid.). 

Studiens resultat indikerade att om det inte fanns utrymme för en personcentrerad vård fanns 

det inte heller tid för att kunna säkerställa en patientsäker vård. Hindle, Haraga, Radu och 

Yazbeck (2008) menade att patientsäkerheten är viktig och är i stort behov av förbättring. 

Förbättringen måste ske inom kort för att kunna säkerställa den patientsäkra vården (ibid.). 

Under intervjuerna berättade sjuksköterskorna att patientsäkerheten ibland brast då det kunde 

förekomma feladministreringar av läkemedel eller att läkemedel delades till fel patient. 

Patienten kunde då få biverkningar som försämrade patientens tillstånd eller att 

återhämtningen blev längre än planterat. För att sjuksköterskorna skulle kunna säkerställa 

patientsäkerheten var det viktigt att sjuksköterskorna var uppmärksammade på att rätt 

läkemedel delades till rätt patienter. Henderson (1982) menade att det är patienten som ska 

vara i fokus och dennes behov. Under stressade situationer kunde inte sjuksköterskorna lägga 

det fokus på patienten som behövdes för att kunna tillgodose omvårdnadsbehoven och 

säkerställa den patientsäkra vården. Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) menade i sin 

studie att sjuksköterskorna kunde få en känsla av att vara maktlösa när det uppkom tidsbrist. 

Detta medförde att deras chanser minskade att ta hand om patienterna på ett sätt som de 

tyckte var bra. 

  

Sjuksköterskorna beskrev hur de ständigt blev avbrutna i sitt arbete och hur det ledde till att 

de tappade den röda tråden och missade viktiga moment i arbetet. Detta var en bidragande 

orsak till varför patientsäkerheten blev utsatt när avbrott skedde under till exempel 



 

20 
 

medicinhantering. Under en intervju framkom det att arbetet med människor gjorde att 

arbetet som bedrevs inte alltid var helt planerbart. Avbrott i form av ett akut EKG eller 

blodsockersvall kunde förekomma. Detta splittrade sjuksköterskornas tankegångar vilket 

ledde till ytterligare stress och minskad patientsäkerhet då arbetet upplevdes ta längre tid än 

vad sjuksköterskorna hade planerat. Sørensen och Brahe (2013) bekräftade att sjuksköterskor 

ständigt blev avbrutna av kollegor, patienter, anhöriga eller av telefonen. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna blev irriterade och hade svårt för att återgå till sitt avbrutna arbete. Berland 

et al. (2008) bekräftade även detta då de menade att ständiga avbrott kunde påverka vården 

negativt. Patientsäkerheten påverkades av en arbetsmiljö som inte var tillfredställande där 

avbrott var vanligt förekommande och bidrog till ständiga fel. Arbetsklimatet blev 

otillfredsställt när arbetskamraterna var stressade och arbetet avbröts. När avbrott inträffade 

kunde det vara svårt för sjuksköterskan att agera eftersom situationen inte alltid var 

igenkännbar och sjuksköterskan inte visste vad hon skulle göra i den specifika situationen 

(ibid.). 

 

När sjuksköterskorna blev avbrutna i sitt arbete med en patient kunde de oftast inte avsluta 

arbetsuppgiften innan en ny arbetsuppgift skulle påbörjas. Detta kunde resultera i att den 

personcentrade- och patientsäkra vården åsidosattes för mer akuta vårdsituationer. Även 

sjuksköterskornas tankegångar blev splittrade när de sedan skulle återgå till det avbrutna 

arbetet. De splittrade tankegångarna och avbrotten gjorde att sjuksköterskorna upplevde en 

ökad stress i arbetet och hade svårt att upprätthålla den grundläggande sjukvården som 

Henderson (1982) skrev var olika moment som skulle ingå i omvårdnadsarbetet. Enligt Hall 

et al. (2010)  bidrog majoriteten av alla avbrott inom hälso- och sjukvården till negativa 

konsekvenser. Detta kunde vara förseningar av behandlingar eller brist på 

koncentrationsförmåga och fokus. Sjuksköterskorna ansåg att förseningar på grund av 

avbrott kunde resultera i att deras koncentration blev påverkad. Ett arbete som tog femton 

minuter tog istället en timme att slutföra. När sjuksköterskorna sedan kom tillbaka till det 

avbrutna arbetet ökade risken att det blev fel. Vid avbrott fanns risken att arbetet gick 

förlorat och sjuksköterskorna glömde bort vad de höll på med. Sørensen och Brahe (2007) 

skriver att sjuksköterskor som blev avbrutna orsakade en frustration eftersom 

sjuksköterskorna ansåg att de flesta avbrotten var onödiga eller att de hade kunnat skjutas 

upp till ett senare tillfälle. Vidare skriver de att sjuksköterskorna tyckte att en del avbrott var 

accepterade, men att det även kunde bidra till irritation. Det framkom att det kunde vara till 
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en fördel att skapa strängare hanteringar av avbrott för att avbrotten inte skulle vara så 

många (ibid.). 

 

När sjuksköterskorna hade mycket att göra hade de svårt att se det viktiga i arbetet under 

stress. Detta gjorde att sjuksköterskorna tappade den röda tråden i arbetet och glömde bort 

vad de höll på med eller fick ett tunnelseende och missade då viktiga varningssignaler. Om 

varningssignalerna inte hade missats kunde vårdinsatser sättas in tidigare och kunnat minska 

lidande eller förhindrat dödsfall. Larsson etl.al. (2012) skriver även detta och menar att det är 

ett vanligt fenomen inom vården då plötsliga händelser ofta inträffar. Hur sjuksköterskorna 

uppfattar situationen är ett av de största problemen. Sjuksköterskorna kunde uppfatta en 

allvarlig situation som inte brådskande och det påverkade den patientsäkra vården (ibid.). I 

resultatet framkom det att plötsliga händelser inträffade och bidrog till att sjuksköterskorna 

fick prioritera de olika arbetssituationerna. Ödegård (2013) poängterade att den kognitiva 

förmågan påverkades negativt under stress för att kunna fatta viktiga beslut. Detta ansågs 

vara ett vanligt fenomen inom hälso- och sjukvården. Det påverkade den patientsäkra vården 

då de beslut som fattades inte hann tänkas igenom ordentligt. Enligt Socialstyrelsen (2012) 

ska patienterna vara skyddade mot vårdskador som antingen påverkar patienten fysiskt eller 

psykiskt, men även mot lidande, sjukdom eller dödsfall. Det är vårdgivaren som ska se till att 

patienten inte drabbas av detta enligt Patientsäkerhetslagen (SFS2012:659).   

 

Om sjuksköterskorna upplevde en stressad miljö kunde det påverka patienternas hälsa och 

välbefinnande, då sjuksköterskorna kanske inte hade tid att tillgodose patienternas 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskornas huvuduppgift ska vara att se till att patienternas 

omvårdnadsbehov tillgodoses för att ett tillfrisknande eller minskat lidande ska kunna ske. 

Utöver omvårdnadsbehoven ska även andra behov kunna tillgodoses, till exempel utövning 

av religion och tro samt andra viktiga moment som patienten ska få tillfredsställda 

(Henderson, 1982). Detta kunde under stress förbises då sjuksköterskorna inte hade möjlighet 

att tillgodose patienterna med detta. Billeter-Koponen och Fredén (2005) menade i sin studie 

att stressen och dess negativa effekter inte hade någon inverkan på sjuksköterskornas 

värderingar om att möta patienter och deras individuella behov eller viljan att upprätthålla en 

relation, men det påverkade sjuksköterskornas förmåga i mötet. Hög arbetsbelastning och 

pressen från omgivningen påverkade känslan av att inte utföra en funktionell situation. Det 

bidrog till att försöka utföra ett dugligt arbete för dagen, men sjuksköterskornas förmåga att 
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komma ihåg saker och lära in blev försämrad. En faktor som påverkades av detta var att 

energin till att lyssna och ta tag i nya problem än de som redan fanns försvann (ibid.). 

Slutsatser 

Syftet med studien var att belysa hur stress påverkade sjuksköterskors arbete för en 

patientsäker vård. Efter sex intervjuer med allmänsjuksköterskor på olika medicin- och 

kirurgavdelningar framkom det hur stress påverkade sjuksköterskornas arbete för en 

patientsäker vård. Detta resulterade i att sjuksköterskorna gjorde fel i vården, till exempel fel 

vid administrering av läkemedel, utsatte både sig själva och patienter för fara vid lyft och 

förflyttning eller när sjuksköterskorna måste prioritera mellan patienterna.   

 

I studien framkom det hur stress påverkade patientsäkerheten på ett negativt sätt för 

patienten. Men vad som var den utlösande faktorn för stress framkom inte. Detta är något 

som bör undersökas vidare då tidigare forskning riktar sig mer mot hur stress påverkar arbetet 

och inte vad som orsakar stress i sjuksköterskornas vardag. Varför det bör undersökas vidare 

är för att kunna stärka och förbättra den patientsäkra vården och på så sätt säkerställa kvalitén 

på den framtida vården.  
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Etikkommittén Sydost har tagit del av projektplanen inför examensarbete på 
sjuksköterskeprogrammet. Vi ser inga större etiska hinder kring genomförandet av denna 
studie. Några delar bedömer vi behöver förtydligas.  
 
– I projektbeskrivningen står det att intervjuerna ska genomföras under v. 12-14 medan det i 
informationsbreven står att de ska genomföras v 10-11, bör stämma överens.  
 
– Det finns ingen information i ansökan om hur sjuksköterskor väljs ut eller plockas bort om 
det är fler än sex intresserade. Likaså om det inte blir sex personer som anmäler sitt intresse. 
Ni bör fundera över hur en sådan situation hanteras.  
 
– Etisk fråga 15, bör förtydligas hur ni lägger upp studien (inkluderingen) av sjuksköterskor 
för att veta att relationen till dem man inkluderar kommer att vara obefintlig(som anges).  
 
– Det går inte att lova att enbart studenter och handleder har tillgång till data och oavsett om 
intervjuerna numreras kan personerna kännas igen på rösten och därmed kunna spåras.  
 
– Ni har fyllt i egengranskning och anser inte att studien berör känsliga personuppgifter. 
Stress bedöms dock ofta vara en hälsoaspekt och därför känslig. Uppgifter (namn, avdelning, 
sjukhus och telefonnummer) om deltagarna samlas in via samtyckesblanketten vilket gör att 
det inte går att utesluta att känsliga uppgifter kan spåras till viss person. Detta bör ni 
reflektera över. 
 
– I informationsbreven föreslås omstrukturering. Börja istället med en inledning som tydligt 
visar att det är information om en studie, en förfrågan om deltagande och till vem 
informationen riktar sig. Ni föreslås också ändra C-uppsats till examensarbete. Beskriv hur 
data kommer förvaras (även den inspelade dokumentationen). Det bör också framgå hur ni 
definierar stress. Längre fram i brevet kan en presentation av er, som studenter komma. Vi 
råder er att använda skolans e-post. 
 

Handledare 
Ingrid Weiber  
Institutionen för hälsa 
Blekinge tekniska högskola 
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Etikkommittén vill också informera att bedömningen finns kring etiska aspekter och övriga 
beaktande görs inte av innehållet.  
 
Karlskrona 2015-02-27  
Etikkommittén Sydost  
 
 
Louise Stjernberg  
Ordf. 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 
 
 
 
 

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 

 
Vill du vara med i en studie om hur stress påverkar sjuksköterskans arbete för en 
patientsäker vård?  
 
Studien ligger till grund för vårt examensarbete som kommer ha en empirisk kvalitativ 
utgångspunkt. Därför behöver vi sjuksköterskor som har arbetat inom vården i minst 3 år och 
kan tänkas ställa upp på en intervju.  
   Intervjuerna kommer att spelas in och tar cirka 15 minuter, beroende på hur mycket ni har 
att berätta. Tid och plats då samtalen kommer genomföras bestäms tillsammans med 
deltagaren. Samtalen kommer genomföras i enskilt rum med en intervjuare och deltagare. All 
data som samlas in är konfidentiell och kommer enbart användas av oss och vår handledare. 
Efter slutförandet av studien kommer all data som samlats in raderas.  
   Vecka 11 och 14 kommer intervjuerna genomföras. Intervjuerna är helt frivilliga och du 
kan hoppa av när du vill.        
   Vid stort intresse av deltagande i studien kommer deltagare slumpmässigt väljas ut. Om 
intresset inte är så stort återkommer vi efter ca två veckor och gör ett nytt försök.  
   När uppsatsen är klar kommer den finns tillgänglig på Arkiv EX på Blekinge Tekniska 
Högskola och vi kommer självklart skicka ut exemplar till er som har deltagit i studien.   
   Vi som ska genomföra studien är två sjuksköterskestudenter som går termin fem på 
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Under vårterminen 2015 ska vi under 15 veckor 
skriva vårt examensarbete om hur stress kan påverka en säker vård.  
   Vi definierar stress som en bidragande faktor för en minskad säker vård och ökade 
vårdskador, då det inte finns tid för sjuksköterskan att tillgodose patienternas olika behov.  
  

Med vänliga hälsningar  

Julia Gunnarsson 
Sjuksköterskeprogrammet 
Blekinge Tekniska Högskola 
xxxx@student.bth.se  
Telefon: xxxx 
 
Kristin Liljevern 
Sjuksköterskeprogrammet 
Blekinge Tekniska Högskola 
xxxx@student.bth.se   
Telefon: xxxx 

Handledare  
Ingrid Weiber  
Institutionen för hälsa  
Blekinge Tekniska Högskola 
xxxx@bth.se  
Telefon: xxxx 
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Bilaga 3 Informerat samtycke- Sjuksköterska  

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 
Informerat samtycke 
 
Intervjuerna ligger till grund för studiens syfte om hur stress påverkar sjuksköterskornas 
arbete för en säker vård.  
   Den information som framkommer från intervjuerna kommer hanteras konfidentiellt för att 
bevara intervjupersonernas integritet.   
  Som intervjuperson kan du när som helst under studiens gång kan avbryta din medverkan.  
    
 
Här med intygar jag att jag har tagit del av ovanstående information som berör min integritet 
och studiens innehåll, och samtycker till deltagande i studien

X
Telefon (gärna mobil) 

X
Ort Datum

X
För- och efternamn

X
Avdelning Sjukhus
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Bilaga 4 Informerat samtycke- Avdelningschef 

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Tillstånd om genomförande av studie 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som går termin fem på Blekinge Tekniska Högskola i 
Karlskrona. Under vårterminen 2015 ska vi under 15 veckor skriva vårt examensarbete hur 
stress kan påverka en säker vård.  
   Utlåtande från Etikkommittén Sydost har erhållits som innebär att är studien är etiskt 
genomförbar.  
   Examensarbetet kommer vara en empirisk kvalitativ studie, därför behöver vi 
sjuksköterskor som har arbetat inom vården i minst 3 år och kan tänkas ställa upp på en 
intervju. Intervjuerna ligger till grund för studiens resultat om vad det är som påverkar 
sjuksköterskornas arbete för en säker vård. 
   Vecka 11 och 14 kommer intervjuerna genomföras. Intervjuerna kommer att spelas in och 
tar cirka 15 minuter. Tid och plats då samtalen kommer genomföras bestäms tillsammans 
med deltagaren. Samtalen kommer genomföras i enskilt rum med en intervjuare och 
deltagare. Data som samlas in är konfidentiell och kommer enbart användas av oss och vår 
handledare.  
  Intervjupersonerna är informerade om att de när som helst under studiens gång kan avbryta 
sitt medverkande.  
 
Här med intygar jag att jag har tagit del av ovanstående information som berör de anställdas 
integritet och studiens innehåll, samt ger godkännande för genomförande av studien. 

  

 

 

 

 

 

X
Telefon

X
Avdelning Sjukhus

X
Ort Datum

X
För- och efternamn
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Bilaga 5 Intervjuguide  

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Intervjuguide  

1. Berätta för oss hur stress påverkar ditt arbete för en säker vård? 
2. Hur kommer det sig att det påverkar ditt arbete? 

Följdfrågor  
1. Hur menar du?  
2. Kan du utveckla mer?  
3. Vad menar du med detta uttryck?  
4. Finns det något mer du vill tillägga?  
5. Hur känner du?  
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Bilaga 6 Exempel på analysförfarande 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod  Kategori 

Blir det alldeles för stressigt så är det 
lätt att göra fel… kan dela fel 
läkemedel… administrera fel… 

Stress gör att man 
gör fel. Delar fel 
läkemedel.  

Administrerar 
fel.  

Göra fel i 
vården 

Och har man dom andra patienterna så 
ska man… ge rätt läkemedel till dom. 

Ge rätt läkemedel.  Rätt 
läkemedel 

När vi hanterar mediciner och så också 
är man väldigt stressad så kan många 
fel uppstå på vägen… och att vissa fall 
även att man kan ge fel medicin till fel 
patienter, det är också en ökad risk när 
det är mycket stress på avdelningarna. 

Stressad under 
medicinhantering 
och risk för fel 
medicin till fel 
patient 

Fel 
administrering  

När man har mycket att göra så kan det 
ju bli så att man har en stress och då 
kan man ju glömma bort saker… då 
kan det bli fel. 

Mycket att göra 
som blir stress och 
man glömmer bort 
saker. 

Fel i arbetet 


