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Sammanfattning 
Bakgrund: I det dagliga arbetet på en vårdavdelning arbetar sjuksköterskan i en 

miljö som är stressande. För att kunna hantera detta krävande arbete och avvärja 

hot används ofta olika copingstrategier speciellt då personen inte tror sig ha 

tillräckliga resurser för att hantera situationen.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan påverkas av 

arbetsrelaterad stress och hur den kan hanteras. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts med hjälp av sju artiklar som har 

analyserats med kvalitativ ansats.  

Resultat: Ett antal stressorer inom sjuksköterskans vårdarbete identifierades såsom 

hög arbetsbelastning, tidsbrist och brist på kontroll. Patientsäkerheten blev 

negativt påverkad när sjuksköterskan led av stress. Sjuksköterskan använder olika 

copingstrategier för att hantera stressen där samtal med kollegor var den mest 

framträdande. 

Slutsats: En viktig del av sjuksköterskans arbete är arbetsmiljön. Förhoppningen 

är att denna studie ska lyfta fram hur sjuksköterskan kan påverkas av stress och 

förhoppningsvis ge sjuksköterskan en bättre utgångspunkt för att hantera 

stressrelaterade arbetsmoment i vårdarbetet. 

 

Nyckelord: Arbetsbelastning, arbetsmiljö, coping, patientsäkerhet, 

sjuksköterskeperspektivet, stressorer   
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INLEDNING 

De misstag som kan ske inom vården kan många gånger skyllas på stress som i 

sin tur kan ha orsakats av tidsbrist och hög arbetsbelastning. Sjuksköterskan har 

ett brett ansvarsområde inom vården och ställs dagligen inför olika arbetsmoment 

som kan leda till eller orsaka stress (Abu Al Rub, 2004). Om sjuksköterskan till 

exempel råkar administrera fel farmaka eller felaktig dos på grund av stress, kan 

detta medföra allvarliga konsekvenser för patienten (Socialstyrelsen, 2010a). I 

stressade situationer finns det risk för att sjuksköterskan gör misstag, speciellt då 

sjuksköterskans arbete periodvis är tekniskt krävande (Socialstyrelsen, 2010b). 

Således ter det sig viktigt att undersöka faktorer som kan orsaka stress hos 

sjusköterskor. 

 

BAKGRUND 

Socialstyrelsens grundprinciper för vårdverksamheten är att ingen patient ska 

komma till skada i vården. År 2008 fick Socialstyrelsen in 1618 anmälningar 

enligt Lex Maria. I Sverige drabbas cirka 100 000 patienter varje år av vårdskador 

och hos 3000 av dessa patienter kan vårdskadorna ha medverkat till deras 

dödsorsak (Socialstyrelsen, 2010a). En anmälan enligt Lex Maria skall göras om 

en patient har blivit utsatt för allvarliga risker eller blivit drabbad av en allvarlig 

skada. Detta kan vara fallskador som har lett till allvarliga konsekvenser för 

patienten, även utebliven eller fördröjd undersökning eller sådant som förorsakats 

av brister i arbetsrutinerna. Även vårdrelaterade infektioner kan ligga till grund 

för en anmälan (SOSFS 2005: 28). Patientnämnden får varje år in anmälningar av 

patienter vilka har orsakats sjuksköterskans bemötande. Ett exempel på detta är 

patientnämnden i Norrbotten där 3 av 4 anmälningar handlade om bristande 

bemötande från sjuksköterskan. Fallen handlade om patienter som ignorerades 

och det var ovanligt att sjuksköterskan bad om ursäkt för det bristande bemötandet 

(Vårdfacket, 2010).  

 

Enligt Folkhälsorapporten 2009 har det psykologiska kravet och 

arbetsbelastningen på landstingsanställdas arbete i Sverige ökat både bland 

kvinnor och bland män. Detta kan bero på landstigens upprepade 

omorganisationer.  Det psykologiska kravet och arbetsbelastningen påverkas 

också i den växlande konjunkturen. I lågkonjunktur minskas inte 

arbetsbelastningen för personalen inom den offentliga sektorn, utan vanligtvis 

ökar vårdtyngden när skattemedel och resurser minskar (Socialstyrelsen, 2009). I 

Al-Kandari och Thomas (2008) studie visar de på att sjuksköterskans 

arbetsbelastning medförde konsekvenser för patienten såsom att medicin blev 

försenad eller helt glömdes bort under deras arbetspass. När arbetsbördan minskar 

främjas patientsäkerheten och vårdkvalitén blir bättre. 

 

Clarke, Sloane och Aiken (2002) skriver att det finns risk för vårdskador om 

sjuksköterskan arbetar på en underbemannad avdelning eller på en avdelning där 

arbetsklimatet inte uppfyller de krav som lagen ställs på en arbetsplats. Det 

påtalas i studien att de avdelningar som är underbemannade eller har ett 

otillräckligt ledarskap har mer än dubbelt så många anmälningar angående 

arbetsskador eller risk för arbetsskador (a.a.). Arbetsmiljölagen i Sverige är till för 

att minimera olycksfall och ohälsa i arbetet men även för att uppnå en god 

arbetsmiljö. Det innebär att arbetstagaren skall ges möjlighet att påverka den egna 
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arbetssituationen och att delta i förändringar i arbetet och utvecklingen av 

organisationen. Arbetsmiljön ska eftersträvas så att den ger möjligheter till social 

kontakt, samarbete och sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter 

(Arbetsmiljölagen, 1977: 1160). När sjuksköterskor känner stöd från 

avdelningschefen upplever de arbetet mer positivt. De känner mindre 

arbetsrelaterad stress än sjuksköterskor som har mindre stöd av arbetsledningen 

under sin arbetsdag (Hall, 2007). 

 
Sjuksköterskans arbetsdag  
Sjuksköterskan har en bred yrkesutbildning och kan därmed arbeta inom ett brett 

fält med många arbetsgivare, såsom landsting, kommun eller privat. På 

vårdavdelningar ansvarar sjuksköterskan för patientens omvårdnad tills denne 

skrivs ut, flyttas till en ny vårdavdelning eller avlider. Under tiden patienten 

befinner sig på avdelning deltar sjuksköterskan i vårdarbetet genom att ansvara 

för patientens omvårdnad. Omvårdnaden innefattar att ge information till 

patienten och hon medverkar även i den medicinska behandlingen.  Därtill deltar 

sjuksköterskan i det diagnostiska arbetet av patienten genom observation och 

bedömning av patientens tillstånd. Information som framkommer i vårdarbetet 

rapporterar sjuksköterskan till läkaren. Förutom läkaren arbetar sjuksköterskan 

med andra professioner såsom dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. 

Detta samarbete finns för att tillgodose patientens vårdbehov på bästa sätt. 

Förutom professionella kontakter med dessa yrkesgrupper har sjuksköterskan 

möten med patientens familj och anhöriga/närstående (Carnevali, 1996; Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).  

 

Sjuksköterskan följer de etiska riktlinjerna i ICN koden som beskriver 

sjuksköterskans ansvarsområde. Den koden utgår från fyra grundprinciper: 

sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, 
sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetaren. Denna 

kod vägleder sjuksköterskans arbete genom att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och att lindra lidande. Den första delen som handlar om 

sjuksköterskan och allmänheten, beskriver att sjuksköterskans grundläggande 

område är att ge människor vård. Koden beskriver vidare om att se till att vården 

av patienten inte ska riskeras eller hotas av kollegor eller av andra människor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2005). 

 

Relationer till patienter, möten med olika typer av sorg, starka upplevelser av 

lidande eller döden utgör många gånger en naturlig del av sjuksköterskans dagliga 

arbete. På så vis finns det ett antal stressorer som påverkar arbetet. En stressor 

definieras enligt Nationalencyklopedin (2010) som en fysisk eller psykisk 

påfrestning som framkallar stress, bland annat hög arbetsbelastning och 

underbemanning. Alla dessa stressorer kan bidra till stress och en ökad 

påfrestning hos sjuksköterskan. Bland de positiva stressorerna finns hög 

motivation och arbetstillfredsställelse. Det mest framträdande bland de negativa 

stressorerna är dålig hälsa, utbrändhet och låg kvalité på arbetet (Hingley, 1984, 

1989).  
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Stress  

Stress är ett flitigt använt ord i dagens nyhetsrapporteringar till exempel om 

människans hälsa. Begreppet skadlig stress, ”att gå in i väggen” och utbrändhet är 

ord som ofta används (Brundin, 2004).  Om en människa utsätts för påfrestningar 

under flera korta tillfällen behöver inte dessa bidra till skada. Detta kan istället 

förbättra prestationen hos människan, som därmed vågar pröva nya utmaningar 

och därmed tillföra glädje. Den negativa stressen påverkar inte bara människan 

själv, utan kan även påverka kollegor eller till och med organisationen. Detta kan 

yttra sig som samarbetssvårigheter, arbetsskador, personalomsättningar och 

kompetensförlust (Arbetsmiljöverket, 2010). 

 

Stress är en mänsklig naturlig reaktion på omgivningen samtidigt en resurs för att 

få kraft och koncentration att hantera svåra och farliga situationer. Med hjälp av 

stresspåslaget känner en människa mindre smärta och orkar mer. Om en människa 

utsatts för stress under en längre tid kan negativa fysiologiska effekter uppträda 

och då störs den naturliga återhämtningsfasen. Därför är det viktigt att kroppen 

efter en stressad situation behöver återhämta sig för att kunna återgå till det 

normala (Stressmottagningen, 2010a). 

 

I kroppen finns det autonoma nervsystemet som består av det sympatiska och det 

parasympatiska nervsystemet. Parasympatiska nervsystemet uppträder när 

människan är i vila. Nödvändigt för att människan ska kunna hantera olika 

stressiga situationer är det sympatiska nervsystemet. Den samlade effekten av 

ökad sympatisk aktivitet gör att kroppen är bättre rustad att möta en krissituation 

Det bidrar till att hjärtfrekvens och andningsfrekvens ökar samt att 

matsmältningen minskar. Detta ger kroppen ytterligare energi, ökad förmåga till 

muskelarbete, förhöjd koncentration och förmåga att kunna agera i en stressad 

situation. Vid en långvarig stress bildas ett flertal skadliga effekter då kroppens 

energiresurser minskas och blodtrycket stiger. I det långa loppet kan ständigt 

sympatikuspåslag till exempel leda till hjärt- kärlsjukdomar (Haug et al, 2007).  

     

Definition av stress från den psykologiska sidan beskriver Lazarus och Folkman 

(1984)  att, en persons bedömning av egna resurser och krav i förhållande till 

miljön, är det som tär eller riskerar människans välbefinnande. 

 

Karazek och Theorell (1990) har i sin ”krav- kontroll” modell funnit att stressen 

blir mindre då en person kan påverka sin egen arbetssituation. Enligt modellen är 

förhållandet mellan upplevda krav och kontroll i arbetssituationen avgörande för 

om arbetet leder till negativ eller positiv stress. Vidare menar Karasek och 

Theorell (1990) att det med ”krav- kontroll” modellen går att skilja skadlig och 

engagerande stress från varandra. Modellen baserar sig på förhållandet mellan 

psykologiska krav och kontroll. Om en person inte har kontroll över sitt arbete 

samtidigt som uppgiften är krävande, skapas en större risk för skadlig stress. 

Vidare påtalas, att om en hög kontroll utövas på en arbetsuppgift som kräver höga 

psykologiska krav skapas det som Karasek och Theorell definierar som en lärande 

utveckling. 

 
Stresshantering 
Enligt Lazarus och Folkman (1984) använder människor sig av coping för att 

kunna avlägsna, hantera eller minimera stressande händelser. De använder sig av 
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ordet coping som betyder att bemästra. Deras definition av coping handlar om 

personens kognitiva och beteendemässiga försök att hantera interna och/eller 

externa krav som är krävande eller överskrider resurserna hos personen. Dessa 

resurser är bland annat människans hälsa och personliga viljekraft, 

problemlösningsförmåga, sociala färdigheter och materiella resurser såsom 

pengar. Då människor har olika resurser för att hantera stress kan en situation 

uppfattas som mycket stressfylld för en person samtidigt som en annan inte 

upplever någon stress alls. Lazarus och Folkman (1984) har beskrivit en 

stressmodell i tre olika steg.  

 
Den primära bedömningen utgör det första steget och handlar enligt Lazarus och 

Folkman om hur människan uppfattar en situation, antingen positiv, neutral eller 

stressande/negativ för människan. Är en situation stressande kan den upplevas 

som ett hot, kännas som en förlust eller som en som utmaning. En hotfull situation 

innebär gemensamt att den hotar människans fysiska och psykiska välbefinnande. 

Förlust kan till exempel innebära funktionsnedsättningar eller förlust av en nära 

anhörig. En situation där människan saknar resurser och har svårt för att 

förverkliga viktiga uppgifter och mål uppfattas som en utmaning. 

Det andra steget, den sekundära bedömningen som är en del av den primära 

bedömningen handlar om hur förberedd människan är att hantera en situation. När 

situationen upplevs som hotfull, vilka resurser har människan i den aktuella 

situationen? Tidigare erfarenheter av en liknande situation kan vara till fördel för 

att kunna hantera händelsen. Det sociala stödet från närstående och på arbetet kan 

vara avgörande för hur en situation kommer att hanteras (Lazarus & Folkman, 

1984).  

 

Det tredje steget är att göra något åt situationen. Det kan vara att hotet har skapat 

en obalans i relationen mellan människan och miljön, då finns det olika 

copingstrategier som människan använder sig av för att hantera de krav som 

situationen medför (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Copingstrategier delas in i probleminriktad coping och den emotionell inriktad 

coping. Probleminriktad coping innebär att människan använder aktiva insatser 

för att lindra, hantera eller lösa stress (Lazarus & Folkman, 1984). Det kan vara 

att få klarhet om vad som orsakar problemet och reda ut en sak i taget. En annan 

strategi kan vara att lindra stressen genom att söka stöd hos kollegor (Billings & 

Moos, 1981). 

 

Den emotionellt inriktade copingen innebär att göra insatser för att reglera de 

känslomässiga konsekvenserna av stressiga eller tänkbara stressiga händelser. 

Som regel används emotionell inriktad coping då människan tror att situationen 

inte kan ändras, det kan leda till känslor av skuld eller destruktivt beteende 

(Lazarus & Folkman, 1984). Copingen kan även ske genom att försöka få distans 

till en händelse eller be andra om råd och vägledning. Även att undvika en 

situation, förbereda sig på det värsta eller låta det gå ut över någon annan är också 

en copingstrategi. Ett annat alternativt på en emotionell strategi är att behålla 

känslorna för sig själv (Billings & Moos, 1981). 
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SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan påverkas av 

arbetsrelaterad stress och hur den kan hanteras. 

 

METOD 

Metoden som valdes var litteraturstudie, som baseras på artiklar som har 

analyserats med kvalitativ ansats. Avsikten med litteraturstudien var att söka, 

granska och sammanställa litteratur inom det valda området. Metoden valdes för 

att kunna göra en granskning av redan befintligt material i syfte att nå en ny nivå 

av förståelse. Kvalitativ ansats valdes då syftet var att förstå upplevelserna av det 

som skall undersökas (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Urval 
Databaser som användes var Cinahl och PsycINFO samt sökmotorn 

Elin@Blekinge. Det gjordes även en manuell sökning av artiklar utifrån valda 

artiklars referenslistor. Sökorden som användes var ”stress”, ”patient safety”, 

”nurses”, ”workload”, ”consequences”, ”burnout”, “daily work” och “qualitative 

studies”. Sökningarna redovisas i bilaga 1.  

 

I Cinahl och PsykINFO begränsades sökningarna till artiklar som var peer-

reviewed och till artiklar vilka hade publicerats under de senaste tio åren. Vid 

sökningen i Elin@Blekinge fanns inte sådana funktioner vilket medförde att 

ovanstående kriterier fick skötas manuellt. Inklusionskriterierna som användes var 

att artiklarna skulle baseras på forskning som var genomförd i Västeuropa, USA 

och Canada.  Artiklarna skulle vara analyserades endast med en kvalitativ design. 

Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna ur 

sjuksköterskans synvinkel och att sjuksköterskorna som deltog i studierna skulle 

arbeta på en vårdavdelning på ett sjukhus. Artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska, norska eller engelska eftersom dessa språk behärskades.   

 

Exklusionskriterierna som användes var artiklar som belyste sjuksköterskans 

stress i samband med operation. Efter ovanstående urval återstod åtta artiklar, som 

står att finna i bilaga 2. Dessa artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av Einman 

och Carlsson‟s (2003) metod för granskning av studier med kvalitativ ansats. 

Formuläret som granskningen utgick ifrån baseras på 20 stycken frågor, alla 

poängsatta från noll till fyra. Den sammanlagda poängen divideras därefter med 

maxpoängen för att få fram ett procenttal. Med ett resultat på ≥80 procent fick 

artikeln Grad I, från 79-70 procent grad II och ≤69 grad III. Grad I bedömdes som 

hög kvalitet och grad III som låg kvalitet. Frågeformuläret till 

kvalitetsbedömningen finns i bilaga 3 (Einman & Carlsson, 2003). 

 
Analys 
Analysmetoden som användes hämtades ifrån Graneheim och Lundmans (2003) 

redogörelse av manifest innehållsanalys av kvalitativ ansats. Skälet till vald metod 

går att relatera till att den är lättförstålig och överskådlig och därmed lätt att följa.  

Analysen gick till på följande sätt. Först lästes alla artiklars resultat igenom ett 

flertal gånger var för sig, för att skaffa en översikt och förståelse för vad 

innehållet förmedlade. Därefter markerades de meningsenheter som svarade mot 

studiens syfte, denna del av analysen gjordes också var för sig. När detta var gjort 
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jämfördes de uttagna meningsenheterna. Alla markerade meningsenheter 

diskuterades för att se om båda parter hade uppfattat texten på likartat sätt och att 

innehållet var relevant i förhållande till syftet. Diskussionen kunde antingen leda 

till att meningsenheten användes eller att den förkastades på grund av att den inte 

ansågs svara på syftet. Då olika meningsenheter hade markerats, diskuterades 

dessa till samförstånd uppnåddes. 

  

Efter detta kopierades samtliga meningsenheter och överfördes till ett Word 

dokument. Därefter startade arbetet med att översätta och kondensera innehållet. 

Vid översättningen och kondenseringen vägdes varje ord noga för att inte tappa 

eller förvanska fakta. När alla meningsenheter var färdigkodade började innehållet 

studeras för att finna likartad fakta. Alla fakta diskuterades fram och tillbaka. Till 

slut framkom tre kategorier, vars namn blev: ”Hur påverkas sjuksköterskan av 

olika stressorer i arbetet”, ”Hur använder sig sjuksköterskan av copingstrategier i 

arbetet” och ”Vilka konsekvenser och påföljder har sjuksköterskans stress”. 

Vidare identifierades subkategorier till varje kategori. ”Arbetsmiljön i 

sjuksköterskans arbete”, ”Brist på kontroll i sjuksköterskans arbete”, 

”Sjuksköterskans arbetsbelastning” hörde till kategorin ”Hur påverkas 

sjuksköterskan av olika stressorer i arbetet”.  ”Sjuksköterskans sociala trygghet” 

lades under kategorin ”Hur använder sig sjuksköterskan av copingstrategier i 

arbetet”.  ”Vilka konsekvenser och påföljder har sjuksköterskans stress” fick inga 

subkategorier. Analysexempel står att finna i bilaga 4.  

RESULTAT  

Vid genomläsningen av artiklarna framkom ett antal olika stressorer som 

påverkade sjuksköterskans arbete och att stödet av kollegor var den copingstrategi 

som sjuksköterskorna oftast använde sig av. Artiklarna beskrev vidare att 

sjuksköterskornas upplevde stress mer negativt än stimulerande och detta bidrog 

till att patientsäkerheten blev påverkad.  

 
Hur påverkas sjuksköterskan av olika stressorer i arbetet 
Sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet när det var brist på personal på 

avdelningen speciellt om de i dessa lägen var tvungna att omprioritera sina 

arbetsuppgifter. En känsla av otillräcklighet på grund av underbemanning var en 

ofta förekommen upplevelse. Denna otillräcklighet blev mer framträdande när 

oväntade situationer uppstod på avdelningarna (Olofsson, Bengtsson & Brink, 

2003). När rutinerna samt ansvarsfördelningen fungerade upplevde 

sjuksköterskorna att stressituationerna minimerades, likaså att känslan av 

frustration minskade (Berland & Natvigs 2006). Yttre stressorer som beskrevs av 

sjuksköterskorna var brist på medicin, utrustning och otillfredsställande 

leveranser. Dessa medförde ett hinder i arbetet och omvårdanden av patienten 

blev många gånger lidande. Andra stressorer som upplevdes som stressande var 

att hantera ilska från anhöriga och konflikter med kollegor (Hall, 2004; Olofsson 

et al., 2003). Det framkom att sjuksköterskorna visade stress då omvårdnaden 

förvandlades till en monoton syssla och synen på patienten blev ett objekt. Detta 

synsätt var stressande på grund av att det stred mot sjuksköterskans profession 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2005).  
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Sjuksköterskans arbetsbelastning 
Underbemanningen och den höga arbetsbelastningen på avdelningarna innebar 

stress. Detta gjorde det svårare för sjuksköterskan att prioritera sina 

arbetsuppgifter (Hall, 2004). Sjuksköterskorna beskrev i Hallin & Danielsons 

(2006) studie att deras arbetsbörda pendlade mellan ansträngande och 

stimulerande under deras arbetsdag, de beskrev den emellertid mer som 

ansträngande. Sjuksköterskorna i Olofssons et al., (2003) studie kände sig 

emotionellt nedslagna vilket visade sig igenom svårigheter att slappna av och 

återfå energi. Detta påverkade människorna runt sjuksköterskan negativt. Trots 

den höga arbetsbelastningen visste de att arbetet och uppgifterna var tvungna att 

bli utförda men att de insåg sina begränsningar (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005).  

“I had no energy to listen. No energy to arrange 

anything or progress with a problem. I could not deal 

with any new problems than those I already 

had.”(Billeter-Koponen & Fredén, 2005, s 24) 

 

Sjuksköterskorna beskrev underbemanning och bristande kunskap i förhållande 

till ett ökat antal patienter vilket medförde en minskad möjlighet att bistå 

patienterna med den vård som de var i behov av. Vidare framhöll de att 

patienterna inte blev hörda eller att deras frågor ignorerades, vilket medförde 

konsekvenser för patientsäkerheten. Vid de tillfällen då de olika arbetsmomenten 

frekvent drabbades av avbrott på grund av andra mer prioriterade arbetsuppgifter, 

blev sjuksköterskorna tvingade att använda sig av genvägar för att klara av sin 

arbetsbörda (Berland, Natvig & Gundersen, 2008; Hallin & Danielson, 2006). 

 

“Have no time to think things through clearly. 

Problems can arise that you have no idea how to 

resolve and you just do not have the time to look for 

the relevant information or try to find out (No. 13).” 

(Hallin & Danielson, 2006, s 1225) 

 

Arbetsmiljön i sjuksköterskans arbete 
Arbetsbelastningen ökade om sjuksköterskorna saknade erfarenheter för att klara 

av de dagliga arbetsuppgifterna, speciellt då tid inte fanns för att skaffa sig de 

tillräckliga kunskaperna. Tidsbrist tvingade sjuksköterskorna att göra 

prioriteringar som var i konflikt med deras grundläggande omvårdnadsprinciper. 

Den bristande arbetsmiljön gjorde att de blev konstant avbrutna i sitt arbete och i 

perioder av tidsbrist prioriterades den grundläggande omvårdnaden bort och detta 

förstärkte den negativa stressen. Det påtalades vidare att tidsbristen kunde bli en 

fara för patientsäkerheten (Berland et al., 2008; Cronqvist, Theorell, Burns & 

Lützén, 2001; Olofsson et al., 2003). 
I studien gjord av Berland et al., (2008) framkommer att sjuksköterskorna ställdes 

inför press flera gånger om dagen för att överhuvudtaget komma igenom det 

dagliga arbetet. Riktlinjer saknades för hur mycket tid som skulle användas till 

varje patient för att kraven på den grundläggande omvårdnaden skulle uppfyllas. 

Olofsson et al., (2003) poängterar att sjuksköterskorna ofta upplevde en känsla av 

kraftlöshet och otillräcklighet när tiden inte räckte till, vilket minskade 

möjligheten att ta hand om patienten på ett adekvat och professionellt sätt. 
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Sjuksköterskorna upplevde en frustration över att dokumentationsarbetet många 

gånger inkräktade på den tid som egentligen tillhörde patienternas omvårdnad. 

Om patientens vårdbehov var krävande krävdes det mera dokumentationsarbete 

av sjuksköterskorna. Tiden var dock den samma, detta upplevdes negativt 

(Olofsson et al., 2003; Hallin & Danielson, 2006). 

 

Brist på kontroll i sjuksköterskans arbete 
Sjuksköterskorna kände stress vid de tillfällen när de inte hade kontroll över sitt 

arbete. De beskrev att morgonarbetet var just ett sådant arbete, likaså 

inskrivningar av nya patienter samt ständiga avbrott i arbetet var ett annat 

exempel på avsaknad av kontroll. Alla dessa arbetsmoment medförde konflikt 

med deras behov av att ha kontroll (Cronqvist et al., 2001). 

Sjuksköterskorna upplevde även brist på kontroll i sitt arbete på grund av litet 

medbestämmande och att de inte kunde påverka sin arbetssituation. Dessa 

situationer skapade irritation och en brist på arbetsglädje. Sjuksköterskorna kände 

att detta påverkade patientsäkerheten negativt (Berland & Natvig, 2006; Berland 

et al., 2008; Olofsson et al., 2003).  

 

“When you don’t have the time, you fail to check 

something fundamental, that is, you don’t...[thinks]. 

You fail to check a blood sugar [level], you fail to 

check for bleeding complications, you fail to check a 

blood pressure. You actually make mistakes because 

you don’t have control.” (Cronqvist et al., 2001 s, 232) 

 

Hur använder sig sjuksköterskan av copingstrategier i arbetet 
 
I Halls (2004) studie fick sjuksköterskorna beskriva sitt mest stressfyllda 

arbetspass. Alla skildringar hade likheter med varandra, till exempel att de alltid 

ville tala med någon om vad de upplevt under sitt arbetspass. Detta lyftes även 

fram i Berland et al., (2008) studie där samtal med sina kollegor var viktiga för att 

kunna hantera pressen på avdelningarna. Alla sjuksköterskorna använde olika 

copingstrategier för att kunna hantera stressen. En copingstrategi var att prioritera 

mötet med patienten och dennes närstående samt patientens behov, men de flesta 

använde sig av en strategi där de talade om sina problem med kollegor. Ytterligare 

en copingstrategi som användes var att dra sig tillbaka och fokusera på när passet 

var slut eller acceptera att situationen inte gick att ändra på (Hall, 2004).  

 
Sjuksköterskans sociala trygghet 
Deltagarna i en studie beklagade att cheferna aldrig frågade hur de upplevde och 

hanterade stressen på avdelningen (Olofsson et al., 2003). Det sociala stödet av 

kolleger och den trygghet som det skapade ansågs utgöra den bästa 

copingstrategien för att klara av stressen på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna 

kommunicerade med varandra om patientens tillstånd och hjälpte till att lösa 

problem och kriser som uppstått under arbetsdagen. Sjuksköterskor som arbetade 

på en och samma avdelning upplevde ofta samma sorts stress på grund av 

arbetsbördan. Vid dessa tillfällen hade de svårt att delge varandra det stöd som 

efterlystes, likaså hade oerfarna sjuksköterskor svårt att bistå med support i dessa 

lägen (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hall, 2004). 
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Vilka konsekvenser och påföljder har sjuksköterskans stress 
Hall (2004) beskriver i sin studie att sjuksköterskornas egna förväntningar 

medförde att de kände skuld för deras oförmåga att utföra arbetet under stress, de 

upplevde att detta medförde konsekvenser för patienterna som inte fick den vård 

som de var i behov av. Stressen ändrade inte de grundläggande värderingarna hos 

sjuksköterskan men de påverkade mötet med patienten (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005). Sjuksköterskorna beskrev sitt arbete som emotionellt och psykisk 

utmattande. De upplevde svårigheter med att sova, ilska och ifrågasatte deras 

möjligheter att utföra sitt arbete väl. Sjuksköterskorna upplevde ångest över att 

behöva komma tillbaka till arbetet. För att kunna hantera dessa känslor var deras 

copingstrategi vila eller koppla av ifrån arbetet på fritiden. Vid de tillfällen 

sjuksköterskorna upplevde positiv stress kände de sig mer produktiva, 

arbetspasset gick snabbare och de upplevde en känsla av välbefinnande (Olofsson 

et al., 2003; Hall, 2004). Olika symtom i relation till stress var identifierad hos 

sjuksköterskan som tryck över bröstet och hjärtklappning. En rädsla som 

sjusköterskorna upplevde var att inte utföra arbetet korrekt eller inte komma ihåg 

viktig information under stressfyllda situationer (Olofsson et al, 2003; Hall, 

2004). 

”I get tired really tired and easily irritated. It affects 

coworkers and to a certain extent patients, everybody 

really. So that’s how you end up, dejected! Lots of 

times work hangs over me day and night. Sometimes I 

dream a lot about work.” (Olofsson et al, 2003, s, 356). 

 

DISKUSSION 

Metod diskussion 
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan påverkas av 

arbetsrelaterad stress och hur den kan hanteras. En litteraturstudie användes för att 

belysa detta ämne. En litteraturstudie enligt Friberg (2006) handlar om att skaffa 

sig en översikt av kunskapsläget eller ett problem inom det vårdvetenskapliga 

området, detta ansågs ha uppfyllts i samband med studiens genomförande. Cinahl, 

PsycINFO och Elin@Blekinge användes i sökandet efter artiklar. Cinahl är en 

referensdatabas inom omvårdnaden som uppdateras månadsvis. PsycINFO är en 

referensdatabas för artiklar med inriktning mot psykologi. Elin@Blekinge är en 

sökmotor där flera referensdatabaser söks igenom samtidigt. Referensdatabasen 

Pubmed användes inte då den främst innehåller medicinskt inriktad forskning. 

Sökorden som användes ansågs relevanta till det uppställda syftet. Kanske kunde 

ytterligare sökord ha använts så som nurse-patient relationship, daily experience, 

work environment eller hospital. Sökordet burnout som är en konsekvens av 

sjuksköterskans stress är beskrivet i bakgrunden men ingen artikel användes med 

detta sökord.  

 

Peer- reviewed användes vid de sökningar där funktionen fanns, detta för att få 

artiklar som var granskade av experter inom det valda området. Artiklarna som 

användes var publicerade från år 2000 och framåt för att få ett så uppdaterat 

material som möjligt. Sökningen i PsycINFO resulterade i redan lästa artiklar och 

inga nya intressanta träffar hittades. Vid genomläsning av artiklarnas 

referenslistor hittades ytterligare en artikel som var intressant och som lades till 

bland de redan påträffade artiklarna. Två av artiklarna var från samma studie men 
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de belyste problemet ur olika synvinklar, detta ansågs inte som ett problem på 

grund av att deras syften skildes åt. Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes 

med hjälp av protokollet av Einman och Carlsson (2003). Detta användes för att 

se att tillförlitligheten av kvalitén på artiklarna var tillräckligt hög. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att fyra artiklar erhöll grad I och tre stycken 

grad II. De artiklar som fick grad II kontrollerades en gång till genom ytterligare 

genomläsning och togs därefter med i studien då deras resultat stämde överens 

med syftet. 

 

 Ett inklusionskriterie som användes var att artiklarna som skulle baseras på 

forskning genomförda i västvärlden med detta medräknat Västeuropa, USA och 

Canada. Detta inklusionskriterie valdes på grund av att utvecklingsländer inte har 

samma ekonomiska förutsättningar och sjukvårdssystem som industriländerna 

(Arvidsson & Jönsson, 1991). Samtliga artiklarna var från Sverige, Norge och 

USA varav sex var skrivna på engelska och en var skriven på norska. Artiklarna 

är skrivna ur sjuksköterskans perspektiv och de arbetar på en vårdavdelning på ett 

sjukhus. Detta inklusionskriterie utgår ifrån att det finns en förförståelse för att 

arbetet på en sjukhusavdelning skiljer sig ifrån arbetet på ett serviceboende eller 

primärvårdens arbete. Det exklusionskriterie som användes var artiklar som 

belyste sjuksköterskans stress i samband med operation. Detta exklusionskriterie 

användes på grund av att sjuksköterskan träffar endast patienten en kort stund 

innan operationen och detta möte upplevs troligtvis inte på samma sätt som på en 

avdelning (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Ovana att söka artiklar via 

databaser kan naturligtvis ha orsakat att artiklar missades. Om fler synonymer och 

sökord hade kombinerats kunde flera artiklar ha hittats i databaserna. Resultatet i 

föreliggande studie baseras på sju vetenskapliga artiklar och alla med en kvalitativ 

ansats.  Denna kvalitativa ansats användes för att få en djupare förståelse och 

påvisa ett sammanhang inom valt ämne (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Analysen som användes var inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Deras 

kvalitativa analysmodell användes i studien för att den passade in i den kvalitativa 

metoden som skulle utföras. Det manifesta tillvägagångssättet för att analysera 

texten, vilket innebär det synliga och det som innehållet säger utan större tolkning. 

De engelska artiklarna har tolkats och översatts. I detta moment föreligger det en 

viss risk för missförstånd och feltolkningar som kan ha gett nyansskillnader i 

översättningen. Samtliga artiklar har diskuterats för att undvika feltolkning och 

felöversättningar. 

 

Resultat diskussion 
I resultatet kom det fram att sjuksköterskan påverkas av den höga 

arbetsbelastning, underbemanning, tidbrist, deras brist på kontroll och bristande 

arbetsmiljö. Detta kan medföra att vården de ger blir påverkad. De hanterade sin 

stress genom att prioritera mötet med patienten samt vårdandet, dra sig undan från 

problemet eller att tala med kollegor om sin stress. 

 
Clarke, Sloane och Aiken (2002) beskriver att sjuksköterskor som arbetar på en 

avdelning som är underbemannad har dubbelt så många anmälningar angående 

skador eller risk för arbetsskador. Resultatet i studien visar att sjuksköterskorna 

anser att deras arbetsmiljö påverkades av underbemanning och den höga 

arbetsbelastningen. Dessa faktorer bidrog till stress och de kände sig otillräckliga 
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när de inte hann fullfölja sina arbetsuppgifter i tid. Halls (2007) studie menar om 

sjuksköterskorna kände mer stöd från arbetsledningen skulle arbetet upplevdas 

mera positivt och kännas mindre stressande. I Folkhälsorapporten från 2009 

framkommer det att det psykologiska kravet och arbetsbelastningen på 

landstingsanställdas arbete ökat både bland kvinnor och bland män. Detta kan 

bero på de upprepade omorganisationerna i landstinget (Socialstyrelsen, 2009).  

  

En känsla som upplevdes av sjuksköterskorna var rädslan över att inte utföra 

arbetet korrekt eller att inte komma ihåg viktig information under stressfyllda 

situationer. Sjuksköterskorna upplevde vid dessa tillfällen skuld över oförmågan 

att inte kunna utföra sitt arbete under stressiga förhållanden. Detta menar Lazarus 

och Folkman (1984) är en emotionell inriktad coping som oftast används när 

resurserna hos människan under stress inte räcker till. I resultatet framkommer det 

att sjuksköterskorna kunde dra sig tillbaks och avskärma sig från situationer som 

var stressande (Billings & Moos, 1981) menar att detta kan ske genom ett försök 

att få distans till situationer eller alternativt behålla känslorna för sig själva. 

 

I resultatet påtalas att sjuksköterskorna uppvisade ett flertal olika symtom 

däribland tryck över bröstet, hjärtklappning, sömnsvårigheter och ångest till följd 

av stressen på arbetet. Enligt Lazarus och Folkman (1984) känner människor 

stress då känslan av utmaning eller hot överstiger resurserna och stress skapas. 

Vid stresstillstånd finns en förhöjd risk för hjärt- kärlsjukdomar (Bjålie et al, 

2007). Enligt Svensk lagstiftning skall arbetsmiljölagen arbeta för att uppnå en 

god arbetsmiljö, även att förhindra ohälsa och olyckfall i arbetet 

(Arbetsmiljölagen, 1977: 1160).  

 

Resultatet visar att sjukskötekorna upplevde stress då arbetstakten var hög och de 

inte hade kontroll över sina arbetsuppgifter. Känslan av stress visade sig åter då 

sjuksköterskorna inte kunde utöva medbestämmande över sin egen 

arbetssituation, vilket ofta medförde negativa känslor. Lazarus och Folkman 

(1984) definierar behovet att ha kontroll som en synonym till coping. Karazek och 

Theorell (1990) omtalar en liknande teori i sin krav- kontroll modell som Lazarus 

och Folkman (1984). Negativ stress uppkommer då de förväntningar och krav 

som finns i en situation inte länge kan hanteras av de personliga resurserna hos 

personen. 

 
För att hantera stress på avdelningarna använde sjuksköterskorna sig av ett antal 

copingstrategier. Den mest frekvent använda var möjligheten att tala med sina 

kollegor om vad som hänt och vad som förorsakat stressreaktionen. 

Sjuksköterskan såg detta som den bästa metoden att hantera sin stress, även om 

andra metoder kunde användas. Exempel på detta finns hos Lazarus och Folkman 

(1984) som säger att användningen av sina sociala nätverk är en resurs som 

används vid coping. Theorell (2003) styrker detta när han diskuterar att ett starkt 

socialt stöd från omgivningen kan motverka en stressfylld arbetsmiljö. Lazarus 

och Folkman (1984) skriver vidare i ämnet om vikten av socialförmåga för att 

kunna använda sig av det sociala stödet som en resurs för coping, något som 

används flitigt av sjuksköterskorna i studierna.  Lazarus och Folkman (1984) 

diskuterar däremot att trots att de anser att det sociala stödet bör betecknas som 

coping så har de ett litet underlag för detta. Deras forskning presenterar inte de 

positiva egenskaperna av det sociala stödet eller hur det kan användas. 
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I resultatet framgår det att patienten har blir påverkad av sjuksköterskans 

arbetsrelaterade stress. Sjuksköterskan påverkas av den höga arbetsbelastningen 

och tidsbristen, vilket kunde medföra att patienterna blev osynliga och deras 

frågor ignorerades, detta kunde resultera i bristande säkerhet för patienterna. Detta 

styrks i Al-Kandari och Thomas (2008) studie att den höga arbetsbelastningen 

spelar viktig roll i sjuksköterskans arbete. De visade på att en minskad 

arbetsbelastning främjar patientsäkerheten och kvalitén på sjukvården. 

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att de blev konstant avbrutna i sitt arbete och 

detta medförde konsekvenser för den grundläggande omvårdnaden. De upplevde 

en frustration över att mycket tid användes till administrationsarbete istället för 

patientomvårdnad. Enligt ICN koden är en sjuksköterskans primära område att ge 

människor vård och vägleda sjuksköterskan genom att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande (ICN, 2005). När yttre resurser 

såsom tillgång till medicin, utrustning och leveranser var otillräckliga skapade det 

stress i sjuksköterskans arbete, vilket resulterade i att omvårdanden av patienten 

blev lidande. Lazarus och Folkmans (1984) teori beskriver att brist på yttre 

resurser leder till en stressreaktion hos personen. 

 

Slutsats 
Stress är något vi kommer att stöta på i vårt arbete som sjuksköterska. Vår 

förhoppning är att uppmärksamma och lyfta fram detta genom denna studie. 

Studien har identifierat flera olika stressorer i sjuksköterskans arbete och vilka 

konsekvenser de har för vårdarbetet. Det har framkommit att hög arbetsbelastning, 

brist på kontroll och tidsbrist är de mest framträdande. Den copingstrategi som 

sjuksköterskorna i studien främst använde sig av var möjligheten att kommunicera 

med kollegor om stressen som uppkommit under arbetet. 

 

 Informationen som framkommit under studien skulle kunna användas av 

sjuksköterskor för att få en ökad förståelse för vilka stressorer som de utsätts för 

under sin arbetsdag. En förståelse för hur stress och coping fungerar kan ge 

sjuksköterskan en bättre utgångspunkt för att hantera stressrelaterade problem 

som uppstår i vårdarbetet. Under vår studie har vi ofta träffat på Antonovskys 

teorier. En användning av hans teorier skulle kunna bidra till en bredare förståelse 

för det insamlade materialet. Framtida forskning i ämnet kunde vara en 

fördjupning i hur vårdpersonal använder copingtekniker vid tidsbrist och ändå ge 

patienterna en god omvårdnad. 
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Bilaga 1 

Sökning Träffar Artiklar som lästes efter urval Valda artiklar 

Cinahl / stress, occupational AND 

patient safety  

55 2 2 

Cinahl/  stress, occupational AND 

nurses AND patient safety 

5 2 0 

Cinahl/ nurses AND patient safety 

AND burnout, professional  

2 0 0 

Cinahl/ stress, occupational AND 

nurses AND consequences* 

6 0 0 

Cinahl/ stress, occupational AND 

qualitative studies AND daily work* 

6 1 1 

Cinahl/ stress, occupational AND 

workload AND qualitative studies 

50 2 1 

Elin@Blekinge/ stress AND nurses 

AND daily work 

7 3 2 

Elin@Blekinge/ stress AND nurses 

AND patient safety 

25** 0 0 

Elin@Blekinge/ stress AND patient 

safety 

69** 2 0 

Elin@Blekinge/ stress AND 

burnout AND consequences AND 

nurses 

10 1 1 

PsycINFO/ stress AND nurses AND 

patient safety AND consequences 

41** 1 0 

PsycINFO/ stress AND nurses AND 

consequences AND burnout AND 

qualitative studies 

3** 0 0 

PsycINFO/ stress AND nurses AND 

daily work 

65** 0 0 

PsycINFO/ stress AND nurses AND 

qualitative studies AND workload 

2 0 0 

* Fritext sökning, inga passande Mech-termer     ** Dubbletter på redan hittade artiklar  
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Bilaga 2 

Författare/land Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat 

Olofsson,B,. 

Bengtsson,C,.& 

Brink,E. 

Sverige 

Artikel 1 

Absence of response 

:a study of 

nurses´experince of 

stress in the 

workplace 

Journal of Nursing 

Management, 2003 

Syftet med studien var 

att få en djupare 

förståelse av en grupp 

sjuksköterskors tankar 

och känslor om stress i 

deras arbetssituation. 

Kvalitativ ansats där fyra 

sjuksköterskor blev 

intervjuade och metoden var 

Grounded- Theory. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna upplevde 

negativ stress relaterad till deras 

arbetsplats. Att inte få respons 

från cheferna eller känna 

hopplöshet och frustration 

påverkade sjuksköterskorna.  

 Kvalitetsbedömning: Grad II 

Billeter-

Koponen,S,. & 

Fredén,L. 

Sverige 

Artikel 2 

Long.term 

stress,burnout and 

patient-nurse 

relations:qualitative 

interview study about 

nurses´experiences 

Nordic College of 

Caring Sciences, 

2005 

Syftet med studien var 

att kunskap om hur 

sjuksköterskorna 

upplevde långvarig 

stress och utbrändhet 

på arbetet.  

Kvalitativ studie. Analys 

metoden med Grounded-

Theory användes. Det var 10 

sjuksköterskor som 

intervjuades om deras 

upplevelse av långvarig 

stress och utbrändhet. 

Resultatet visar att 

sjuksköterskan blir påverkad av 

förändringar i arbetsmiljön.  

 

Kvalitetsbedömning: Grad I 

Cronqvist,A., 

Theorell, T., 

Burns, T,. & 

Lutzén,K. 

Sverige 

Artikel 3 

Dissonant 

imperatives in 

nursing: a 

conceptualization of 

stress in intensive 

care in Sweden.  

Intensive and 

Critical Care 

Nursing, 2001 

Syftet med studien var 

att utforska 

sjuksköterskans 

upplevelse av stress 

inom intensiv vården.   

Studien gjordes med 36 

registrerande sjuksköterskor 

som jobbade med intensiv 

vård. Det var öppen - sluten 

intervju som spelades in på 

band.    

Fyra teman kan urskiljas: 

(1)Kontrollerad av arbetet – 

behovet av att vara i kontroll.(2) 

Begränsningar av prioriteringar - 

ville göra mera. (3) Brist på 

auktoriteter att agera – vet att 

något måste göras. (4) 

professionell distans – intern 

personalens inblandning. 

Kvalitetsbedömning: Grad I 
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Författare/land Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat 

Berland, 

A.,Natvig, A-K., 

& 

Gundersen,D. 

Norge 

Artikel 4 

Patient safety and job 

-related stress: A 

focus group study 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing, 2008 

 Syftet med studien var 

att undersöka 

effekterna av 

arbetsrelaterad stress 

med hänsyn till patient 

säkerheten. 

Kvalitativ ansats. 

Bandintervjuer med fokus 

grupper. Sammanlagt var det 

12 sjuksköterskor från två 

olika sjukhus som 

intervjuandes i studien. 

Resultatet visade att om 

arbetsmiljön innehåller höga krav 

i kombination med lite kontroll 

är det stressfullt för 

sjuksköterskan.  Detta kan också 

påverka patient säkerheten.  

 

Kvalitetsbedömning: Grad I 

Hallin,K,.& 

Danielson,E 

Sverige 

Artikel 5 

Registered nurses´ 

experience of daily 

work, a balance 

between strain and 

stimulation: A 

qualitative study. 

International 

Journal of Nursing 

Studies, 2006. 

Syftet var att beskriva 

registrerad 

sjuksköterskans 

upplevelse av det 

dagliga arbetet. 

15 registrerade 

sjuksköterskor intervjuades 

från Sverige som hade minst 

6 års erfarenhet. Frågorna 

var öppna som ” Hur 

upplevs ditt dagliga arbete”. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskan upplevde arbetet 

mer stressande än stimulerade.  

 

Kvalitetsbedömning: Grad I 

Hall, Debra S 

USA 

Artikel 6 

Work- Related stress 

of Registered Nurses 

in a Hospital Setting 

Journal for Nurses 

in Staff 

Development, 2004  

n/a. Det var en kvalitativ studie 

med Grounded – Theory 

som metod där 10 

registrerade sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Sjuksköterskan identifierar stress 

i relation till att inte kunna möta 

patientens behov. Detta kan bero 

på arbetsbelastning, oerfarna 

sjuksköterskor eller ledningen.  

Kvalitetsbedömning: Grad II 

Berland, A,.& 

Natvig G-K. 

Norge 

Artikel 7  

Stress og 

pasientsikkerhet: En 

studie av 

jobbrelaterrt 

forandring,stress og 

pasient-sikkerhet ved 

hjelp av Antonovskys 

begrep:opplevelse av 

sammenheng 

Norsk Tidsskrift for 

Sykepleieforskning, 

2006 

Syftet med studien var 

att ta reda på vilka 

konsekvenser stress 

och förändringar i 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö har på 

patientsäkerheten.  

 

Det var en kvalitativ ansats. 

Baserad på en fokus grupp 

som arbetade inom akuten 

eller med kritisk sjuka 

patienter studien var mellan 

två sjukhus.  

Resultatet visade på att 

sjuksköterskorna blev påverkade 

av arbetsmiljön och detta 

påverkade patientsäkerheten 

negativt.  

 

Kvalitetsbedömning Grad II 
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Bilaga 4 

Artikel Meningsenheter Kondenserad översättning Kod Kategori Sub-Kategorier 

1 The nurses experienced different feelings in 

relation to stress. The physical reactions to 

stress were heart palpitations, tightening of the 

chest and an emotionally strenuous feeling of 

fear. One fear was expressed as not 

performing correctly in stressful situations. 

Sjuksköterskan upplevde fysiskt 

negativa symptom, alla orsakade av 

stress 

Symtom av stress Hur påverkas 

sjuksköterskan av 

olika stressorer i 

arbetet 

- 

7 Når det gjaldt ansvarsforhold, og å vite hvor 

en skulle henvende seg, opplevdes dette 

mindre stressende ved S2 da sykepleierne her 

visste hvem de skulle oppsøke. 

När hierarkin var bra etablerad 

upplevdes det mindre stressande för 

sjuksköterskan  

Arbetsuppdelning 

eliminerade stress hos 

sjuksköterskan 

Hur påverkas 

sjuksköterskan av 

olika stressorer i 

arbetet 

- 

2 Knowing the pressure at work, the nurses are 

aware that they have to make the institution 

function somehow. So they try to manage the 

work for that day. But they realize that their 

capacity to remember and to learn is reduced. 

Trots stor stress på deras jobb 

försöker sjuksköterskan klara sina 

arbetsuppgifter men inser sina 

begränsningar 

Konsekvenser av stress Hur påverkas 

sjuksköterskan av 

olika stressorer i 

arbetet 

Sjuksköterskans 

arbetsbelastning 

4 Many of the participants pointed out that time 

pressure is dangerous and can have safety 

consequences for the patient. They emphasised 

the importance of experienced nurses allowing 

the inexperienced nurses, who feel stressed, 

enough time to complete their routine 

protocols, even though there was much to do, 

instead of pressing through in order to please 

others. 

Sjuksköterskorna pekade på tidsbrist 

som en fara för patientsäkerheten och 

att erfarna sjuksköterskor skulle ge 

extra tid till de oerfarna 

sjuksköterskorna när de känner sig 

stressade 

Tidsbrist och dess 

konsekvenser 

Hur påverkas 

sjuksköterskan av 

olika stressorer i 

arbetet 

Arbetsmiljön i 

sjuksköterskans 

arbete 

5 The RNs experienced responsibility for 

documentation as being exacting and the more 

care the patients needed the more the demands 

on documentation increased. It appeared that 

documentation was made when RNs had the 

amount of time available which was often 

during brakes or after working shifts with 

what they had in mind. 

Ju mer vård en patient behövde desto 

mer dokumentation krävdes, vilket 

var tidskrävande.  

Tidskrävande 

dokumentation 

Hur påverkas 

sjuksköterskan av 

olika stressorer i 

arbetet 

Arbetsmiljön i 

sjuksköterskans 

arbete 

3 Also, since the nurse felt that she was not „in 

control‟, an uncomfortable feeling that 

När sjuksköterskan kände att hon inte 

var i kontroll upplevdes en känsla av 

Brist på kontroll gav 

stress 

Hur påverkas 

sjuksköterskan av 

Brist på kontroll i 

sjuksköterskans 
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something important will be forgotten was 

experienced as stressful. 

stress  olika stressorer i 

arbetet 

arbete 

6 Although the nurses used some individual 

coping strategies to deal with this stressor, 

they primarily verbalized their stress to 

coworkers. 

Verbalisering av stressen var den 

största hanteringstekniken. 

Tala om problemet var 

en hanteringsteknik  

Hur använder sig 

sjuksköterskan av 

copingstrategier i sitt 

arbete 

- 

4 The nurses meant that time was not the only 

factor when they were stressed, it was also 

important how other co-workers reacted. They 

pointed out that positive interaction among 

colleagues was important in order to tolerate 

the fast pace. 

Relationen mellan kollegor var 

viktigt för att kunna hantera det höga 

tempot.  

Relationen till kollegor 

viktig 

Hur använder sig 

sjuksköterskan av 

copingstrategier i sitt 

arbete 

- 

6 The primary method of coping was 

communicating the patient‟s condition to other 

healthcare providers and to focusing on major 

priorities with the patient, reacting in whatever 

manner was deemed necessary in the situation. 

Den största hanterings metod var att 

verbalisera patientens tillstånd och 

behandlingsproblem till kollegor.  

Hantering av stress 

genom kollegor. 

Hur använder sig 

sjuksköterskan av 

copingstrategier i sitt 

arbete 

Sjuksköterskans 

sociala trygghet 

6 The RNs discussed two outcomes of 

experiencing occupational stress, depending 

on the success of their coping strategies and 

the severity of the stressors. When the 

outcome was „„doing the job well,‟‟ the nurses 

felt productive, that they „„got a lot 

accomplished,‟‟ had a sense of satisfaction, 

and felt the shift „„went quickly.‟‟ They felt 

„„challenged‟‟ and enjoyed „„learning new 

skills.‟‟ 

Vid positiv stress kände sig 

sjuksköterskorna sig produktiva och 

fann arbetspasset stimulerande. 

Positiv stress för 

sjuksköterskan 

Vilka konsekvenser 

och påföljder har 

sjuksköterskans stress 

- 

4 In discussion groups it was revealed that 

increasing job demands were a problem for 

nurses. Our impression was that this could 

have consequences for patient safety in 

relation to inadequate time to properly test 

equipment and insufficient time for the 

preparation of medications. 

Ökade krav på jobbet gav 

konsekvenser för patientsäkerheten. 

Ökat krav gav sänkt 

patientsäkerhet 

Vilka konsekvenser 

och påföljder har 

sjuksköterskans stress 

- 

 


