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Omvårdnadsarbete under stress 

 
 
Martin Klasson 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund:  Arbetsrelaterad stress är stress orsakad eller försämrad av arbetet. Vid långvarig 
stress ökar risken för skadliga effekter eller sjukdomar. Orsakerna till stress inom akutvården 
beror främst på arbetsmiljön och vårdandet av kritiskt sjuka. Begreppet akutvård omfattar de 
sjukvårdsinstanser där plötsliga och akuta skador kan leda till döden eller funktionshinder om 
inte den skadade får hjälp. Sjuksköterskans främsta uppgift är att hjälpa patienter att uppnå 
hälsa.  
Syfte: Syftet är att beskriva den arbetsrelaterade stressens inverkan på sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete inom akut- och intensivvård. 
Metod: Metoden som valdes för att besvara studiens syfte var en litteraturstudie med 
kvalitativ ansats där resultatet grundats på vetenskapliga artiklar som analyserats med 
Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. 
Resultat: Ur innehållsanalysen kunde en kategori urskiljas: Tidsrelaterade faktorer. 
Arbetsrelaterad stress beror på eller skapar oftast en känsla av tidspress. Den känslan medför 
att sjuksköterskans arbetsprestation försämras samt sjuksköterskans förmåga att fungera. 
Patientsäkerheten och sjuksköterskans attityd gentemot patienterna blir också försämrad vid 
arbetsrelaterad stress. Tidspressen medför även begränsningar i sjuksköterskans möten med 
patienterna samt möjligheten att planera och organisera sitt arbete.  
Slutsats: Vid försämringar och begränsningar av omvårdnadsarbetet är det svårt för 
sjuksköterskan att vara sjuksköterska. Försämringar och begränsningar av omvårdnadsarbetet 
kan medföra att sjuksköterskan inte kan leva upp till de punkter socialstyrelsen har över vilka 
kompetenser en sjuksköterska ska ha förmåga att kunna utöva. Genom en ökad förståelse av 
vad arbetsrelaterad stress har för inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete kan 
förhoppningsvis problemen förebyggas och undvikas. 
 

Nyckelord: Akutvård, arbetsrelaterad stress, intensivvård, omvårdnad, sjuksköterska 
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Inledning 
Tidsbrist, brist på tjänster och resurser samt det administrativa ansvaret är några av de 

främsta orsakerna till arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor (McGrath, Reid & Boore, 2003). 

Extra stressigt är det att vårda kritiskt sjuka (Healy & Tyrrell, 2011). Stress hos sjuksköterskan 

bidrar till konsekvenser för både patienter och sjuksköterskan själv (Leiter, Harvie & Frizzel, 

1998). Arbetsmiljöverket (2012) genomförde en undersökning gällande arbetsorsakade 

besvär och det framkom att cirka 11% av samtliga sysselsatta sjuksköterskor i Sverige har 

haft besvär med stress och psykiska påfrestningar under de senaste tolv månaderna då 

undersökningen gjordes (ibid.). 

 

Enligt Lambert och Lambert (2001) är det få kvalitativa studier som har gjorts om 

sjuksköterskor och stress (ibid.). Motivet med den här studien är att sammanställa kunskapen 

om hur stress påverkar sjuksköterskan och hur det i sin tur inverkar på omvårdnadsarbetet. 

Negativa effekter på omvårdnadsarbetet kan uppmärksammas och med ökad förståelse kring 

ämnet kan eventuella problem förebyggas och undvikas. 

Bakgrund 

Arbetsrelaterad stress 
Health and Safety Authority (HSA) (2011) definierar arbetsrelaterad stress som stress 

orsakad eller försämrad av arbetet. Parmsund, Svensson, Tegbrant och Åborg (2009) skriver 

att en stressreaktion är ett tillstånd då kroppen ökar sin fysiologiska och psykologiska 

beredskap. Det som skapar stress hos människor varierar mellan person till person. 

Konditionsnivå, sömn och hur lätt stressystemet aktiveras är några av de faktorer som 

påverkar hur stressreaktionen utspelar sig (ibid.).  

 

Parmsund et al (2009) skriver att kroppens stressystem är konstruerat för att enbart aktiveras 

en kort stund. Därefter behöver kroppen vila och återhämta sig. Blir stresspådraget långvarigt 

eller att ingen möjlighet för återhämtning ges, ökar risken för skadliga effekter och 

sjukdomar. Vid långvarig stress kan det bli svårare att sova, vissa blir överaktiva och rastlösa, 
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känslosystemet påverkas och irritation och aggressivitet är vanligt förekommande. 

Koncentrationsförmågan försämras och det kan bli problem med att minnas saker (ibid.).  

 

Healy och Tyrrell (2011) beskriver att en av de främsta orsakerna till stress på en 

akutmottagning är arbetsmiljön. Det handlar då om otillräcklig bemanning, dåligt 

tjänstgöringsschema, hög arbetsbelastning, överbeläggningar och traumatiska händelser 

(ibid.). Vårdandet av kritiskt sjuka patienter upplevs också som ett stort stressmoment av 

många sjuksköterskor (Healy &Tyrell, 2011; Laposa, Alden & Fullerton, 2003; O’Connor & 

Jeavons, 2003). 

Akut- och intensivvård 
Enligt Hirshon et al. (2013) är akutvård ett relativt brett begrepp då det finns flera instanser 

inom sjukvården som inriktar sig mot akutvård men som ändå skiljer sig från varandra. Det 

som dock är gemensamt för de sjukvårdsinstanser som inriktar sig mot akutvård är att de alla 

jobbar under tidspress. Akutvård omfattar således hälsosystemets komponenter som används 

för att behandla plötsliga, ofta oväntade, akuta eller nyblivna händelser av skador och 

sjukdomar som kan leda till döden eller funktionshinder utan snabbt ingripande. Akutvård har 

en livsviktig roll för preventionen av dödsfall och funktionshinder. Inom hälsosystemet 

fungerar akutvården också som en inkörsport för individer med akuta och brådskande skador 

(ibid.). 

 

Termen akutvård omfattar en rad kliniska vård instanser, inklusive intensivvård (Hirshon et 

al., 2013). Med intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av 

patienter med svåra, ofta livshotande, sjukdomar eller skador (SFAI, 2009). En avdelning 

som är inriktad mot intensivvård är en avdelning där patientens tillstånd är det avgörande, 

inte diagnosen. En intensivvårdsavdelning tar hand om de allra sjukaste och svårast skadade 

patienterna som sjukhusets andra avdelningar inte kan ta sig an. Patienter som är inlagda på 

en intensivvårdsavdelning är i de flesta fall kritiskt sjuka och deras tillstånd är  instabilt 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 
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Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 
Omvårdnad är ett av sjuksköterskans ansvar- och kompetensområden med syfte på att stärka 

hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa samt att bevara individens behov och 

möjligheter (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Enligt Travelbee (1971) är syftet med omvårdnad att assistera individer, familjer eller 

samhället med att förebygga eller hantera upplevelsen av sjukdom och lidande. Syftet uppnås 

genom etableringen av en mellanmänsklig relation. En mellanmänsklig relation definieras av 

Travelbee som en eller flera erfarenheter mellan sjuksköterskan och en person i behov av 

sjuksköterskans tjänster (ibid.). 

 

Etableringen av en mellanmänsklig relation görs genom interaktioner mellan sjuksköterska 

och patient. Interaktioner uppstår när sjuksköterskan kommunicerar, delar ut medicin, utför 

omvårdnadsåtgärder, eller utför föreskrivna behandlingar. Det finns flera olika sorters 

interaktioner mellan patienter och sjuksköterskor. Vissa interaktioner karaktäriseras som 

ytliga, opersonliga och att patientens behov inte tillgodoses. En mellanmänsklig relation 

består generellt av goda interaktioner som är till hjälp för patienten och där patientens behov 

tillgodoses. Det viktigaste redskapet en sjuksköterska har för att etablera en mellanmänsklig 

relation är kommunikation. Syftet med kommunikation är att lära känna patienten och att 

utforska och tillgodose dennes behov. Att lära känna patienten är lika relevant och 

nödvändigt som att ge fysisk omvårdnad (Travelbee, 1971). 

  

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tydliggör 

sjuksköterskans profession och yrkesutövning för att bidra till att ge patienten en god och 

säker vård. Kompetensbeskrivningen är ett omfattande och beskrivande dokument med 

många punkter. Några av de punkter kompetensbeskrivningen tar upp är att sjuksköterskan 

ska ha förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt, organisera och/eller delta i 

teamarbetet kring patienten, följa gällande rutiner samt uppmärksamma arbetsrelaterade 

risker och aktivt förebygga dem. Sjuksköterskan ska även ha förmåga att kommunicera med 

patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt och ha 

förmågan att informera och undervisa patienter och/eller närstående samt att förvissa sig om 

att patient och/eller närstående förstår given information (ibid.). 
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Syfte 
Syftet var att beskriva den arbetsrelaterade stressens inverkan på sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete inom akut- och intensivvård. 

Metod 
För att erhålla en fördjupad förståelse av det valda ämnet och för att kunna svara på syftet 

gjordes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En litteraturstudie är enligt Aveyard (2010) 

en omfattande och tolkande studie av litteratur som relaterar till ett särskilt ämne. Analysen 

av litteraturen i en litteraturstudie leder till nya insikter som bara är möjliga att uppnå när 

varje bit av information ses i kontexten av annan information (ibid.). Ett kvalitativt synsätt 

innebär att intresset för individens subjektiva tolkningar av verkligheten är det betydelsefulla 

(Backman, 2008). Kvalitativa studier har ofta syfte att besvara frågor om vad, hur eller varför 

saker är som dem är istället för frågor såsom hur många eller hur mycket (Green & 

Thorogood, 2009). 

 

Urval 

Databaser 

Artikelsökningen gjordes via databaserna CINAHL och Medline (se Bilaga 1). Aveyard 

(2010) skriver att ämnesspecifika databaser tillåter användaren att göra avancerade sökningar 

med hjälp av olika kombinationer av ord och har direkt åtkomst till akademiska tidskrifter 

och böcker. CINAHL har ett brett utbud av internationell litteratur som riktar sig mot 

omvårdnadsforskning och närliggande områden (ibid.). Medline är en databas som bland 

annat behandlar områden som omvårdnad och medicin (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). 

Sökord 

De sökord som användes till databassökningarna var: Stress, Occupational; Stress, 

Physiological; Stress, Psychological; Stress; Emergency Medical Service; Emergency room; 

Emergency Department; Emergency Service; Accident & Emergency; Casualty Department; 

Intensive Care Unit; Intensive Care; Critical Care; Nursing Care; Emergency Nursing; 

Practical Nursing; Nursing; Burnout, Professional (se Bilaga 1). Aveyard (2010) skriver att 
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användningen av lämpliga sökord är essentiellt för att omfatta databasens bredd av relevant 

litteratur. Sökorden ska fånga upp kärnan i forskningsfrågan eller ämnet (ibid.). Sökorden 

kombineras med de Booleska termerna AND och OR. Willman et al (2011) skriver att 

användning av den Booleska termen AND är ett sätt att begränsa sökningen till artiklar som 

innehåller sökorden tillsammans och utesluter artiklar som inte har just den kombinationen av 

sökord. Termen OR används för att utvidga sökningen (ibid.).  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska, 

studierna skulle vara gjorda med kvalitativ metod samt att artiklarna skulle beskriva 

sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården eller intensivvården. För att begränsa 

sökningarna ytterligare och för att erhålla förhållandevis aktuell forskning valdes artiklar som 

publicerats mellan åren 2000 och 2013. Aveyard (2010) skriver att meningen med att 

använda inklusions- och exklusionkriterier är för att kunna urskilja vilka artiklar som svarar 

på syftet och vilka artiklar som inte gör det. 

Sökträffar 

Databassökningarna i CINAHL och Medline resulterade i 393 sökträffar efter att 

begränsningar i databaserna gjorts (Bilaga 1). Av de sökträffarna lästes 30 stycken abstracts 

då de artiklarna var intressanta på titelnivå. Slutligen ansågs sex stycken artiklar svara på 

studiens syfte och fick därmed kvalitetsgranskas. 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna är granskade med ett modifierat granskningsprotokoll (Bilaga 2) baserat på 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) exempel av ett protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod. Anledningen till modifikationen är att vissa av punkterna i 

granskningsprotokollet inte är relevanta för studiens syfte. Enligt Willman et al. (2011) är ett 

granskningsprotokoll en typ av mall som används som stöd vid systematisk granskning av 

vetenskapliga artiklar för att bedöma kvaliteten på artiklarna (ibid.). Bedömningsmallen 

består av 12 frågor där ett ja svar innebär ett poäng. Artiklar anses vara av hög kvalitet mellan 

nio och tolv poäng. Mellan sex och åtta poäng anses artiklarna vara av medel kvalitet. Under 

sex poäng är kvaliteten av artiklarna låg. Kriteriet för att artiklarna skulle vara med i studien 

var att de skulle uppnå nio poäng eller högre. Artiklar under den gränsen utesluts. Samtliga 

artiklar som hittades genom databassökningarna bedömdes vara av hög kvalitet efter att ha 

granskats utifrån bedömningsmallen. 
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Analys 
Innehållsanalys används för att vetenskapligt analysera dokument (Olsson & Sörensen, 

2011). Den analysmetod som användes för analys av data var en modifierad version av 

Graneheims och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs innehållsanalys för artiklar med 

kvalitativ inriktning. Det modifierade i metoden är att en översättningskolumn läggs till 

mellan meningsenheter och kondensering. Anledningen att en översättningskolumn användes 

var att de valda artiklarna är skrivna på engelska och därmed underlättade översättningen de 

senare stegen i innehållsanalysen. Analysen gjordes manifest med latenta inslag, vilket enligt 

Olsson och Sörensen (2011) innebär en textnära beskrivning av det uppenbara i texten men 

att vissa tolkningar av texten kan ha gjorts.  

 

Det första som gjordes i innehållsanalysen var att meningsenheter som svarar på syftet söktes 

upp ur de valda artiklarnas resultat. Meningsenheter är enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ord eller meningar som innehåller delar som kan kopplas samman med varandra 

genom sitt innehåll och sammanhang (ibid.). Meningsenheterna översattes sedan till svenska 

för att därefter kondenseras. Graneheim och Lundman (2004) skriver att kondensering 

innebär att texten kortas ner utan att något viktigt innehåll tas bort (ibid.). Efter att texten 

kondenserats kodades den. Att koda en meningsenhet innebär enligt Graneheim och 

Lundman (2004) att kortfattat beskriva innehållet av själva meningsenheten. Det blir en form 

av etikett (ibid.). Koderna jämfördes därefter med varandra och parades ihop för att bilda 

kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

 
 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 
CCNs’ 
inability to 
function  
might be 
increased by 
repeated 
stressful 
events. 

Intensivvårds
sjukskötersko
rs oförmåga 
att fungera 
kan ökas vid 
upprepade 
stressade 
händelser. 

Oförmåga att 
fungera vid 
upprepad 
stress. 

Oförmåga att 
fungera. 

Tidsrelaterade 
faktorer 
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Resultat 
Syftet med studien var att beskriva den arbetsrelaterade stressens inverkan på sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete inom akut- och intensivvård. Innehållsanalysen av de sex valda studierna 

resulterade i att en kategori som svarade på syftet kunde urskiljas. Kategorin fick namnet  

tidsrelaterade faktorer. Det framkom i studien att arbetsrelaterad stress i form av tidsbrist eller 

upplevelsen av tidspress medförde försämringar samt begränsningar i omvårdnadsarbetet 

inom akut-och intensivvård. 

 

 
Figur 1. Översikt av kategorin 

 

Tidsrelaterade faktorer 
På grund av hög arbetsbelastning och brist på resurser skedde flera försämringar i 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor var tvungna att göra svåra prioriteringar på grund av 

tidsbristen som uppstår. Det fanns exempelvis inte tid till att erbjuda patienterna tvättning 

eller hjälp med byte av kläder. Det fanns inte heller tid till att vända sängliggande patienter i 

den grad det behövs. Den sortens ogjorda uppgifter bidrar till att frustration ökar hos 

sjuksköterskorna som vill göra mer för patienterna (Cronqvist, Theorell, Burn & Lützen, 

2001). När sjuksköterskan blir negativt påverkad emotionellt och fysiskt försämras 

arbetsprestationen (Moola, Ehlers & Hattingh, 2008).  Frustrationen i det här fallet bidrar till 

ytterligare försämring i omvårdnadsarbetet utöver de försämringar som grundar sig i tidsbrist. 

 

Ingen tid för återhämtning gör att det inte längre blir möjligt för sjuksköterskan att fungera på 

samma sätt som tidigare. Är arbetssituationen sådan att stressiga händelser ständigt är 

återkommande, exempelvis underbemanning eller många kritiskt sjuka patienter, kan stressen 

Resultat Tidsrelaterade 
faktorer 
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medföra att sjuksköterskans förmåga att fungera minskar. Det innebär att omvårdnadsarbetet 

försämras då en icke fungerande sjuksköterska har svårigheter att bidra till att arbetet blir 

gjort. (Moola, Ehlers & Hattingh, 2008). 

 

Den arbetsrelaterade stressen i form av tidspress gör att även patientsäkerheten försämras. På 

grund av ökade arbetskrav ökar även tidspressen för sjuksköterskorna. Att jobba under 

tidspress gör att sjuksköterskor inte känner att tiden räcker till för att på ett ordentligt och 

säkert sätt testa utrustning och noga förbereda läkemedel (Berland, Natvig & Gundersen, 

2007). Av samma anledning görs inte de dagliga kontrollerna såsom blodtryckstagning eller 

blodsockermätning. Även om de dagliga kontrollerna görs är riskerna stora att det blir 

felvärden på grund av misstag i utförandet (Cronqvist, Theorell, Burn & Lützen, 2001). 

Tidspress är farligt inom vården då dess konsekvenser ofta innebär en försämring för 

patientsäkerheten (Berland, Natvig & Gundersen, 2007). 

 

Tidspress innebär inte bara en försämring för patientsäkerheten utan även en försämring i 

sjuksköterskornas attityd. När sjuksköterskorna inte känner att tiden finns att stanna upp och 

prata med patienterna kan de byta till en attityd som utstrålar att dem är otillgängliga och inte 

har tid eller viljan att prata. När de väl pratar eller informerar patienterna görs det med en 

brysk ton och informationen som delges av sjuksköterskorna delges snabbt så att patienterna 

verkligen ska förstå att de är under tidspress. Ofta sker det så fort att patienterna inte hinner 

med och därmed inte förstår vad det är som händer eller som ska hända (Elmqvist, Fridlund 

& Ekebergh, 2012).  

 

Vanligtvis beror begränsningar i omvårdnadsarbetet på vilka resurser som finns till 

förfogande. Det kan då handla om exempelvis materiella resurser eller mänskliga resurser. 

Mänskliga resurser innebär personal. När det inte finns tillräckligt med personal är en 

avdelning underbemannad och avdelningen kan inte erbjuda den vård som känns nödvändig 

för patienterna då personal går åt till att stötta upp den förlorade personalstyrkan. Personalen 

blir därmed begränsad i att göra sitt bästa för patienterna när de får ytterligare arbetsuppgifter 

under dagen (Cronqvist, Theorell, Burn & Lützen, 2001; Oliveira, Pinel, de Andrade 

Gonçalves & Diniz, 2013).  
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I feel very sad, tired, exhausted working in this unit, because we have to work 

our best for the patient, but we can't. (Oliveira, Pinel, de Andrade Gonçalves & 

Diniz, 2013). 

 

Sjuksköterskor kan bli avbrutna när som helst under dagen. Det kan vara en telefon som 

ringer, en patient som blivit kritiskt sjuk och kräver omgående vård. Det kan hända saker när 

som helst vilket innebär att det är svårt för sjuksköterskan att ordentligt planera och 

organisera sitt dagliga arbete. Det blir då en begränsning för sjuksköterskan som inte kan 

optimera sitt arbete (Cronqvist, Theorell, Burn & Lützen, 2001). 

 

What I consider to be the worst thing is constantly being interrupted by new 

things to do, so that I almost forget what I was doing from the very beginning. 

(Cronqvist, Theorell, Burn & Lützen, 2001). 
 

Sjuksköterskor inom akut- och intensivvården är ofta under tidspress och har i många fall 

bara tid att göra det mest brådskande sakerna, såsom medicinhantering. I många fall måste 

sjuksköterskorna prioritera tiden på så sätt att den grundläggande omvårdnaden lämnas åt 

sidan och patienterna ges inte den tid dem kanske behöver (Cronqvist, Theorell, Burn & 

Lützen, 2001). Sjuksköterskorna har därmed inte tid att prata med patienterna, de får inte 

möjlighet att skapa den kontakten. De blir begränsade i mötet med deras patienter (Elmqvist, 

Fridlund & Ekebergh, 2012). När det mesta ska gå så snabbt som möjligt påverkas 

omvårdnaden. Personalen har blivit mer begränsad nu än den har varit förr i tiden. Förr 

handlade omvårdnad om att ge patienterna mycket tid. Det handlade om att vara där för 

patienterna, lyssna på och ta hand om dom (Kilcoyne & Dowling, 2007). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie valdes för att besvara den föreliggande studiens frågeställning då 

alternativet att göra en empirisk studie ansågs vara för tidskrävande. Polit och Beck (2012) 

anser att empiriska studier är de mest tidskrävande då datainsamlingen kan ta månader att 

fullborda (ibid.). Fördelen med en litteraturstudie var att precis som Aveyard (2010) skriver 

erhålls den samlade kunskapen från flera tidigare studier om hur stress påverkar 
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sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom akut- och intensivsjukvård och tillsammans skapar 

ny kunskap om ämnet. Nackdelen med en litteraturstudie är att tolkningar kan ha gjorts av de 

personer som skrivit artiklarna som analyserats. Det medför att risken finns att studiernas 

resultat inte stämmer överens med hur verkligheten i samhället ser ut. Enskilda tolkningar 

och tidigare kunskap kan enligt Polit och Beck (2012) ge resultaten i artiklarna latenta inslag. 

(ibid.). Till den valda litteraturstudien användes en kvalitativ ansats då syftet med studien var 

att ta reda på hur sjuksköterskor påverkas. Green och Thorogood (2009) styrker valet av en 

kvalitativ ansats med att beskriva användandet av en kvalitativ studie som ett sätt att besvara 

frågor såsom vad, hur eller varför. 

 

Sökningarna efter artiklar som svarar på studiens syfte skedde i databaserna CINHAL och 

Medline. Polit och Beck (2012) skriver att CINHAL och Medline är de två största 

databaserna som är lämpade för artiklar om hälso- och sjukvård samt omvårdnad (ibid.). Att 

endast två databaser användes kan vara till nackdel för studien då flera artiklar kan ha gåtts 

miste om som inte fanns i de valda databaserna. Willman et al. (2011) skriver att för att få en 

tillfredsställande omfattning på databassökningarna samt att undvika ett snedvridet resultat 

bör flera databaser innefattas i litteratursökningen (ibid.). Sökningar gjordes också i 

sökmotorn PubMed för att se om fler artiklar kunde samlas in. Dock resulterade sökningarna 

i PubMed inte i några nya artiklar, samtliga artiklar hade redan uppmärksammats i CINHAL 

och Medline. 

 

Artiklarna som valdes till föreliggande studie hade som inklusionkriterier att antingen vara 

skrivna på engelska eller svenska, skrivna efter år 2000 samt beskriva sjuksköterskor 

verksamma inom akut- och intensivsjukvård. Att artiklarna kunde vara skrivna på engelska är 

en fördel för studien då fler artiklar omfattades i sökningarna. Dock kan de engelska 

artiklarna medföra att vissa tolkningar gjorts när texten översatts till svenska. Artiklar skrivna 

efter år 2000 innebär för studien att relativt ny forskning analyserats vilket inneburit att ett 

tidsaktuellt resultat framförts. 

 

Sökningarna resulterade i sammanlagt 393 sökträffar efter att begränsningar i databaserna 

gjorts. Av de sökträffarna lästes 30 abstracts då de artiklarna ansågs vara intressanta på 

titelnivå. Sex stycken artiklar ansågs svara på studiens syfte. Utbudet av artiklar var inte stort 

och det fanns svårigheter i att få fram lämpliga artiklar av den anledningen. Anledningen till 

det tämligen lilla utbudet av artiklar inom området förklaras av Lambert och Lambert (2001) 
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som skriver att det är få kvalitativa studier som gjorts gällande sjuksköterskor och stress 

(ibid.). Den vetskapen innebär dock att föreliggande studie förhoppningsvis kan vara till viss 

betydelse för området då kunskapen ökas kring om hur stress påverkar sjuksköterskan inom 

akut- och intensivvården. 

 

Analysmetod som användes för att besvara studiens syfte var en modifierad version av 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en innehållsanalys. Valet till innehållsanalysen 

grundar sig i att tillvägagångssättet bedömdes vara tydligt och lättförståeligt. Det modifierade 

i innehållsanalysen var att en översättningskolumn lades till som ett extra steg mellan 

meningsenheterna och koderna. Det gjordes för att visa tillvägagångsättet för översättningen 

från engelska till svenska. En nackdel i att utföra studien ensam var att i analysmomentet 

försvann möjligheten att diskutera texternas innehåll med en annan part. Det kan ha medfört 

att vissa tolkningar kan ha gjort av texten som möjligtvis kunnat undvikas med en diskussion 

om det funna materialet med en annan författare. 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva den arbetsrelaterade stressens inverkan på 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom akut- och intensivvård. I resultatet framkom det att 

arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor inom akut- och intensivvård oftast beror på 

tidsrelaterade faktorer som i sin tur kan leda till försämringar samt begränsningar i 

omvårdnadsarbetet.  

 

Arbetsrelaterad stress i form av tidspress medförde en försämring i sjuksköterskans 

arbetsprestation samt förmågan att fullständigt fungera i sin yrkesroll. Vilket i sin tur kan leda 

till en försämring i omvårdnadsarbetet. När det inte går att prestera sitt bästa kan det vara 

svårt att leva upp till de krav som Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning ställer på 

sjuksköterskan och det blir inte lika lätt att finnas där för patienterna och assistera dem vid 

behov. Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) påvisar att det finns en stor rädsla hos många 

sjuksköterskor att inte kunna prestera sitt bästa när de är i stressade situationer (ibid.). En 

rädsla som kan kopplas till att patienterna inte får den hjälp de behöver. 

 

I resultatet framkom det att med ökad tidspress till följd av arbetsrelaterad stress försämras 

patientsäkerheten. Det bekräftas av Elfering, Semmer och Grebner (2006) som menar att en 

stressad sjuksköterska löper större risk att göra fel i dokumentation eller medicinhanteringen 
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som medför negativa konsekvenser för patientsäkerheten. En punkt i Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning är att sjuksköterskan ska ha förmåga att på ett adekvat sätt kunna 

hantera läkemedel. Den arbetsrelaterade stressen gör därmed inte bara att patientsäkerheten 

försämras, utan även att sjuksköterskan inte har möjlighet att leva upp till 

kompetensbeskrivningen. Santos, Silva, Munari och Miasso (2007) menar att sjuksköterskor 

som gör fel i medicinhanteringen blir väldigt emotionellt påverkade (ibid.). Emotionell 

påverkan är enligt föreliggande studie inte positivt för sjuksköterskans arbetsprestation. 

 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskornas attityd till patienterna försämrades när 

sjuksköterskan var pressad av tid. Attityden blir till en attityd som utstrålar otillgänglighet 

och tidspress. Wiman och Wikblad (2004) bekräftar att återkommande stress kan frambringa 

en emotionell avtrubbning hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna uppfattas då av 

patienterna som kalla och otrevliga och sjuksköterskan verkar mer mekanisk. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var problematiskt att bli alltför inblandade i patienten (ibid.). I 

resultatet framkommer det även att den informationen sjuksköterskorna ska delge patienterna 

sker snabbt med en brysk ton. Enligt socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor är en viktigt del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete förmågan 

att kommunicera. Dels ska sjuksköterskan kunna kommunicera med både patienter och 

närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska också ha 

förmågan att informera och undervisa patienterna på ett förståeligt sätt (ibid.). 

Kommunikationen är enligt Travelbee (1971) lika viktig som den fysiska omvårdnaden då 

den möjliggör etableringen av en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan och 

patienten. Utan en mellanmänsklig relation kan enligt Travelbee syftet med omvårdnaden inte 

uppnås. 

 

I resultatet framkom det att omvårdnadsarbetet påverkades negativt när det inte fanns tid att 

erbjuda patienterna den hjälp de behöver. Ingen tid till vändningar, klädesbyten eller 

tvättningar. Enligt Travelbee (1971) uppstår interaktioner mellan sjuksköterska och patient 

när sjuksköterskan utför omvårdnadsåtgärder. När då inte tiden finns till att utföra 

omvårdnadsåtgärder försvinner den sortens interaktioner mellan patienten och sjuksköterskan 

och relationen påverkas samt att patientens behov inte tillgodoses (ibid.). 

 

Att inte utföra de uppgifterna innebär även att en god och säker vård inte kan erbjudas. Enligt 

kompetensbeskrivningen (2005) ingår det i sjuksköterskans arbete att aktivt förebygga och 
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uppmärksamma risker och följa gällande rutiner. Föreliggande studie fann att sjuksköterskor 

känner frustration över att inte kunna erbjuda patienterna mer hjälp. Det bekräftas av 

Olofsson, Bengtsson och Brink (2003) som menar att sjuksköterskor blir väldigt frustrerade 

över att inte ha tid för patienterna på grund av att tid istället måste läggas på exempelvis 

administrativa uppgifter. 

 

Det framkom i resultatet att arbetsrelaterad stress i form av tidspress gjorde att 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete blev begränsat. Sjuksköterskorna hade inte möjlighet att 

planera eller organisera sitt arbete, något som enligt Socialstyrelsen (2005) ska ingå i 

sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskor blir enligt föreliggande studie också begränsade i 

mötet med deras patienter. Attree (2001) menar att relationen till patienterna är viktig för 

upplevelsen av en god vård. När sjuksköterskorna tar sig tid för patienten upplevs vården som 

god. Sjuksköterskor som inte tar sig tid och är ointresserade av sina patienter bidrar till att 

upplevelsen av vården blir negativ (ibid.). En negativ vård kan ses som motsatsen till 

Travelbees (1971) definition av en mellanmänsklig relation där interaktionerna är goda och 

patientens behov tillgodoses. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan bidra till en 

god och säker våd (ibid.).  

Slutsats 
I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskans omvårdnadsarbete blir påverkat när 

sjuksköterskan jobbar under arbetsrelaterad stress.  Tidspress leder till försämringar samt 

begränsningar i omvårdnadsarbetet och det i sin tur gör det svårt för sjuksköterskan att vara 

sjuksköterska. Försämringar samt begränsningar av omvårdnadsarbetet till följd av tidspress 

gör att sjuksköterskan inte kan leva upp till de krav Socialstyrelsen ställer över vilka 

kompetenser en sjuksköterska ska ha förmåga att kunna. Genom en ökad förståelse av vad 

arbetsrelaterad stress har för inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete kan 

förhoppningsvis problemen förebyggas och undvikas. Det behövs dock mer forskning kring 

hur arbetsrelaterad stress påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete då det inte finns 

mycket litteratur om ämnet. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 

Sökning Sökordskombinationer Antal träffar Sök datum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

1 Emergency Medical 

Service 

15,906 3/10   

2 Emergency Medical 

Service* 

15,961 3/10   

3 Emergency Service 23,393 3/10   

4 Emergency Service* 25,349 3/10   

5 Emergency Department 16,864 3/10   

6 Emergency Department 17,131 3/10   

7 Accident & Emergency 99 3/10   

8 Accident & Emergency* 1,733 3/10   

9 Emergency room 2,093 3/10   

10 Emergency room* 2,211 3/10   

11 Casualty Department 37 3/10   

12 Casualty Department* 52 3/10   

13 S1 OR S2 OR S3 OR 

S4 OR S5 OR S6 OR 

S7 OR S8 OR S9 OR 

S10 OR S11 OR S12 

49,247 3/10   

14 Nursing 450,690 3/10   

15 Nursing* 450,690 3/10   

16 Emergency Nursing 10,234 3/10   

17 Emergency Nursing* 10,581 3/10   

18 Nursing Care 33,131 3/10   

19 Nursing Care* 65,079 3/10   

20 Practical nursing 1,187 3/10   

21 Practical nursing* 2,327 3/10   

22 S14 OR S15 OR S16 

OR S17 OR S18 OR 

S19 OR S20 OR S21 

450,690 3/10   
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23 Stress, Physiological 1,971 3/10   

24 Stress, Physiological* 2,285 3/10   

25 Stress, Psychological 17,745 3/10   

26 Stress, Psychological* 18,506 3/10   

27 Stress, Occupational 9,375 3/10   

28 Stress, Occupational* 9,544 3/10   

29 Stress 72,269 3/10   

30 Stress* 72,269 3/10   

31 S23 OR S24 OR S25 

OR S26 OR S27 OR 

S28 OR S29 OR S30 

72,269 3/10   

32 S13 AND S22 AND 

S31 

225 3/10   

32 S32 (Begränsningar) 82 3/10 12 3 

33 S27 OR S28 9,544 8/10   

34 Critical Care Nursing 15,663 8/10   

35 Critical Care Nursing* 16,001 8/10   

36 S34 OR S35 16,001 8/10   

37 S33 AND S36 396 8/10   

38 S37 (Begränsningar) 112 8/10 8 1 

39 Burnout, Professional 3,741 8/10   

40 Critical Care 9,352 8/10   

41 S39 AND S40 17 8/10   

42 S41 (Begränsningar) 9 8/10 1 1 

*Fritext (Begränsingar = 2000-01-01 – 2013-12-31, English language, Research article) 
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Sökningar i Medline 
Sökning Sökordskombinationer Antal träffar Sök datum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1 Intensive Care Unit* 54,301 8/10   

2 Intensive Care Unit OR 

Intensive Care 

65,067 8/10   

3 Nursing* 525,041 8/10   

4 Nursing 525,041 8/10   

5 Stress, Psychological* 84,893 8/10   

6 Stress, Psychological 81,637 8/10   

7 S1 OR S2 65,516 8/10   

8 S3 OR S4 525,041 8/10   

9 S5 OR S6 84,893 8/10   

10 S7 AND S8 AND S9 497 8/10   

11 S10 (Begränsningar) 190 8/10 9 1 

*Fritext   (Begränsningar = 2000-01-01 – 2013-12-31, English Language) 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Ett modifierat granskningsprotokoll baserat på Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

exempel av ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

 

Beskrivning av studien.  

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja Nej Vet ej 

 

Är kontexten presenterad?   Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?    Ja Nej Vet ej 

Urval 

– Relevant?    Ja Nej Vet ej 

– Strategiskt?   Ja Nej Vet ej 

 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

– datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

– analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 

 

Giltighet  

– Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 

 

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej  

– Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk  

referensram?    Ja Nej Vet ej  

Genereras teori?   Ja Nej Vet ej  

  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Bra Medel Dålig 
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Bilaga 3 Exempel på innehållsanalys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 
I feel very sad, 
tired, 
exhausted 
working in 
this unit, 
because we 
have to work 
our best for 
the patient, 
but we can't. 

Jag känner 
mig ledsen, 
trött, 
utmattad av 
att arbeta i 
den här 
enheten, för 
att vi måste 
göra vårt 
bästa för 
patienten, 
men vi kan 
inte. 

Måste göra sitt 
bästa för 
patienten, men 
kan inte. 

Begränsad i 
yrkesutövnin
gen. 

Tidsrelaterade 
faktorer 

They have a 
perceived 
stress of time 
pressure and 
create an 
attitude that 
can be 
perceived as if 
they do not 
have time to 
make contact 
with or talk to 
the patients 
more than 
necessary. 

De har en 
upplevd 
stress av 
tidspress och 
skapar en 
attityd som 
kan uppfattas 
som de inte 
har tid att ta 
kontakt eller 
prata med 
patienterna 
mer än 
nödvändigt. 

Upplevd 
tidspress 
skapar en 
attityd av att 
inte vilja ha 
mer kontakt än 
nödvändigt 

Otillgänglig 

When you 
don’t have the 
time, you fail 
to check 
something 
fundamental… 
 

När du inte 
har tid, 
missar du att 
kontrollera 
något 
grundläggand
e… 

Tidsbrist 
resulterar i att 
grundläggande 
kontroller inte 
görs. 

Misstag med 
grundläggand
e kontroller 

CCNs’ 
inability to 
function  
might be 
increased by 
repeated 
stressful 
events. 

Intensivvårds
sjukskötersko
rs oförmåga 
att fungera 
kan ökas vid 
upprepade 
stressade 
händelser. 

Oförmåga att 
fungera vid 
upprepad 
stress. 

Oförmåga att 
fungera. 
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Bilaga 4 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Nr. 1. 
Elmqvist, C., Fridlund, B., & 
Ekebergh, M.  
2012 
Sverige 

Trapped between 
doing and being: 
First providers´ 
experience of ‘‘front 
line’’ work 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer med öppna 
frågor.  

Åtta deltagare bestående av 
sjuksköterskor, läkare och en 
undersköterska. 

Hög 

Nr. 2. 
Oliveira, E.B., Pinel, J.S., de 
Andrade Gonçalves, J.B., & 
Diniz, D.B. 
2013 
Brasilien 

Nursing work in 
hospital emergency 
units – psychosocial 
risks: a descriptive 
study. 

Kvalitativ studie.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Tolv sjuksköterskor med 
minst ett års erfarenhet av 
akutsjukvård. 

Hög 

Nr. 3. 
Kilcoyne, M., & Dowling, 
M. 
2007 
Irland 

Working in an 
overcrowded 
accident and 
emergency 
department: nurses' 
narratives 

En tolkande 
fenomenologisk ansats. 
 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

Elva sjuksköterskor som 
jobbar inom akut- och 
intensivvård. 

Hög 

Nr. 4. 
Berland, A., Natvig, G.K., & 
Gundersen, D. 
2007 
Norge 

Patient safety and 
job-related stress: A 
focus group study 

Kvalitativ studie. 
 
Fokusgruppsintervjuer 

Två fokusgrupper bestående 
av sex sjuksköterskor i 
vardera grupp. 

Hög 

Nr. 5. 
Moola, S., Ehlers, V.J., & 
Hattingh, S.P. 
2008 
Sydafrika 

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

Kvalitativ studie. 
 
Fokusgruppsintervjuer 

Två fokusgrupper bestående 
av fem sjuksköterskor i 
vardera grupp. 

Hög 
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Nr. 6. 
Cronqvist, A., Theorell, T., 
Burns, T., & Lützen, K. 
2001 
Sverige 

Dissonant 
imperatives in 
nursing: a 
conceptualization 
of stress in intensive 
care in Sweden 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjuer med öppna 
frågor. 

32 sjuksköterskor från tio 
intensivvårdsavdelningar. 

Hög 
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