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Sammanfattning 

Dagens akutsjukvård är präglad av högt patientflöde och i kombination med bristande 

resurser, dålig arbetsmiljö och tidsbrist skapar det stress och sänker 

arbetstillfredsställelsen hos sjuksköterskan. Höga krav, oförutsägbara situationer samt 

möten med svårt sjuka patienter konkurrerar med varandra i sjuksköterskans pressade 

schema. Att ständigt arbeta mot klockan och således tvingas till att prioritera bort 

viktiga arbetsuppgifter kan ha en negativ inverkan på sjuksköterskans hälsa vilket även 

påverkar mötet med patienten. Den höga arbetsbelastningen och den bristande 

arbetsmiljön kan leda till en känsla av maktlöshet och förlorad kontroll hos 

sjuksköterskor. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor upplever 

arbetsrelaterad stress och deras syn på hur detta kan påverka patientsäkerheten inom 

akutsjukvård. Litteraturstudien baserades på 12 vetenskapliga artiklar av både 

kvantitativ- och kvalitativ design. De utsedda artiklarna inhämtades via databaserna 

Pubmed och Cinhal. Studiens analys resulterade i tre teman: “organisatoriska 

stressorer”, “psykosocial arbetsmiljö” och “äventyrad patientsäkerhet” med tillhörande 

subteman: “bristande arbetsmiljö”, “bristande ledarskap”, “krav och tidspress”, 

“stressens påverkan på sjuksköterskan”, “risk för vårdskada” samt “risk för utebliven 

vård”. Utifrån resultatet är slutsatsen att organisatoriska stressorer och bristande 

psykosocial arbetsmiljö är nära förknippade med varandra och kan båda leda till stress 

hos sjuksköterskor samt utgöra risk för hotad patientsäkerhet med utebliven vård som 

följd. 

 

 

 

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, sjuksköterska, upplevelse, akutsjukvård, 

patientsäkerhet 

 

 

  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Arbetsmiljön i akutsjukvården _______________________________________________ 1 

Sjuksköterskans roll och ansvar ______________________________________________ 2 
Krav på sjuksköterskan inom akutsjukvård ____________________________________________ 2 

Stressens påverkan på människan ____________________________________________ 3 
Arbetsrelaterad stress _____________________________________________________________ 3 

Sambandet mellan sjuksköterskans arbetssituation och patientsäkerhet ____________ 3 

Vårdande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv __________________________________ 4 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 5 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 

Metodval _________________________________________________________________ 6 

Datainsamling och urval ____________________________________________________ 6 

Dataanalys _______________________________________________________________ 7 

RESULTAT __________________________________________________________ 9 

Organisatoriska stressorer __________________________________________________ 9 
Bristande arbetsmiljö _____________________________________________________________ 9 
Bristande ledarskap ______________________________________________________________ 9 

Psykosocial arbetsmiljö ____________________________________________________ 10 
Krav och tidspress ______________________________________________________________ 10 
Stressens påverkan på sjuksköterskan _______________________________________________ 10 

Äventyrad patientsäkerhet _________________________________________________ 11 
Risk för vårdskada ______________________________________________________________ 11 
Risk för utebliven vård___________________________________________________________ 11 

DISKUSSION _______________________________________________________ 12 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 12 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 13 
Organisatoriska stressorer ________________________________________________________ 13 
Psykosocial arbetsmiljö __________________________________________________________ 14 
Äventyrad patientsäkerhet ________________________________________________________ 15 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 16 

REFERENSER ______________________________________________________ 17 

Bilaga 1 – Sökmall ____________________________________________________ 21 

Bilaga 2 – Mall för kvalitativa artiklar ____________________________________ 23 

Bilaga 3 – Mall för kvantitativa artiklar ___________________________________ 27 
 



 1 

INLEDNING 

Arbetsrelaterad stress är ett omfattande problem inom hälso- och sjukvård och ett fenomen 

som medför lidande för både patient och vårdpersonal. Belastningen på akutsjukvården är 

hög och ökar i takt med att resurserna står kvar på samma nivå eller till och med minskar. 

Ett exempel är akutmottagningen, dit patienter kommer dygnets alla timmar, vissa är 

allvarligt sjuka och rentav döende och behöver ett snabbt och säkert omhändertagande. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar både vad gäller patientsäkerheten och vårdkvalitén.  

I en stressig arbetsmiljö, med överbeläggningar och minimala resurser förväntas 

sjuksköterskan göra korrekta bedömningar och ge god och effektiv vård till patienter och 

ge stöd till anhöriga. Brist på personal i kombination med ett högt patientflöde är starkt 

förknippat med upplevelsen av stress vilket genererar en ständig kamp mot klockan (Crilly, 

Greenslade, Lincoln, Timmis & Fisher 2016). En överhängande stor faktor till ohälsa hos 

personal i dagens akutsjukvård är stress. I en ogynnsam arbetsmiljö, där personal inte 

upplever hälsa finns risk att det även visar sig i patientmötet, då personalens arbetsmiljö 

också är den miljö patienten vårdas i. Som Dahlberg och Segesten (2010, s. 124) beskriver 

är en hälsosam vårdmiljö grundläggande för ett optimalt vårdande. I syfte att 

sjuksköterskan ska kunna utföra sitt arbete tillfredsställande och samtidigt känna 

välbefinnande måste denne uppleva kontroll över situationen. Vi har därför valt att 

fördjupa oss i hur sjuksköterskor upplevelser arbetsrelaterad stress och hur de anser att 

detta kan påverka patientsäkerheten inom akutsjukvård. 

 

 

BAKGRUND 

Arbetsmiljön i akutsjukvården 

 
Akutsjukvård är ett mångfacetterat arbete som ställer höga krav på personalen och dess 

kompetens. Arbetsbelastningen är fluktuerande och personalen utsätts kontinuerligt för 

etiska dilemman där man tvingas prioritera och fördela resurserna utifrån 

brådskandegraden (Wikström 2012, ss. 15–17). Arbetsplatser inom akutsjukvård 

kännetecknas av att vara särskilt krävande där miljön är stressande då den präglas av 

oförutsägbara situationer. Hög arbetsbelastning, överbeläggningar och tidsbrist hör till 

vardagen inom akutsjukvård. Att som sjuksköterska kontinuerligt exponeras för sådana 

stressorer kan leda till ogynnsam stress med överhängande risk för utmattningssyndrom 

samt ge effekter i form av hotad patientsäkerhet (Crilly et al. 2016).  

 

 Forskning beträffande arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård visar att den psykosociala 

arbetsmiljön har betydelse för uppkomst av stress och ohälsa bland personalen. Vidare 

riskerar stress att bidra till felaktiga bedömningar, omvårdnadsåtgärder och avvikelser men 

har även en negativ påverkan på personalomsättningen. Arbetsrelaterad stress bland 

sjuksköterskor i en miljö som präglas av dåligt arbetsklimat och höga krav har också 

identifierats som en bidragande faktor som signifikant sänker vårdkvaliteten och hotar 

patientsäkerheten. Stöd från ledningen och effektiva åtgärder beträffande den psykosociala 

arbetsmiljön krävs för att främja hälsa bland personalen och vidare förhindra att 

patientsäkerheten hotas (Nielsen, Pedersen, Rasmussen, Pape & Mikkelsen 2013).  
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Sjuksköterskans roll och ansvar 

 

I enhet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med vården en god hälsa 

och omsorg på lika villkor för alla människor. Vården ska utföras med respekt, värna om 

individens dignitet samt fördelas på det sätt att den som har störst behov får tillgång först. 

International Council of Nurses (ICN) har skapat en etisk kod för sjuksköterskor som 

belyser de fyra primära beståndsdelar som sjuksköterskan är skyldig att arbeta utifrån; ”Att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande”. 

Kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska tar upp de åtaganden och 

kunskap som förväntas av en legitimerad sjuksköterska. Omvårdnad är sjuksköterskans 

centrala ansvar vilken ska utgå ifrån patienten i centrum och praktiseras på vetenskap och 

beprövad basis. Sjuksköterskan ska bedriva vård på lika villkor för alla och arbeta utifrån 

ett etiskt förhållningssätt. En legitimerad sjuksköterska är själv skyldig att underhålla sin 

kompetens vilket innebär att kontinuerligt reflektera över sin roll och uppdatera sig på de 

områden som professionen kräver. Sjuksköterskan förväntas oberoende kunna beslutsfatta 

om åtgärder som förbättrar, bevarar eller hjälper människor att återfinna hälsa och god 

livskvalité i livets olika skeden. Samtidigt ska sjuksköterskan ha god kännedom om 

läkemedel och medicinsk kunskap, ha kunskap om lagar och förordningar samt olika 

sociala faktorer som påverkar individens hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

 

 Segesten (2011, ss. 24–25) beskriver att det i studier som gjorts på sjuksköterskors 

upplevelse av sin yrkesroll kommer fram att yrket genomsyras av ett omfattande ansvar 

och begränsat utrymme att påverka sitt arbete samt förutse oväntade situationer. Vidare 

beskrivs i studierna att det gäller för sjuksköterskan att använda sin tid till rätt saker, 

prioritera korrekt och göra adekvata avgörande när komplicerade och oväntade situationer 

uppstår. Tiden nämns i många aspekter och lyser med sin frånvaro. De åtaganden 

sjuksköterskan väljer att lägga tid på tar betydelsefulla minuter från andra angelägna 

uppgifter och det tycks vara svårt att hinna med alla moment som krävs för att uppnå en 

helhet i sitt arbete. 

 

 

Krav på sjuksköterskan inom akutsjukvård 

 

De patienter som söker sig till akutsjukvården med sina besvär träffar oftast sjuksköterskan 

som första person i det initiala skedet. Som Clarke och Ketchell (2014, ss. 13, 23–24) 

beskriver är det av stort värde att sjuksköterskan besitter adekvat kunskap i det praktiska 

arbetet och känner igen tecken och symtom på frekvent förekommande sjukdomstillstånd. 

Riktiga iakttagelser och beslut leder ofta till att en kvalificerad bedömning kan göras vilket 

vidare möjliggör att patienten får en snabb och effektiv behandling. I syfte att kunna göra 

korrekta bedömningar och prioriteringar samt reagera på avvikande symtom behöver 

sjuksköterskan ha god kännedom om den friska kroppens fysiologi, samt hur den förändras 

vid sjukdom. Det räcker inte att bara kunna observera och anteckna parametrar för 

grundläggande funktioner hos patienten utan informationen måste kunna tolkas och 

omsättas i det praktiska arbetet för att negativa förändringar ska upptäckas.  

 

  



 3 

Stressens påverkan på människan 

 

Eriksen och Ursin (2013, ss. 26–27) beskriver ordet stress som ett samlingsbegrepp för 

fyra olika faktorer som belyser själva kärnan av stressoren, hur den uppfattas av individen, 

dess psykologiska och kroppsliga påverkan samt hur man svarar och reagerar på 

stresstimulit. Hur människan svarar på olika typer av aktivering avgörs utifrån individens 

tidigare kunskap och erfarenheter. 

 

 Vid en stress situation uppstår en allmän aktivering av hjärnan med stärkt vaksamhet och 

koncentration. Hormonella system ihop med det autonoma nervsystemet ställer bland annat 

om blodcirkulation, immunsystem, njurfunktion och ämnesomsättning i syfte att optimera 

individens förutsättningar för att klara av det ökade prestationskravet (Eriksen & Ursin 

2013, ss. 15–16). Eriksen och Ursin (2013, ss. 30–34) beskriver att stress är nödvändig för 

människans överlevnad och är heller inte skadlig även om den uppstår under obehagliga 

förhållanden så länge systemet är friskt. Då människan känner att situationen går att 

hantera avtar stress aktiveringen så småningom och systemen återgår till det 

normala.  Emellertid föreligger risk för allvarlig sjukdom till följd av dysfunktionell stress 

om aktiveringen inte minskar utan förblir på samma nivå. 

 

 En människa som känner att kraven överstiger den egna förmågan förlorar kontrollen över 

situationen vilket bidrar till negativ stress. Theorell (2012, s. 21) beskriver att upplevd 

kontroll över sitt liv är grundläggande för hälsa. Det innebär i sin tur att miljöfaktorer som 

finns runt om inte får ta över människans liv. Förlorad kontroll är nära förknippat med 

stress då kontrollförlust triggar igång stress eftersom vi kämpar hårdare för att 

vidmakthålla behärskning över situationen. 

 

 

Arbetsrelaterad stress 

 

Stress och krav förekommer på de allra flesta arbetsplatser och är i sig inte skadligt så 

länge en sund jämvikt råder mellan dessa anspråk och utbud av resurser. Krav och press 

som överstiger de medel som finns till förfogande kan istället bli ett hot mot individens 

välmående och hälsa. Primära faktorer för att kunna må bra trots krav relaterade till arbete 

är exempelvis att kunna påverka sin arbetssituation, få hjälp och stöd av kollegor och 

ledning samt möjlighet till vila att samla ny kraft. I hälso- och sjukvårdsrelaterade yrken är 

oftast människan själv den viktigaste pusselbiten vilket i kombination med många 

förväntningar och pressat arbetstempo kan bli slitsamt och resultera i ohälsa och 

sjukskrivningar på grund av dysfunktionell stress (Arbetsmiljöverket 2017).  

 

 

Sambandet mellan sjuksköterskans arbetssituation och patientsäkerhet  

 
Patientsäkerhet är en fråga som är ständigt fortlöpande och en stor utmaning i hälso- och 

sjukvårdssammanhang. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) lyfter fram bestämmelser 

om patientsäkerhetsfaktorer i hälso- och sjukvård. I lagen återfinns bestämmelser om 

vårdpersonalens och vårdgivarens åligganden att kontinuerligt verka för en hög 
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patientsäkerhet. Vårdgivaren ska arbeta för att bemöta de krav som ställs på kvalitetsvård i 

hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att planlägga och styra processen i riktning att 

uppfylla målet. 

 

 I detta examensarbete betraktar vi omständigheter som påverkar patientsäkerheten ur en så 

kallad systemsyn. Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver i sin handbok för 

riskanalys och händelseanalys att faktorer som äventyrar patientsäkerheten kan identifieras 

antingen utifrån ett systemperspektiv eller ett individuellt perspektiv. Systemperspektivet 

grundar sig på svagheter som kan återfinnas i hälso- och sjukvårdssystemet medan det 

individuella synsättet fokuserar på enskilda personer som orsak till att fel uppstått. Genom 

en systemsyn kan organisatoriska brister, bristande bemanning, kunskap samt förhållanden 

på arbetsplatsen påvisas. SKL lyfter fram vikten av att sätta frågan om patientsäkerhet och 

arbetsmiljö i förhållande till varandra (Sveriges kommuner och landsting 2015, ss. 7–8, 

10). 

 
 Forskning har visat att sjuksköterskan bär ett grundläggande ansvar i att förebygga 

vårdrelaterade skador hos patienten. Vidare har det visat sig att sjuksköterskans 

arbetssituation och krav är nära sammankopplat med patientsäkerhet. I takt med ökande 

personalbrist, sämre arbetsmiljö samt högre krav på sjuksköterskan minskar också 

möjligheten att ge god vård vilket därmed hotar patientsäkerheten. Med den höga 

arbetsbelastningen samt stressande arbetsmiljön upplever många sjuksköterskor att de 

saknar kontroll i sin yrkesroll. När sjuksköterskan inte upplever att denne behärskar 

situationen och kraven som ställs blir det också svårt att erbjuda optimal vård och skydda 

patienten från felaktiga behandlingar. Kontrollförlusten leder vidare till stress och negativa 

effekter på sjuksköterskans hälsa vilket också visar sig i mötet med patienten (Ramanujam, 

Abrahamsson & Andersson 2008). 

 

 

Vårdande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

 

Hälsa är ett flerdimensionellt fenomen och uppfattningen av den är personlig. Upplevelsen 

av hälsa är subjektiv och aktualiseras när en inre balans råder vilket är relaterat till en 

känsla av helhet och sammanhang. Hälsa är relativt och påverkas av yttre förhållanden. 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 49 - 51). Sjuksköterskors arbetsmiljö präglas av allt för 

mycket stress till följd av den höga arbetsbelastningen vilket utgör ett hinder för 

personalens välmående med risk att det speglar sig i mötet med patienten (Crilly, 

Greenslade, Lincoln, Timmis & Fisher 2016). 

 

 Ett vårdande möte beskrivs som ett tillfälle för patienten att uttrycka sitt lidande. Ett 

vårdande möte kännetecknas av att det stärker patientens hälsoprocesser och genomsyras 

av ett mellanmänskligt möte där vårdaren bjuder in patienten till att delta i vårdandet 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 192). Tidigare studier har visat att lidande som uppstår i en 

vårdmiljö är associerat med upplevelse av att inte bli sedd och hörd och uppkommer 

framför allt ur vårdrelationen. (Dahlberg & Segesten 2010, s. 215). Eriksson (1994) 

definierar vårdlidandet som ett obefogat lidande som oftast uppstår till följd av ett 

oreflekterat förhållningssätt. Vårdaren upplevs som frånvarande och patienten upplever sig 

obeaktad (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211–212). Det finns olika former av lidande som 
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infinner sig i skilda delar av den enskildes tillvaro som gemensamt uttrycker en upplevelse 

av att vara isolerad. Lidandet utgör en inre kamp och uttrycker en känsla av att mista 

kontrollen samt upplevelsen av värdighet. Ett vårdlidande kan uppstå till följd brister i 

vårdens organisation vilket kan resultera i bland annat utebliven vård som följd (Wiklund 

2003, s. 96, 104–105). När sjuksköterskan inte hinner med blir konsekvensen att patienten 

inte blir uppmärksammad och går därmed miste om det värdefulla med vårdrelationen. Det 

kan exempelvis handla om att patientens upplevelse av sina symtom inte tas på allvar. 

Vidare kan det utgöra en risk för att viktiga åtgärder uteblir med en försämring av 

patientens tillstånd som följd. Patienten kan då uppleva sig kränkt samt inte värd vårdandet 

och ett vårdlidande uppstår.  

 

 Ett hälsofrämjande vårdande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv förutsätter att vårdaren är 

öppen och följsam för patientens livsvärld i syfte att patienten ska känna sig delaktig i sin 

hälsoprocess (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 184 - 186). Vårdvetenskapen framhäver 

sjuksköterskans roll och potential i omvårdnaden och menar att ansvaret för en livsgivande 

eller en livsförödande vårdrelation faller på vårdaren (Dahlberg & Segesten 2010, s. 122). 

Det är således sjuksköterskans ansvar att förebygga lidande som kan uppstå i 

vårdsammanhang. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Nutidens samhälle präglas av allt högre krav som i sin tur överträffar individens egen 

förmåga och vidare leder till negativa konsekvenser för den enskildes hälsa. Allt fler 

sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever stress i sitt arbete och uppfattar situationen som 

ohållbar.  I studier har det visat sig att så gott som alla sjuksköterskor upplever 

arbetsrelaterad stress i varierande grad. Motsvarande siffror visar att 73 procent rapporterar 

stress på en måttlig nivå medan resterande 27 procent anser att situationen är allvarlig 

(Johansen & Cadmus 2016). Akutmottagningen är en stor del i akutflödet och en plats där 

ingen dag är den andra lik och miljön kännetecknas av oberäkneliga situationer med högt 

arbetstempo. Samhällets resurser är begränsade och arbetsuppgifterna ökar i takt med den 

demografiska utvecklingen. I sin tur medför det att vårdbehovet ökar och för att kunna 

matcha det ställs allt högre krav på vår akutvård och dess kapacitet. Bristande resurser i 

kombination med hög arbetsbelastning riskerar att resultera i ohälsa till följd av 

dysfunktionell stress hos sjuksköterskan. De senaste åren har arbetsmiljöverket 

uppmärksammat brister i miljön på akutmottagningarna runt om i landet. Minskning av 

vårdplatser trots ökat patientflöde, underbemanning och otillräckliga resurser är ett 

växande problem som har negativ påverkan på arbetsförhållandena och de anställda. Efter 

att arbetsmiljöverket utfört en nationell tillsyn av landets akutmottagningar konstaterades 

att arbetsmiljön inte är lämpad för det ökade vårdbehovet. Vidare menar arbetsmiljöverket 

att det så småningom kommer leda till ohälsa med sjukskrivningar som följd 

(Arbetsmiljöverket 2012). Vårdande som främjar hälsa hör till sjuksköterskans uppdrag 

och baseras på ett mellanmänskligt möte som innefattar öppenhet och följsamhet. Enligt 

International Council Of Nursing (ICN) har sjuksköterskan ett ansvar i att tillgodose varje 

patients vårdbehov utifrån den enskildes perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

När arbetssituationen är ständigt pressad och sjuksköterskan upplever sig aldrig räcka till 

speglas det också i mötet med patienten vilket kan leda till att denne känner sig förbisedd. 

Arbetsrelaterad stress inom akutsjukvård är idag ett stort hinder för sjuksköterskans 
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välmående och funktion i sin profession. En ökad medvetenhet om arbetsrelaterad stress 

och dess innebörd förhindrar därmed ett vårdande som inte är förenligt med ett 

vårdvetenskapligt förhållningssätt. Med ökad kontroll över situationen minimeras risken 

för ohälsa som kan uppstå hos sjuksköterskan till följd av en ogynnsam psykosocial 

arbetsmiljö men även risken för hotad patientsäkerhet. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress och 

deras syn på hur detta kan påverka patientsäkerheten inom akutsjukvård. 

 

 

METOD 

Metodval 

 

Den valda metoden är en litteraturöversikt. Denna metoden anses lämplig när syftet är att 

sammanställa befintlig forskning för att öka kunskapsläget. Enligt Friberg (2017, ss. 141–

143) är det viktigt att inledningsvis bilda sig en uppfattning av befintlig forskning med 

hjälp av en litteraturgenomgång. Data från primärkällor i form av vetenskapliga 

publikationer, ett tydligt syfte, en beskrivning av sökstrategi, dataanalys samt en 

kvalitetsgranskning av de utsedda artiklarna utgör grunden för en systematisk 

litteraturstudie som design. 

 Totalt har 12 artiklar av både kvantitativ- och kvalitativ karaktär granskats och analyserats 

inom det aktuella området som grund för dataanalysen. Segesten (2017, s. 108) menar att 

en kombination av kvantitativa och kvalitativa studie ger en ökad förståelse då problemet 

studeras ur olika aspekter. 

 

 

Datainsamling och urval 

 

Författarna påbörjade datainsamlingen genom en inledande informationssökning 

i syfte att få en översikt över tidigare genomförda studier samt kunna identifiera relevanta 

forskningsartiklar inom det aktuella problemområdet. I detta examensarbete har Östlunds 

(Östlund 2017, ss. 66–67, 72, 77) strategier legat till grund för informationssökningen. 

Litteratursökningen genomfördes via de akademiska databaserna PubMed och Cinahl som 

publicerar studier med inriktning mot vårdvetenskap. 

 

 Sökorden identifierades utifrån en inledande informationssökning samt det tillämpade 

syftet. Sökorden som ansågs vedertagna användes i kombination med hjälp av sök-

operatorn AND i det Booleska- systemet för att kunna förbinda olika söktermer och erhålla 

en mer specifik sökning som är relevant för det aktuella forskningsområdet. 

Val av artiklar samt antal träffar i de olika databaserna som behandlas i resultatet 
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avgränsades genom olika inklusions- och exklusionskriterier. Aktuella inklusionskriterier 

var vetenskapliga artiklar från västvärlden skrivna på svenska eller engelska. Artiklar som 

var äldre än 10 år och inte hade fulltext samt abstrakt till förfogande exkluderades. 

Ytterligare begränsningar gjordes genom att utesluta forskning gjord i mellanöstern och 

Asien då forskningsfrågan kan tolkas olika beroende på var i världen den studeras. Initialt 

lästes abstrakt på artiklar vars rubrik kunde kopplas till syftet och därigenom granskades 

hela artiklar som ansågs vara relevanta för vårt forskningsämne i sin helhet. En mer 

genomgående sökmatris som innefattar en översikt av tillvägagångssättet, vilka sökord 

som har använts och antal sökträffar redovisas i en separat bilaga nr 1. Enligt Friberg 

(2017, s. 47) är en värdering av artiklarnas kvalitet nödvändig för att avgöra artiklarnas 

relevans i förhållande till det tilltänkta forskningsområdet samt om studien tillhandahåller 

en tillräckligt god kvalité. 

 

 Efter en granskning av de valda artiklarnas innehåll genomfördes en kvalitetsbedömning 

av artiklarnas validitet utifrån Critical Appraisal Skills Programme (CASP) som mall för 

forskningsmetodik. CASP är ett utvärderingsverktyg som innefattar olika instrument för att 

granska kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Samtliga 10 frågor i CASP besvarades 

utifrån alternativen ja, nej eller osäkert. Av de artiklar som erhållit 80 procent ja eller högre 

bedömdes inneha hög kvalitet medans artiklar vars kvalitet värderades som låg och ansågs 

bristfälliga exkluderades. Totalt bedömdes 12 artiklar av de som granskades som lämpliga 

för vidare analys vilket presenteras överskådligt i bilaga nr 2 respektive 3. 

 

 

Dataanalys 

 
Dataanalysen innebär att urskilja de övergripande delarna genom att noggrant studera 

textinnehållet i de inkluderade artiklarna i syfte att skapa en helhetsförståelse av materialet. 

Genom att skapa en överskådlig presentation kan olika meningsbärande begrepp 

identifieras. Dessa meningsbärande begrepp ska sedan jämföras och därigenom skapas 

kategorier från befintliga studier som i sin tur leder till en ny helhet (Friberg 2017, ss. 148–

150). I det initiala skedet läste författarna artiklarna med öppet sinne med en avsikt att 

skapa en bild av helheten. Artiklarna studerades grundligt i omgångar för att skapa en 

bredare översikt av innehållet. Under processens gång fördes anteckningar fortlöpande av 

sådant som fångade författarnas intresse i relation still syftet att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av stress samt påverkan på patientsäkerheten. Vidare framställdes en 

väldisponerad presentation av varje vald artikel i syfte att få ett lättöverskådligt underlag 

som utgångspunkt för att kunna identifiera det mest karaktäristiska i varje enskild studie.  

Vidare jämförde författarna resultaten från de olika studierna och viktiga likheter och 

skillnader kunde identifieras. Meningsbärande begrepp till resultatinnehållet plockades ner 

och radades upp i en kolumn där likheter parades ihop och därigenom kunde uppsatsens 

subteman som vidare mynnade ut i teman utformas. Totalt har tre olika teman identifierats; 

“Bristande psykosocial arbetsmiljö”, “Organisatoriska stessorer”, samt “Äventyrad 

patientsäkerhet”. En översikt över såväl analys som resultat redovisas i figur. 1 nedan.  
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Figur 1. - Översikt över analysprocessen samt resultat i form av teman 
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RESULTAT 

Dataanalysen mynnade ut i tre teman “Organisatorsika stressorer”, “Bristande 

arbetsmiljö” samt “Äventyrad patientsäkerhet” som nu kommer att redovisas i resultat 

ihop med tillhörande subteman. 

 

 

Organisatoriska stressorer 

 

Temat organisatoriska stressorer ihop med sina två subteman: ”bristande arbetsmiljö” och 

”bristande ledarskap” belyser hur faktorer som är knutna till organisationen påverkar 

arbetssituationen för sjuksköterskan. Här behandlas bland annat vilken inverkan 

arbetsmiljön och stöd från ledning har på såväl sjuksköterskor inom akutsjukvård och 

vilken effekt det upplevs ha rörande patientsäkerheten.  

 

 

Bristande arbetsmiljö 

 

I flera av de granskade studierna utmärkte sig upplevelsen av en rörig och oförutsägbar 

arbetsmiljö som en gemensam källa till stress hos sjuksköterskan. Adriaenssens, De Gutch, 

Van Der Doef och Maes (2011) har utfört en studie i syfte att jämföra arbetsmässig 

överbelastning mellan sjuksköterskor i akutvården och sjuksköterskor på en allmän 

vårdavdelning. I studien framkom att sjuksköterskan inom akutsjukvård i större uträckning 

rapporterade om bristande arbetsmiljö än allmänsjuksköterskan. Tidspress, mindre 

möjlighet att påverka sitt arbete, lägre beslutsrätt samt sämre stöd från ledningen var 

faktorer som upplevdes förekomma i högre grad inom akutsjukvård. 

 

 Brister i den psykosociala arbetsmiljön har i hög grad visat sig medverka till förekomsten 

av negativa utfall som sänker patientsäkerheten. En dansk studie gjord av Rasmussen et al 

(2014) visade att negativa utfall som exempelvis bristande kommunikation och 

dokumentation, uteblivna blodprover och otillräcklig uppföljning var relaterade till 

bristande arbetsmiljö. Utöver arbetsmiljöfrågorna hade patientsäkerheten och stressfaktorer 

knutna till kognitiva krav störst påverkan på förekomsten av sådana utfall. 

 

 

Bristande ledarskap 

 

I Enns och Swatzky (2016) studie uppgav de flesta sjuksköterskor att de uppfattade 

personalbrist, övertidsarbete och bristfälligt stöd från ledningen som faktorer som 

resulterade i stress på akutmottagningen. Berland, Natvig och Gundersen (2008) lyfte upp 

vikten av ett bra ledarskap och en fungerande kommunikation mellan personalen. 

Deltagarna i studien uppgav att patientsäkerheten kan hotas i en arbetsmiljö som präglas av 

mycket stress då stämningen riskerar bli ansträngd bland kollegor. 
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Brist på resurser och ökade kliniska krav var ett omfattande problem bland 

akutvårdsanställda. När bemanningsnivån inte matchade vårdbehovet hotades 

patientsäkerheten och således även personalens välmående. Många kände sig otillräckliga 

då de sällan upplevde att de haft möjlighet att ge patienten bästa tänkbara vård. Enligt 

Adriaenssens et al (2011) studie var att erhålla socialt stöd och belöning av ledningen 

avgörande för upplevelse av arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och lägre 

personalomsättning hos akutvårdssjuksköterskor. 

 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

 

Temat psykosocial arbetsmiljö med tillhörande subteman: ”krav och tidspress” och 

”stressens påverkan på sjuksköterskan” behandlar faktorer som har en inverkan på 

sjuksköterskans välbefinnande i sitt arbete. Här påvisas de omständigheter som av 

sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever som stressande och resulterar i negativa 

effekter på deras hälsa. 

 

 

Krav och tidspress 

 

I en studie utförd av Enns och Sawatsky (2016) på akutmottagningen visade det sig att 

samtliga sjuksköterskor beskrev arbetsmiljön som kaotisk. Arbetsbelastningen var hög där 

de fick hantera svåra situationer och prioriteringar vilket i kombination med ständig 

tidspress gjorde det omöjligt att erbjuda patienten optimal vård. Grundläggande omvårdnad 

blev lidande vilket av sjuksköterskor upplevdes oroväckande och stressande. Berland, 

Natvig och Gundersen (2008) beskrev att många sjuksköterskor upplevde det 

problematiskt att hitta en balans mellan de ökade krav samt arbetsuppgifter och tiden som 

sällan räckte till. Allt för ofta fick man gå över gränsen och pressa in arbetsuppgifter trots 

avsaknad av tid. Vidare upplevdes det svårt för sjuksköterskan att utföra sitt arbete 

tillfredsställande under ständig tidspress vilket i sin tur ansågs inverka negativt på 

patientsäkerheten. I studien gjord av Källberg, Ehrenberg, Florin, Östergren och Göransson 

(2017) framkom att sjuksköterskor ofta fann det stressande att behöva vara på flera ställen 

och göra åtskilliga saker samtidigt då patientflödet var högt i förhållande till resurserna.  

 

 

Stressens påverkan på sjuksköterskan  

 

Sjuksköterskorna upplevde att de ofta ställdes inför oförutsedda situationer och höga krav i 

en dåligt anpassad arbetsmiljö. Den höga arbetsbelastningen ihop med avsaknad av 

kontroll över sin arbetssituation uppfattades som ett utmärkande element till att utveckla 

negativ stress. Att dagligen möta den höga arbetsbelastning var en tuff utmaning som 

bidrog till upplevelse av känslomässig utmattning och negativ påverkan på det sociala livet 

(Oliveira, Achieri, Pessoa Junior, De Miranda & Almeida, 2013). Många sjuksköterskor 

kände sig ofta otillräckliga och oförmögna att övervaka patienten optimalt eller erbjuda 

bästa möjliga vård. Vidare framkom att det fanns en ständig känsla av att ligga efter i sitt 
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arbete, en rädsla för att göra misstag eller prioritera fel (Wolf et al. 2017).  Enns och 

Swatzky (2016) beskrev att sjuksköterskorna även uttryckte oro över in egen hälsa. Att inte 

hinna ta vara på sina grundläggande behov som att äta eller gå på toaletten bidrog till 

upplevelsen att inte fungera tillfredsställande i sin yrkesroll. Även Weigl och Schneider 

(2017) påpekade att negativa arbetsegenskaper inverkade på sjuksköterskans affektiva 

hälsa och utgjorde risk för sämre vårdkvalité. Wolf et al (2017) återgav att en bestående 

känsla av maktlöshet ledde till att många sjuksköterskor ifrågasatte sin yrkesroll och valde 

att lämna akutvården. Weigl och Schneider (2017) uppgav vikten av att understödja 

arbetsegenskaper vilket bidrog till upplevelse av välbefinnande för de anställda som i sin 

tur genererade bättre patientvård. 

 

 

Äventyrad patientsäkerhet  

 

Temat äventyrad patientsäkerhet med subteman: ”risk för vårdskada” och ”risk för 

utebliven vård” framhäver de beståndsdelar som utgör ett hot för god patientsäkerhet. På 

grund av såväl bristande organisatoriska faktorer som sjuksköterskornas bristande 

arbetsmiljö kan man i detta stycke identifiera vilken påföljd det ger på patienten i form av 

risk för vårdskada och utebliven vård.  

 

 

Risk för vårdskada 

 

Eriksson, Gellerstedt, Hillerås och Craftman (2017) uppgav i sin studie att 

patientsäkerheten mötte hinder i den kliniska miljön inom akutsjukvård. I en svensk studie 

av Källberg et al (2017) uppgav sjuksköterskorna att bland annat bristande ledarskap, höga 

arbetskrav och dåligt anpassad arbetsmiljö var riskfaktorer till hotad patientsäkerhet på 

akutmottagningen. I studien av Eriksson et al (2017) rapporterade deltagarna att miljön på 

akutmottagningen är inte är lämpad för att vårda patienter en längre tid då inte rätt 

utrustning, medicin och tillräcklig mängd sängar fanns för att bedriva dygnsvård. Brist på 

rum ledde till att patienter fick flyttas till oövervakade ytor vilket riskerade att resultera i 

sänkt säkerhet med vårdskada som följd. Vidare hände det att patienter fått dela toalett 

trots smittsamma infektioner eller fått ligga för länge på en hård brits med tryckskada som 

påföljd. Även patientens integritet blev lidande då basal omvårdnad fick utföras i allmänna 

utrymmen. Deltagarna beskrev också balansgången mellan arbetsbelastning och 

nödvändiga omvårdnadsåtgärder som svår då resurserna var begränsade. Ökat vårdbehov, 

hög arbetsbelastning och ständiga prioriteringar medförde att deltagarna upplevde sig 

otillräckliga till följd av bristande kontroll med emotionella biverkningar som utgång. 

Detta resulterade enligt sjuksköterskorna i sänkt vårdkvalitet då man inte kunde möta 

vårdbehovet på grund av den bristande arbetsmiljön. 

 

 

Risk för utebliven vård 

Att inte ha tid att utföra sina arbetsuppgifter enligt rutin eller att inte ha möjlighet att ge 

varje patient den tid de behövde var faktorer som uppfattades påverka patientsäkerheten 



 12 

negativt Berland, Natvig och Gundersen (2008). Till följd av den ständigt pressade 

situationen där en fortlöpande balansgång mellan resurser och patientrelaterad belastning 

rådde hände det för ofta att patienter inte kunde övervakas optimalt. Då patientflödet var 

högt var det ibland svårt att prioritera mellan svårt sjuka patienter vilket kunde resultera i 

långa kötider och att patienter lämnades oövervakade. Ofta uppstod situationer då 

kommunikationen brast på grund av stressad personal och tidsbrist vilket bland annat 

kunde leda till missförstånd gällande medicinering som riskerade att bli fel (Källberg et al. 

2017). Eriksson et al (2017) återgav i sin studie att en överhängande risk för att glömma 

viktiga saker förelåg när man hade ansvar för väldigt många patienter samtidigt. Patienter 

blev liggande utan mobilisering, fick inte nödvändiga mediciner regelbundet och blev 

dehydrerade. Då patienter inte blev placerade på adekvata platser efter bedömning hände 

det ibland att allvarliga försämringar missades. Enligt studien av Enns och Sawatsky 

(2016) skickades patienten hem för snabbt utan korrekt undervisning vilket ledde högt 

flöde av återkommande patienter till akutvården. Patienten gick således miste om viktig 

information och uppföljning vilket inte faller inom ramen för kvalitetsvård. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Den tillämpade metoden är en litteraturöversikt som baseras på 12 artiklar både av 

kvantitativ och kvalitativ karaktär. Fördelen med att inkludera såväl kvalitativ som 

kvantitativ data är att man får en uppfattning av problemet och dess vidd ur olika 

vetenskapsteoretiska perspektiv. Detta kan ge en ökad förståelse kring forskningsproblem 

vilket författarna anser vara en styrka. Efter att ha utfört en inledande sökning i syfte att 

skapa en uppfattning av problemet uppdagades att det tilltänkta forskningsområdet är 

välstuderat. Författarna gjorde inför valet av tillvägagångssätt en etisk avvägning vilken 

motiverar valet av metod. Eftersom många empiriska studier utförts inom området ansågs 

det av författarna som forskningsetiskt tvivelaktigt att utföra ytterligare en sådan studie. 

Istället betraktades en litteraturöversikt vara bättre lämpad i syfte att sammanställa redan 

befintlig forskning. Innan författarna tog steget vidare till analysen fördes en diskussion 

mellan författarna kring förförståelse med målet att medvetandegöra den och på sätt kunna 

hålla den under kontroll. Databaserna som användes för studien är Pubmed och Cinhal. 

Avgränsningen till dessa databaser ansågs mest relevant då dessa är akademiska och 

innefattar publikationer av mångåriga vetenskapliga studier som genomgått 

kvalitetssäkring av fackkunniga forskare. Artiklar som var äldre än 10 år exkluderades för 

att erhålla en mer aktualiserad studie. En sådan avgränsning kan leda till att man går miste 

om tidigare väsentliga studier inom forskningsområdet. Artiklar som inte hade fulltext att 

tillgå valdes bort vilket också innebär att viktig information som kunde tillföras resultatet 

kan ha gått förlorat. Ovanstående kan ses som en svaghet i vår studie. Ytterligare en 

geografisk begränsning tillämpades. Författarna valde att inrikta sig till det västerländska 

samhället med motiveringen att definitionen av stress skiljer sig beroende på vart i världen 

forskningsfrågan behandlas och vilken kultur man tillhör. De utvalda studierna är 

genomförda i flera olika länder och täcker i stort sett alla delar i det västerländska 

samhället varför författarna anser att studien ger en bra översikt i det aktuella 

forskningsområdet. Samtliga artiklar som inkluderades i studien var skrivna på engelska. 



 13 

Många artiklar vars titlar ansågs relevanta i förhållande till studien var skrivna på andra 

språk. Då de inte fanns tillgängliga på det språk författarna valde att begränsa sig till 

förfaller även dessa, vilket kan ses som en svaghet. Författarna utförde en specifik sökning 

av artiklar vilket resulterade i studier som ansågs behandla det tilltänkta syftet. Artiklarna 

granskades manuellt och endast artiklar som ansågs uppnå hög kvalitet involverades vilket 

ökar trovärdigheten för vår studie. Efter att ha utfört en väldisponerad presentation av de 

valda artiklarna var det tydligt vilka meningsbärande begrepp som var aktuella. Subteman 

och teman identifierades och utsågs utefter relevans gentemot syftet. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Ur resultatet framkommer flertalet orsaker till att sjuksköterskor upplever ökad stress. 

Faktorer knutna till såväl organisationen som den psykosociala arbetsmiljön påverkar 

arbetssituationen men också sjuksköterskans allmänna hälsa vilket vidare mynnar ut i 

effekter på patientsäkerheten 

 

 

Organisatoriska stressorer 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor i akutvården i större utsträckning rapporterar om 

bristande stöd från ledningen och en dåligt anpassad arbetsmiljö jämfört med 

sjuksköterskor från andra vårdenheter (Adriaenssens et al. 2011). Nielsen et al (2013) 

påvisar vikten av åtgärder och stöd från ledningen beträffande arbetsmiljön som främjande 

för välbefinnandet bland de anställda vilket vidare gynnar patientsäkerheten. 

Välbefinnandet hos människan ska betraktas som en enhet som påverkas av flertalet 

faktorer vilka har skiftande betydelse i relation till sammanhanget individen befinner sig i 

(Dahlberg och Segesten, 2010, s. 49). Som även Theorell (2012, s. 21) framhäver spelar 

omständigheter i miljön runt människan en viktig roll som inte får ta över då det utgör ett 

hot mot att fungera tillfredsställande som människa.  Dahlberg och Segesten (2010, ss. 

122–123) uppmärksammar betydelsen av att beakta vårdarens synvinkel av arbetsmiljön 

och vårdandet som en grundläggande beståndsdel. En positiv uppfattning av 

arbetssituationen är en förutsättning för att bedriva god vård. Vidare menas att vårdares 

utsatthet och ohälsa som kan uppstå till följd av arbetssituationen bör beaktas då detta kan 

innebära en negativ påverkan på vårdkvalitén.  

 

 Omständigheter som kaotisk och oanpassad arbetsmiljö, hög arbetsbelastning ihop med 

låg bemanning samt svagt stöd från ledningen ansågs vara stressande element. Kopplingen 

mellan lågt antal sjuksköterskor och negativa utfall för patienten är tydlig och styrks i en 

studie av Kalisch (2006). Där framkom att låg bemanning av sjuksköterskor i förhållande 

till mängden patienter minskar möjligheten till optimal övervakning samt att förebygga 

andra vårdrelaterade risker. SKL (2015, ss. 7–8, 10) betonar vikten av att behandla frågor 

som berör arbetsmiljö och patientsäkerhet i relation till varandra då dessa visat sig hänga 

ihop. Att betrakta problemet utifrån det så kallade systemperspektivet är till hjälp då brister 

som tillhör det organisatoriska området ska identifieras. En bristande arbetsmiljö i 

kombination med svagt stöd från ledningen är en bidragande faktor till upplevelse av stress 
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och utmattning hos sjuksköterskor. Arbetsmiljöverket (2017) framhåller att i syfte att 

arbetsrelaterad stress inte ska ge en skadlig inverkan på den anställde krävs att det råder 

balans mellan de anspråk arbetet fodrar och resurser som finns till förfogande. 

 

 I resultatet ur artikelgranskningen framkommer att sjuksköterskor uppfattar att en stressad 

arbetsmiljö reducerar patientsäkerheten då relationer bland kollegor kan bli ansträngd.  De 

framhäver vikten av en god kommunikation såväl mellan arbetskamrater som ledning. 

Även Aiken et al (2014) uppger att samspel bland vårdanställda är grundläggande för att 

främja patientsäkerheten och förebygga utebliven vård. Behovet av att förbättra samarbete 

bland vårdpersonalen är angeläget för att förbättra vårdkvalitén och minimera risken för 

hotad patientsäkerhet. 

 

 Budgetbegränsningar har översatts till faktorer som direkt påverkar kvaliteten på vården. 

Ökade resurser och bättre arbetsgemenskaper är följaktligen en nödvändig åtgärd för att 

förbättra det sammanhang inom vilket vården ges. Wilkinson (2014) redogör för vikten av 

förändringar i arbetsmiljön i syfte att minska arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan 

genom vilket patienttillfredsställelse kan uppnås. Gillespie och Melby (2003) menar att om 

inga förändringar i arbetsmiljön sker, kommer det så småningom att leda till utbrändhet 

hos allt fler sjuksköterskor. Gillespie och Melby (2003) åsyftar att en ökad medvetenhet 

om stress och dess konsekvenser är förebyggande. Personalen måste ges möjlighet att 

influera på sin arbetssituation och uppleva att stöd finns såväl från kollegor som från 

ledningen. 

 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

 

Resultat i vår studie påvisar att de höga arbetskrav tillsammans med tidsbrist 

sjuksköterskan kontinuerligt exponeras för är faktorer som leder till upplevelsen av att 

tappa kontrollen. Kontrollförlust är vidare en stark orsak till utveckling av dysfunktionell 

stress som i sin tur ger negativa effekter på sjuksköterskans välbefinnande. Att kunna 

kontrollera sitt liv är basalt för att inneha hälsa vilket även bekräftas av Theorell (2012, s. 

21). I vår studie framkommer att sjuksköterskor ofta upplever sig otillräckliga vilket 

uppfattas som stressande då resultatet blir att de inte kan erbjuda patienten optimal vård. 

Arbetssituationen präglas av ständig tidspress, oväntade situationer med svåra 

prioriteringar som följd vilket visar sig i att den basala omsorgen om patienten ofta blir 

lidande. Även Kalisch (2006) studie påvisar att sjuksköterskor är oroade över att inte 

kunna värna om hela patienten vilket innebär att patientens psykologiska behov faller bort. 

Sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever ofta att de endast har möjlighet att ge företräde 

åt de uppgifter som är livsavgörande och ordinerade av läkare, som exempelvis 

medicinering. Den grundläggande vården och sociala omsorgen om patienten blir 

bortprioriterad till följd av tidsbrist och en ständig oro för att halka efter i arbetsschemat. 

Hälso- och sjukvårdens intention är att vårda människan utifrån ett humanistiskt perspektiv 

där människan ses som en enhet av kropp, själ och ande (Birkler 2007, ss.121–122). 

Ekebergh (2009, s. 25) menar att individen inte kan vårdas ur enbart biologiska aspekter 

utan måste betraktas ur ett helhetsperspektiv som ett subjekt, vilket syftar till levd kropp. 

Enligt Wiklund (2003, s. 58–59) är den levda kroppen ett perspektiv vilken genom 

människan erfar verkligheten och samspelar med omvärlden. Mötet med en annan 
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människa är att förstå som genuint då individerna kan ha förståelse för varandras livsvärld. 

Varje situation av samspel med andra påverkar och stannar i den värld människan bär inom 

sig.  

 

 Att sjuksköterskan har möjlighet att erbjuda patienten ett möte som ger denne en positiv 

upplevelse är således viktigt för sjuksköterskans tillfredsställelse i sin profession. Även 

Dahlberg och Segesten menar att ansvaret för vårdmötet- och relationen faller på 

sjuksköterskan (Dahlberg & Segesten 2010, s. 122). Dock kan frågan ställas varför inte 

både sjuksköterskan och patienten kan uppleva tillfredsställelse. Som dagens vård med 

begränsade resurser ser ut faller valet allt för ofta på att det ena utesluter det andra då 

sjuksköterskans hälsa äventyras då denne försöker bemöta behovet hos varje enskild 

patient. Vänder man på problemet är det istället patientens välbefinnande som sätts på spel 

om sjuksköterskan väljer att arbeta utifrån de medel som finns till förfogande.  I enhet med 

hälso- och sjukvårdslagen samt ICN`s etiska kod är sjuksköterskan ålagd att erbjuda vård 

av god kvalitet som innefattar respekt för allas värde och integritet. 

 

 För att kunna fatta rätt beslut och tillhandahålla ett professionellt förhållningssätt gentemot 

patienten krävs att vårdaren upplever välbefinnande (Wiklund 2003, s. 238). Vår studie 

visar att sjuksköterskor finner svårt att balansera mellan arbetskrav och prioritering då 

tiden sällan räcker till båda. Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) menar att hälsa är en 

upplevelse att vara i jämvikt och råder när man infinner en inre balans. 

Som Arbetsmiljöverket (2017) beskriver hotas den enskildes hälsa då arbetssituationens 

anspråk går över individens förmåga. Stora krav, förväntningar och högt arbetstempo är 

vanligt förekommande i hälso- och sjukvårdsrelaterade yrken vilket är slitsamt på hälsan 

och en stor källa till negativ stress. Vår studie visar att den ständiga stressen, 

överbelastningen och maktlösheten fick sjuksköterskor att ifrågasätta sin yrkesroll och till 

och med lämna akutsjukvården som arbetsplats.   

 

 

Äventyrad patientsäkerhet 

 

I vårt resultat framkommer att sjuksköterskor uppfattar akutmottagningens miljö direkt 

olämplig för att bedriva kvalitetsvård under en längre tid. Sjuksköterskor tvingas ha ansvar 

för orealistiskt många patienter samtidigt och prioritera bland svårt sjuka. Patienter riskerar 

att bli oövervakade då antal rum är begränsat och patienter placeras i utrymmen som inte är 

ämnade för att bedriva vård. Vidare blir väntetiderna långa på grund av låg bemanning, 

patienter får ligga långa tider på hårda britsar samt dela hygienutrymmen trots infektioner. 

Som patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) poängterar har både vårdpersonal och 

vårdgivare ett ansvar i att kontinuerligt bedriva förbättringsarbete i syfte att upprätthålla en 

tillfredsställande patientsäkerhet. I vår studie framkommer att patientsäkerheten hotas i en 

bristande psykosocial arbetsmiljö där sjuksköterskan ständigt exponeras för stressande 

faktorer.  

 

 Vidare föreligger risk för att patienten drabbas i form av att viktig vård som medicinering, 

rapportering och uppföljning uteblir. Även Nielsen et al (2013) påpekar i sin studie att en 

stressig arbetsmiljö med hög arbetsbelastning på sjuksköterskor spelar en betydande roll 

för sänkt vårdkvalitet och negativa konsekvenser för patienten. I vår studies resultat 
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framkommer att sjuksköterskor känner oro över att inte förmå erbjuda god vård på grund 

av begränsade resurser och tidsbrist. Dahlberg och Segesten tar upp forskning som betonar 

patientens känsla av att inte bli uppmärksammad som en viktig orsak till att lidande uppstår 

i vårdsammanhang (Dahlberg & Segesten 2010, s. 215). När vårdaren inte hinner engagera 

sig i patientens situation ger det signaler till patienten av att vara i vägen. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 218–219) framhäver att det i studier kommit fram att patienter upplever 

vårdpersonal som upptagna och att de sällan har tid då patienten ber om hjälp. Då personal 

inte visar intresse för patienten leder det till att denne inte känner sig tagen på allvar vilket 

skapar en känsla av osäkerhet och att vara mindre värd. Enligt en studie gjord av Nyström 

et. al (2003) inom akutsjukvård framgår att vården ofta bedrivs enligt färdigställda rutiner 

vilket gör att personcentrerad vård riskerar att utebli som också framgår i vår studie. Även i 

Nyströms forskning beskriver patienter att då vårdpersonal uppfattas undvikande sänker 

det vidare patientens upplevelse av god vård. Då kärnan för vårdandet inte ligger i att 

tillfredsställa patientens individuella behov riskerar patienten bli objektifierad vilket kan 

resultera i vårdlidande (Dahlberg & segesten 2010, s. 212, 217). Ett vårdlidande riskerar att 

uppstå när vårdrelationen brister och patientens behov inte tillgodoses (Dahlberg & 

segesten 2010, s. 192). Vårdvetenskapen beskriver att ett professionellt vårdande 

kännetecknas av att vårdaren är engagerad i patientens lidande (Dahlberg & segesten 2010, 

s. 209). En vårdrelation betecknas under alla omständigheter som asymmetrisk och för att 

främja patientens hälsoprocess är det centralt att som vårdare utnyttja sin maktposition på 

ett sådant sätt som gynnar patientens välbefinnande (Wiklund 2003, 155–156). 

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet i föreliggande studie visar att en rad olika brister såväl organisatoriska som 

psykosociala medverkar till att sjuksköterskor exponeras för ständigt pågående stress till 

följd av sin arbetssituation. Sjuksköterskor hamnar ofta i svåra dilemman då de tvingas 

prioritera mellan patienter och deras individuella vårdbehov vilket leder till en känsla av 

maktlöshet. En ständig tidspress i kombination med hög arbetsbelastning leder till att 

sjuksköterskan förlorar kontrollen med risk för stressrelaterad ohälsa som påföljd. 

Sjuksköterskans pressade arbetssituation ger också konsekvenser på patienten i form av 

sänkt vårdkvalitet. I en miljö som inte är anpassad förväntas sjuksköterskan ge god vård till 

patienten vilken blir problematiskt då resurserna är begränsade. Patientens hälsa och 

välbefinnande sätts på spel då denne inte upplever sig sedd som en hel människa vilket inte 

uppfyller ramen för etisk vård. Sjuksköterskor befinner sig i en ständig kamp i att finna 

olika strategier för att kunna bedriva vård som överensstämmer med ett vårdvetenskapligt 

förhållningssätt. Detta kan uppfattas som att arbeta i ständig motvind då hur man än vänder 

på det ändå står i ett dilemma om vems hälsa som ska prioriteras, patientens eller 

sjuksköterskans. Med den pressade situation som råder i dagens akutsjukvård tycks det 

vara omöjligt att uppnå båda delar. Den ständiga känslan av maktlöshet får därför 

sjuksköterskor att lämna både akutsjukvård och ibland hela yrket. Författarnas intention 

med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor i akutsjukvården upplever 

arbetsrelaterad stress samt hur de anser att detta kan påverka patientsäkerheten. Vidare 

forskning inom ämnet är därför av vikt för att synliggöra konsekvenser som kan uppstå till 

följd av en ostrukturerad vårdorganisation och inadekvata arbetsförhållanden då detta 

speglar sig i vården av patienten som således blir lidande. 
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Emergency Service, hospital 

Patient safety 

Qualitative content analysis 

Abstrakt 

Fulltext 

Last 5 years 

13 4 1 1 

Pubmed  

171102 

Emergency department 

Nursing workload 

Nurse 

Abstrakt 

Fulltext 

Last 5 years 

64 22 4 1 

Pubmed  

171102 

Caring 

Emergency  

Nurses 

Work environment 

Abstrakt 

Fulltext 

Last 5 years 

21 7 2 1 
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Bilaga 2 – Mall för kvalitativa artiklar 

 

 

  

Titel: 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

 

Metod och 

Urval: 

 

 

 

 

 

Resultat: 

 

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

 

Berland, A., Natvig, G. K. & Gundersen, D.  

 

2008 

 

Intensive and Critical Care Nursing 

 

Norge 

 

Att undersöka hur sjuksköterskor som arbetar med akut- och kritiskt sjuka patienter erfar 

arbetsrelaterad stress och vilka konsekvenser det ger på patientsäkerheten.  

 

Artikeln har en kvalitativ utformning med fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna gjordes 

oktober 2002 vid fyra olika tillfällen som bestod av olika teman med öppna frågor som sedan 

diskuterades. De som deltog i intervjuerna var 23 sjuksköterskor från två olika sjukhus i 

samma region. Åldern på deltagarna varierade från 35 till 61 år, alla var kvinnor utom en som 

var man och yrkesverksamma år hade stor variation. Gemensamt var att de alla arbetade med 

vård av kritiskt och akut sjuka patienter.  

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna upplever att en stor arbetsbelastning ihop med 

tidspress vilket leder till att man inte hinner utföra sina arbetsuppgifter tillfredställande 

därmed äventyras patientsäkerheten. 

Vidare visade resultatet att flera av deltagarna uttryckte att de saknade kontroll och inflytande 

i sitt arbete vilket upplevdes som en stressande faktor. Det framkom också att bristande 

socialt stöd från kollegor samt ansträngd stämning mellan kollegor hade ett direkt samband 

till patientsäkerheten.  

 

 

Titel: 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

 

Metod och 

Urval: 

 

 

Resultat: 

Nurse`s social representations of work-related stress in an emergency room. 

 

Oliveira, J. D., Achieri, J. C., Pessoa Júnior, J. M., De Miranda, F. A. & Almeida, M. D. 

 

2013 

 

Revista da Escola de Enfarmagem da USP 

 

Brasilien 

 

Att undersöka sjuksköterskors syn på sitt arbete på akutmottagningen samt deras relation till 

stress.  

 

Kvalitativ beskrivande undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Deltagarna 

var tio sjuksköterskor som arbetat minst ett år på akutmottagning. Hälften var män och 

hälften kvinnor. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever en hög arbetsbelastning, ofta saknar kontroll 

och känner maktlöshet i sin arbetssituation vilket vidare ger negativa effekter i mötet med 

patient och anhöriga.    
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Titel: 

 

Författare: 

 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

Metod och 

Urval: 

 

 

 

Resultat: 

 

Stress of nurses in emergency care: a social representations study” 

 

De Souza Oliveira, J. D., Júnior, J. M. P., De Miranda, F. A, N., Cavalcante, E. S. & Das 

Graças Ameida, M. 

 

2014 

 

Online Brazilian journal of nursing 

 

Portugal 

 

Att undersöka sjuksköterskors individuella uppfattning relaterat till stress i akutsjukvården. 

 

Beskrivande studie med kvalitativ ansats. Deltagarna består av 80 slumpmässigt valda 

sjuksköterskor i blandade åldrar och kön med minst ett års yrkesverksamhet. 

Undersökningsmetoden bestod av teman/ord som exempelvis ”stress” där sjuksköterskorna 

skulle uppge det de första fem sakerna som slog dem. 

 

I resultatet framkommer ”överbelastning” som den mest framkommande termen och faktorn 

sjuksköterskorna angav relaterat till stress i akutvården.  

 

 

Titel: 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

 

Metod och 

Urval: 

 

 

 

Resultat: 

 

Registered nurses’ perceptions of safe care in overcrowded emergency departments 

Eriksson, J., Gellerstedt, L., Hillerås, P. & Craftman, Å. G. 

2017 

Journal of clinical nursing 

Sweden 

Att undersöka hur sjuksköterskor upplever säkerheten i vårdandet då patienter stannar längre 

på akutmottagningen än planerat.  

Metoden är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer utförda på fem olika 

akutmottagningar där data sedan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Deltagarna bestod av 14 sjuksköterskor, både män och kvinnor med varierad yrkeserfarenhet. 

 

I resultatet framkommer att deltagarna upplever patientsäkerheten på akutmottagningarna 

som hotad avseende flera faktorer. Miljön på akuten är inte gjord för att vårda patienter 

längre tider då inte rätt utrustning, medicin och tillräcklig mängd sängar finns för att bedriva 

dygnsvård. Deltagarna uppgav också bristen på rum som ett centralt hinder vilket leder till att 

patienter måste flyttas till utrymmen som inte är övervakade. Vidare resulterar detta i sänkt 

vårdkvalitet.  Bristen på avskilda rum kan även vara kränkande för patientens integritet då 

hygienprocedurer och känsliga samtal ofta måste utföras i korridoren. Deltagarna beskrev 

även balansgången mellan arbetsbelastning och nödvändiga omvårdnadsåtgärder som svår då 

resurserna är begränsade. Många rapporterade att de upplever känslan av bristande kontroll 

och otillräcklighet som påfrestande.  
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Titel: 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land 

 

Syfte: 

 

 

Metod och 

Urval: 

 

 

Resultat: 

Emergency nurses’ perspectives: factors affecting caring 

Enns, C. L. & Sawatzky, J. A. 

2016 

 

Journal of emegergency nursing 

Kanada 

 

Syftet med studien var att få inblick i innebörden av omvårdnadens mening ur 

akutsjuksköterskans perspektiv. 

 

Kvalitativ studie baserat på intervjuer med öppna frågor där de 17 deltagarna fick svara fritt 

med egna ord.  

 

 

Samtliga sjuksköterskor i undersökningen beskrev akutmottagningen som en kaotisk miljö. 

De rapporterade hög betsbelastning där de ofta fick hantera svåra situationer och slets mellan 

prioriteringar vilket vidare drabbade möjligheten att ge god omsorg till patienterna. 

Deltagarna uttryckte även oro över tidsbristen som innebär att de kände sig oförmögna att ge 

patienten tillräcklig tid för grundläggande omvårdnad. Vidare framkom att de flesta uttryckte 

personalbrist, övertidsarbete och bristande stöd från ledningen som besvärliga faktorer på 

akuten.  

Många av deltagarna uttryckte även oro över sin egen hälsa. De kände att de inte har tid att ta 

hand om sig själva som att äta dricka eller gå på toaletten vilket ger dåliga förutsättningar för 

att vara en bra sjuksköterska och orka ta hand om patienterna 

 

 

Titel: 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

 

Metod och 

Urval: 

 

Resultat: 

 

Physicians’ and nurses’ perceptions of patient safety risks in the emergency department 

Källberg, A.S., Ehrenberg, A., Florin, J., Östergren, J. & Göransson, K. E. 

 

2017 

 

International emergency nursing  

 

Sverige 

 

Att undersöka läkare och sjuksköterskors uppfattningar om riskfaktorer gällande 

patientsäkerheten på akutmottagningar.  

 

Kvalitativ studie genomförd med halvstrukturerade intervjuer. Deltagarna bestod av 10 läkare 

och 10 sjuksköterskor från två olika akutmottagningar. 

 

I resultat framkommer att deltagarna anger fyra kategorier, hög arbetsbelastning, brist på 

kontroll, kommunikationssvårigheter och organisatoriska brister som riskfaktorer till hotad 

patientsäkerhet på akutmottagningen. Ofta hamnar personal i situationer där de måste 

prioritera mellan svårt sjuka patienter och behandla dessa samtidigt trots brist på tid och 

personal. Den höga arbetsbelastningen ihop med tidsbrist ökar stressen hos personalen. 

Deltagarna rapporterar också om att det ofta uppstår situationer då kommunikationen brister 

på grund av att man inte har tid vilket exempelvis kan leda till missförstånd gällande 

medicinering som riskerar att bli fel. 
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Titel: 

 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

 

Syfte: 

 

 

 

 

Metod och 

Urval: 

 

Resultat: 

 

 

On the threshold of safety: a qualitative exploration of nurses’ perceptions of factors involved 

in safe staffing levels in emergency departments 

Wolf, L. A., Perhats, C., Delao, A. M., Clark, P. R. & Moon, M. D. 

 

2017 

 

Journal of Emergency Nursing 

 

USA 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka akutsjuksköterskors uppfattning av faktorer kring 

säkra bemanningsnivåer samt identifiera faktorer som negativt och positivt påverkar 

bemanningsnivåer och som skulle kunna vara tillämpliga vid mer effektiva insatser och 

utvärderingar. 

 

En kvalitativ metod användes genom att samla in data från fokusgrupper för att vidare 

identifiera olika teman. Urvalet bestod i 26 stycken akutsjuksköterskor.  

 

I resultatet lyfts fem teman fram: Osäker vårdmiljö, bristande säkerhetskomponenter, ej 

patientsäker vård, personal väljer att lämna yrket samt möjliga lösningar. Gällande 

vårdmiljön kom det fram att personalbristen är en stor risk för patientsäkerheten då 

bemanningen av sjuksköterskor inte matchar vårdbehovet och antal patienter. Många känner 

sig otillräckliga då de sällan upplever att de haft möjlighet att ge patienten bästa tänkbara 

vård. Sjuksköterskorna uttryckte även oro över vilken påverkan det blir på patientsäkerheten 

då man ofta upplevde bristande kontroll över situationer där patienter inte kunde övervakas 

tillfredställande. Allt fler sjuksköterskor väljer att lämna akutvården eller hela yrket på grund 

av ständig stress, övertid och känslan av att inte kunna göra ett bra jobb. 
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Bilaga 3 – Mall för kvantitativa artiklar 

 
Titel: 

 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

 

 

 

 

 

Metod och 

urval: 

 

 

Resultat: 

Associations of work characteristics, employee strain and self-perceived quality of care in 

Emergency Departments: A cross-sectional study. 

Weigl, M. & Schneider, A. 

 

2017 

 

International Emergency Nursing 

 

Tyskland 

 

Syftet är att undersöka sambandet mellan flera kontextuella egenskaper som är typiska för 

akutmottagningsarbete, personalens välbefinnande samt vårdkvalitén genom att besvara 

följande frågor: 1) Vilka samband finns mellan akutmottagningens arbetsegenskaper och de 

anställdas belastning samt den egna uppfattningen av vårdkvalitén. 

2) I vilken omfattning mäter arbetsegenskaper sambandet mellan de anställdas belastning 

och vårdkvalitén i akutmottagningen. 

 

En kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på frågeformulär. Deltagarna var läkare, 

sjuksköterskor och vårdadministratörer tjänstgörande på en akutmottagning i södra 

Tyskland. 53 av 86 frågeformulär besvarades. 

 

Resultatet visar på en hög förekomst av arbetsrelaterad belastning, emotionell utmattning 

samt irritation bland akutvårdsanställda. Tidspress och patientrelaterade stressorer är 

associerade med hög emotionell utmattning och irritation som i sin tur är korrelaterade med 

uppfattningen av vårdkvalitén. Betydande tidspress samt dåligt handledarstöd var 

associerade med hög arbetsrelaterad belastning. Medans låg bemanningsnivå var relaterat till 

sämre vårdkvalitet. Resultatet visar således att negativa arbetsegenskaper utgör en risk för 

sämre vårdkvalité. Att understödja arbetsegenskaper leder till upplevelse av välbefinnande 

för de anställda som i sin tur generar bättre patientvård. 
 

Titel: 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

 

Metod och 

urval: 

 

 

Resultat: 

 

 

 

 

 

Occupational stress in the ED: What matters to nurses? 

 

Ross-Adjie, G. M., Leslie, G. & Gillman, L. 

 

2007 

  

Australasian Emergency Nursing Journal 

 

Spanien 

 

Är att identifiera och klassificera stressframkallande faktorer som sjuksköterskor på en 

akutvårdsavdelning uppfattar som viktigast. 

 

En kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie där deltagarna var läkaren och sjuksköterskor på en 

akutvårdsavdelning i Spanien. Deltagarna fick besvara ett frågeformulär och rangordna 

förekommande stressfaktorer under perioden 2000/10 – 2001/05. 

 

Akutavdelning sjuksköterskor rangordnade våld mot personal, ökad arbetsbelastning och 

otillräcklig kompetens som de mest signifikanta stressfaktorerna på arbetsplatsen. Andra 

betydelsefulla stressorer är hantering av patienter som är kritiskt sjuka, dödsfall och sexuella 

övergrepp mot barn. Undersökningen visar även att det föreligger ett statistiskt signifikant 

samband mellan antal års erfarenhet samt stresshantering på en akutvårdsavdelning. 
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Titel: 

 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

 

Metod och 

urval: 

 

 

Resultat: 

Work environment influences adverse events in an emergency department 

 

 

Rasmussen, K., Pedersen, A.H., Pape, L., Mikkelsen, K. L., Madsen, M. D. & Nielsen, K. J. 

 

2014 

 

Danish medical journal 

 

Danmark 

 

Att undersöka sambandet mellan arbetsrelaterade stressorer, arbetsmiljöfaktorer, 

säkerhetsklimat samt förekomst och mönster av negativa händelser på en akutavdelning. 

 

En kvantitativstudie där deltagarna är 98 sjuksköterskor samt 26 doktorer tjänstgörande på 

en akutavdelning i ett danskt regionalt sjukhus. Deltagarna blev ombedda att fylla i ett 

frågeformulär i fråga om patientsäkerhet och flera arbetsmiljöfaktorer. 

 

Deltagarna rapporterade 742 negativa händelser under föregående månad. De vanligaste 

förekommande var bristande dokument (ej tillgängliga för vidare undersökning), icke 

genomförda remisser, blodprov som inte är tagna för kliniskt beslut och brist på 

dokumentation vad gäller läkemedelsadministrering. Problem med rapportering mellan 

personalens samt övriga avdelningar, otillräcklig uppföljning och återkoppling efter 

allvarliga händelser var de vanligaste klagomålen.  

Ett dåligt patientsäkerhetsklimat och ökade kognitiva krav var signifikant korrelerade med 

biverkningar. Utöver arbetsmiljöfrågorna hade patientsäkerheten och stressfaktorer 

relaterade till kognitiva krav störst påverkan på förekomsten av negativa händelser. 

 

Titel: 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

 

 

Metod och 

urval: 

 

 

 

 

 

Resultat: 

 
 

Causes and consequences of occupational stress in emergency nurses, a longitudinal study 

 

Adriaenssens, F., De Gucht, V. & Maes, S. 

 

2015 

 

Journal of Nursing Management 

 

Belgien 

 

Att analysera hur förändringar i arbetet och organisatoriska drag övertid påverkar 

arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang, känslomässig utmattning, omsättnings syfte och 

psykosomatiska besvär hos sjuksköterskor tjänstgörande på en akutmottagning. 

 

En kvantitativ longitudinell studie där Respondenterna fick svara på strukturerade själv-

administrerade enkäter. Studien utfördes på 15 olika akutavdelningar i Belgien i 2 intervaller 

med i genomsnitt 18 månaders mellanrum. Första mätningen ägde rum 2007/12 - 2008/03, 

totalt 254 enkäter besvarades den andra 2009/04 - 2009/07 besvarades totalt 170 enkäter. 

Endast 204 av 254 respondenter arbetar kvar på akutmottagning efter 18 månader. 

 

Resultatet uppvisar att förändringar i arbetsvillkor, kontroll och socialt stöd påverkar 

arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och känslomässig utmattning.  

Likaså förändringar vad gäller belöning, sociala trakasserier och arbetsvillkor inverkar på 

arbetsengagemang, känslomässig utmattning och uppsägningar. 
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Titel: 

 

 

Författare: 

 

Årtal: 

 

Tidskrift: 

 

Land: 

 

Syfte: 

 

 

 

 

 

 

Metod och 

urval: 

 

 

Resultat: 

 

Exploring the burden of emergency care: predictors of stress-health outcomes in emergency 

nurses. 

  

Adriaenssens, F., De Gucht, V., Van Der Doef, M. & Maes, S. 

 

2011 

 

Journal of advanced nurcing 

 

Belgien 

 

Är att jämföra huruvida akutvårdsjuksköterskors arbetsegenskaper (arbetsvillkor, kontroll 

och socialt stöd) och organisatoriska (belöningar, resurser och rutiner) villkor skiljer sig i 

förhållande till sjuksköterskor tjänstgörande på allmän sjukhusvård samt i vilken omfattning 

dessa faktorer och personliga egenskaper påverkar arbetstillfredsställelsen, omsättnings 

syfte, arbetsengagemang, utmattning och psykosomatiska besvär hos 

akutvårdssjuksköterskor. 

 

En kvantitativ tvärsnittsstudie där respondenterna fick svara på strukturerade själv-

administrerade enkäter. Studien är verkställd på 15 akutavdelningarna i Belgien mellan 

2007/12 – 200803. Totalt 254 enkäter besvarades. 

 

Resultatet visar att akutvårdssjuksköterskor är utsatta för svåra arbetsförhållanden. De 

uppgav betydligt högre tidspress och fysiska krav, lägre beslutsbefogenhet, färre adekvata 

arbetsförfaranden samt belöningar i lägre grad än allmänsjukvårds sjuksköterskor. Utöver 

personliga egenskaper, beslutsbefogenhet, lämpliga arbetsförfaranden ansågs socialt stöd 

och att erhålla belöning av arbetsledaren vara avgörande faktorer för arbetstillfredsställelse, 

arbetsengagemang och lägre omsättning hos akutvårds sjuksköterskor. Arbetskrav och 

tidspress var signifikanta faktorer för upplevelse av utmattning och psykosomatiska besvär 

men påverkade inte arbetstillfredsställelsen, omsättningssyftet och arbetsengagemanget. 
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