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Sammanfattning    
Vårdvetenskap är en autonom och professionsneutral vetenskap. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient beskrivs som kärnan i vårdandet. Utan relationen blir vårdan-

det endast ett utförande av olika tekniska arbetsuppgifter. Ett etiskt vårdande handlar 

om att sätta patienten i centrum. Många sjuksköterskor hävdar att det inte finns tid till 

omvårdnadsarbete inom vårdsektorn och det föreligger en risk att omvårdnadsarbetet 

bortprioriteras när annan vetenskap värderas högre. När vårdresurser inte räcker till för 

att bemöta vårdbehovet uppstår hög arbetsbelastning. Hög arbetsbelastning leder i sin 

tur till kognitiv belastning och stress. Vård- och omsorgspersonal står för störst antal 

sjukfall i Sverige. Studier visar att samvetsstress är en faktor till utbrändhet hos vård-

personal. Samvetsstress beskrivs som en unik form av utmattningssyndrom som drabbar 

människor i vårdande yrken och innebär en förlust av förmågan att vårda. Syftet med 

denna litteraturstudie är att kartlägga befintlig forskning om samvetsstress i det patient-

nära vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metoden bygger på kvantitativa och kva-

litativa studier. I resultatet presenteras tre teman Bakomliggande faktorer, Symtom, 

tecken och konsekvenser och Åtgärdande insatser och förhållningssätt. Olika organisa-

toriska faktorer såsom brist på personal och tid var bidragande faktorer. Även hög ar-

betsbelastning, maktlöshet, samt ohanterliga krav från chefer, ledning, arbetskollegor 

och andra professioner gav upphov till samvetsstress. Att inte kunna lindra patientens 

lidande och att inte ha kunskap om samvetsstress var andra bidragande faktorer. Sam-

vetsstress skapade psykiska och fysiska problem hos sjuksköterskan som påverkade 

privatlivet. Dessutom påverkades sjuksköterskeprofessionen då konsekvenserna av 

samvetsstress kunde leda till att sjuksköterskor valde att byta arbetsuppgifter eller lämna 

yrket. Studien belyser dessutom olika hanteringsstrategier som kan minska eller för-

hindra uppkomsten av samvetsstress. Slutligen presenteras förslag på kliniska implikat-

ioner, bland annat att undervisning om samvetsstress ska läggas in i Sjuksköterskeut-

bildningens läroplan samt att öka möjligheterna till Specialistutbildning. 
 

 

Nyckelord: Samvetsstress, compassion fatigue, sjuksköterska, upplevelse. arbetsmiljö, 

vårdkvalité, patientsäkerhet  
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INLEDNING 

Vi vill belysa vårdandets betydelse för att upprätta en vårdmiljö som stödjer hälsa och 

välbefinnande för patient och sjuksköterska, speciellt mot bakgrund av att vårdmiljön 

inte alltid är idealisk. Som blivande sjuksköterskor vill vi öka kunskapen om vårdandet 

för att förbereda oss på vår kommande yrkesprofession i stressiga sammanhang och öka 

beredskapen för att vårda och möta patienter på ett patientsäkert sätt. 

 

 

BAKGRUND 

Vårdvetenskap – en autonom och professionsneutral vetenskap  

Vårdvetenskap (caring science eller health care science) är en autonom vetenskap vars 

centrala idégrund är hälsa och vårdande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 19, 43). Be-

greppet vårdande används i relation till patient, hälsa, sjukdom och lidande. Vårdande 

ska lindra lidande och tillgodose människors behov (Söderlund 2012, s. 116).  

 

I föreliggande studie används patient och vårdtagare som synonyma begrepp. Vidare 

används begreppen vårdande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 15), omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017, s. 4) och omsorg (Dahlborg Lyckhage 2011, ss. 26, 29) 

som synonyma begrepp. Motsvarande internationella begrepp är nursing (omvårdnad) 

och caring (vårdande) (Bergbom 2012, s. 52). Begreppet vårdare innefattar “den som 

vårdar” (Kasén 2012, s. 105). 

 

 

Sjuksköterskans specifika kompetens och tid   

Svensk sjuksköterskeförening (2017, ss. 4-8) menar att sjuksköterskans specifika kom-

petens är omvårdnad. Dahlborg Lyckhage (2011, ss. 26, 29) hävdar att vård och omsorg 

är centrala begrepp inom sjuksköterskans yrkeskompetens. Sjuksköterskans yrkeskom-

petens beskrivs under etiska koder, lagstiftningar samt regler och normer på arbetsplat-

sen. Arbetet berör administration, att samarbeta med flera olika professioner och att 

erhålla en viss medicinsk kunskap. Sjuksköterskan ska utveckla omvårdnadsarbete uti-

från forskningsbaserad och beprövad evidens. Utöver detta skall sjuksköterskan även 

handleda och tillämpa ledarskapsförmågor (Dahlborg Lyckhage 2011, ss. 26, 29). Om-

vårdnadsarbetet har en tendens att åsidosättas då andra insatser inom fysik och biomedi-

cin prioriteras högre inom svensk sjukvård. Många sjuksköterskor upplever att det inte 

finns tillräckligt med tid till omvårdnadsarbete. Det föreligger således en risk att om-

vårdnadsinsatser bortprioriteras, hävdar Finnström (2011, s. 74). 

 

Evidensbaserat vårdande – vårdvetenskap och beprövad erfarenhet 

Vårdandet ska vara evidensbaserat (Wiklund 2003, s. 227). Omvårdnaden grundläggs 

därmed i en humanistisk människosyn och innefattar både vetenskapen, att genomföra 

en evidensbaserad vård och det patientnära arbetet, den personcentrerade vården. För att 

uppnå en god omvårdnad är det en förutsättning att skapa en tillitsfull relation med pati-

enten och dennes närstående och att utföra omvårdnadsuppgifterna med skicklighet. 

Baserat på patientens behov ska sjuksköterskan tillhandahålla metoder baserade på ve-

tenskap och beprövad erfarenhet, så kallad evidensbaserad vård. Evidensbaserad vård 

skall följa omvårdnadsprocessens alla steg och leder till en aktiv utformning av vårdmil-
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jön (Svensk sjuksköterskeförening 2017, ss. 4-8). Ett evidensbaserat vårdande har sin 

grund i vetenskaplig forskning och i en etisk värdegrund. Evidensbegreppet handlar 

således inte endast om det som bevisats i forskning utan också vad den enskilda männi-

skan upplever är äkta och sant. Evidensbegreppet förstärker patientperspektivet snarare 

än professionens perspektiv (Wiklund 2003, ss. 228-231).  

 

Ett etiskt patientperspektiv – bejaka patientens berättelse 

Vårdandets etiska motiv är att lindra lidande, det handlar således om att sammanlänka 

kunskap och etiskt handlande (Wiklund 2003, s. 227). Ett etiskt patientperspektiv inne-

bär att som sjuksköterska utgå från patientens levda erfarenhet och vad det innebär för 

just individen att vara drabbad. Det krävs således att sjuksköterskan kan tygla sin för-

förståelse, till exempel den generella kunskapen om medicin och sjukdom, och utmana 

det generella till förmån för det individuella. På så sätt kan patientens berättelse och 

delaktighet bejakas. Patientperspektivet kopplas till flera dokument som styr sjukskö-

terskans arbete och vårdandet bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhets-

lagen och i Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Patienten ska ses 

som viktigare än sin sjukdom och det kräver öppenhet och lyhördhet från sjuksköters-

kan. Patientberättelsen ligger till grund för det goda vårdandet (Berglund & Ek 2015, ss. 

50-51). Vårdaren har som skyldighet att ge den bästa möjliga vård utifrån patientper-

spektivet. Det är genom patientens delaktighet som vårdaren förstår den djupa innebör-

den av det etiska kravet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 104, 109).  

 

Wiklund (2003, ss. 235, 238) beskriver att det etiska synsättet ska förankras hos den 

professionella vårdaren. Detta innebär att vårdaren ska sträva efter att vilja ge välbefin-

nande och uppmärksamhet till sin patient. Det etiska förhållningssättet handlar om 

medvetna val som gör att vårdaren väljer att vara helt närvarande till sin patient. Det har 

en grund som professionell vårdare att ha en god hälsa och kunna lyssna på sina egna 

behov och att uppleva att arbetet som meningsfullt.  

 

International Council of Nurses (ICN) har tagit fram en etisk kod som riktlinjer för 

sjuksköterskans etiska handlande. Den etiska koden innehåller fyra olika områden, näm-

ligen om sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuk-

sköterskan och professionen och sjuksköterskan och medarbetare. Enligt ICN ska sjuk-

sköterskan bidra till en vårdkultur som främjar en öppen dialog och ett etiskt förhåll-

ningssätt (Svensk sjuksköterskeförening 2014, ss. 2-12).  

 

Stress – samvete och arbetsmiljö 

I en studie undersöktes vilka faktorer som kan leda till utbrändhet hos vårdpersonal 

(Glasberg, Eriksson & Norberg 2007). Vårdandet utgörs av en moralisk strävan och 

kunskapsbristen om moralisk börda var motivet för att utföra studien. Vårdpersonalen 

som deltog uttryckte ett oroligt samvete eftersom upplevelsen var att de inte kunde ge 

patienter den omvårdnaden som de hade önskat att ge dem. Utmattning och utbrändhet 

är ett förekommande problem bland personal som arbetar i en patientnära miljö. Vidare 

uppgav många av deltagarna en känslomässig utmattning som berodde på faktorer som 

att döva sitt samvete, samvetsstress, upplevelsen av att inte leva upp till andras förvänt-

ningar och minskad personlig ambitionsnivå för god vård på grund av tidsbrist. Glas-

berg et al. (2007) uppger att det viktigaste resultatet av studien är att utbrändhet och 

depersonalisering kan förklaras av samvetsstress. Studien påpekar att det krävs ytterli-

gare forskning för hur ett oroligt samvete kan lindras och då med arbetsmiljön i fokus. 

När personliga värderingar äventyras leder det till stress. Samvetet beskrivs som sjuk-
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sköterskors incitament för att vårda och att bedöva samvetet kan vara detsamma som att 

ignorera uppmaningen att vårda.  

 

Samvetsstress  

Begreppet “compassion fatigue” (samvetsstress r/t svenskMesh) användes och doku-

menterades år 1992 av Carla Joinson (1992) (Nolte, Downing, Tamne & Hastings-

Tolsma 2017). Joinson utvecklade begreppet från terapeuten Doris Chase som förklarar 

compassion fatigue som en del av en unik form av utmattningssyndrom som drabbar 

människor i vårdande yrken och innebär en förlust av förmågan att vårda. Joinson 

(1992) menade att det fanns ett behov av ökad kunskap inom området. Genom att upp-

märksamma compassion fatigue möjliggörs en medvetenhet som i sin tur är en förut-

sättning för att erkänna dess förekomst.  

 

År 1995 utvecklar Charles Figley begreppet samvetsstress ytterligare och beskrev 

det som “kostnaden av att vårda”. Han förklarar begreppet som ett beteendemässigt och 

känslomässigt tillstånd som uppstår genom kännedom om en annans persons upplevelse 

av traumatiserande händelser. Figley menade att samvetsstress kan förklaras som vårda-

rens försämrade förmåga till att känna empati eller medlidande (Sinclair, Raffin-

Bouchal, Venturato, Mijovic-Kondejewski, & Smith-MacDonald 2017).   

 

Hälsa och det patientnära vårdande  

Vårdandets syfte 

Själva syftet med vårdandet är att stödja patientens tillväxtprocess. Med en tillväxtpro-

cess innebär det att vårdaren skapar möjlighet för patienten att få utrymme att växa och 

utvecklas utifrån patientens vision (Wiklund 2003, ss. 155-159). Vårdande bör stärka 

hälsa och välbefinnande. Det kan således handla om att bekämpa sjukdom och/eller 

stödja hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 181-182). Välbefinnande kan uppnås trots 

sjukdom och lidande (Lindwall 2012, s. 134). Förutom att främja hälsa och förebygga 

sjukdom, innefattar en god omvårdnad att tillgodose en god vårdmiljö samt förebygga 

arbetsrelaterade risker (SOSFS 1993:17). Svensk sjuksköterskeförening (2014) menar 

att en god omvårdnad innefattar att patienter försäkras en god och säker vård.  

 

Vårdrelation – patientens medverkan och delaktighet 

Vårdvetenskaplig kunskap omsätts i en god patientcentrerad omvårdnad som bygger 

upp en vårdande relation mellan patient och sjuksköterskan (Dahlborg Lyckhage 2011, 

ss. 26, 29). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 108-109) beskriver delaktigheten som en 

central del för att skapa en god vårdrelation mellan vårdgivaren och vårdtagare. Patien-

tens delaktighet är viktig för att skapa en grund för välbefinnande och förstärka hälso-

processer för att på så sätt leda till bättre hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 181-

182). Centralt är att patienten blir sedd och hörd vilket har en betydande roll för att för-

stärka deltagandet i relationen. När delaktigheten är stärkt kan patienten uppnå välbe-

finnande och hälsa enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 108-109). 

 

Patientnära vård ger patienter möjlighet till att vara involverade och aktivt delta i vår-

dandet. Patienter värderar fortlöpande tillgång till information och ser sin egen roll i 

vårdandet som viktig för att upprätthålla noggrannhet inom vården. En patientnära vård 

leder således till en säker och kvalitativ vård (McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & 

Gehrke 2011). Relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs som själva kärnan i 

omvårdnaden. Dynamiken i relationen är det som avgör kvaliteten på omvårdnaden. 
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Utvecklingen av patientrelationen styrs av sjuksköterskans kompetens, omhänderta-

gande och förmåga att anknyta till människor. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

behöver kunskap och förståelse för betydelsen av patientens medverkan i vården. För ett 

korrekt utförande av det kliniska vårdandet skall vårdpersonal utgå från patientens per-

spektiv (Nygårdh, Malm, Wikby & Ahlström 2011).  

 

Wiklund (2003, ss. 155-159) förklarar relationens betydelse för vårdandet som innebär 

bygga upp ett förhållande av ömsesidighet, respekt och tillit. Patientens behov och pro-

blem framkommer i en vårdrelation. Vårdrelationen är således en förutsättning för en 

fungerande vårdprocess. Utan relationen blir vårdandet endast ett utförande av olika 

tekniska arbetsuppgifter. I relationen har vårdaren en maktposition på grund av sin kun-

skap och kompetens. Professionen har ett ansvar att främja patientens hälsoprocesser. 

Detta för att utforma och bygga upp en god vårdrelation. Ansvaret täcker inte bara ad-

ministrativa och organisatoriska förpliktelser utan även etiska och moraliska ansvar.  

 

Lidandet synliggörs i vårdrelationen 

Lidande är ett tillstånd där människan upplever ett hot mot sig själv. Varje individs upp-

levelse av lidande är unik. Att lida är en kamp mellan gott och ont, där konsekvenserna 

kommer leda till något dåligt. Motsatsen till lidande är lusten människan finner i livet 

(Gabrielsen, Nåden & Lindström 2014). Det är först i en vårdrelation som lidandeberät-

telsen kan växa fram, hävdar Wiklund (2003, ss. 155-159). Oenigheten mellan patien-

tens önskan om att medverka i besluttagande och den faktiska rollen patienten får är 

associerat till psykisk ångest hos patienten. En etisk och personcentrerad vård utgörs av 

ett delat beslutsfattande. Vidare definieras det som en process av samarbete som tillåter 

patienter eller vårdnadshavare att tillsammans med vårdarna fatta olika beslut. Det skall 

göras med hänsyn till bästa beprövade vetenskap såväl som patientens värderingar, mål 

och förmån (Tulsky et al. 2017).  

 

Kännedom om begreppet lidande är en förutsättning för att känna igen vårdlidandet och 

bidragande faktorer. Ett vårdlidande uppstår när patienten upplever brister och försum-

melser inom vården, när vården inte är vårdande. Begreppsbeskrivningen är varierande, 

men Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) beskriver vårdlidande som ett 

lidande som orsakas av vården utöver det lidande som sjukdom och behandling medför 

för patienten.    

 

Vårdorganisationens uppbyggnad kan leda till ett vårdlidande. Exempel kan vara när 

patienten saknar plats, hamnar på fel avdelning eller när patientrummen brister i att ge 

patienten avskildhet och eget utrymme. I samband med detta kan en patients ärenden 

diskuteras med vårdpersonal där icke-behöriga tar del av informationen. Vidare kan ett 

vårdlidande uppkomma i en oreflekterad vårdrelation där en schemalagd vård arbetar 

utifrån organisationens struktur och inte utifrån patientens behov. Om patienten inte tas 

på allvar eller undviks av vårdpersonal utgör också detta ett vårdlidande (Kasén et al. 

2008). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 211-212) beskriver att vårdlidande är ett onö-

digt problem som ska förhindras så mycket som möjligt. Distans mellan vårdare och 

patient ger vårdare upplevelse av att inte kunna upprätthålla en god vård.  

 

Vårdmiljön, omvårdnadsmiljö och vårdkvalitet 

Miljö som ett vårdvetenskapligt begrepp utgör själva omvårdnadens utformning. Detta 

har en grundläggande betydelse för patientens välbefinnande och tillfrisknande. Dahl-

berg och Segesten (2010, s. 237) beskriver att patienter som har haft en understimulerad 
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miljö ger uttryck för en mental förvirring. Vårdmiljön bör således vara så trivsam som 

möjligt då det kan ge en hälsofrämjande och rogivande påverkan (Dahlberg & Segesten 

2010, s. 237). Miljön kan bestå av den fysiska, psykosociala, sociala och den andliga 

miljön. Omgivningsmiljön kan stimulera hälsan positivt (Ylikangas 2012, ss. 267-268).  

 

Den fysiska miljön handlar om allt som finns runtomkring oss såsom färger, ljud, ljus, 

möbler med mera. Utöver detta bidrar även den fysiska miljön till att få människan i en 

snabbare läkningsprocess. Den sociala miljön lägger grunden för en god vårdrelation 

mellan vårdgivaren och vårdtagaren. Den psykosociala miljön handlar om hur vi upple-

ver att vara i den emotionella miljön som bland annat är kommunikation, attityder och 

goda relationer. Den andliga miljön utgår ifrån människans kunskap, tro, idéer och vär-

deringar. Förväntningar, lagar och skrivna och oskrivna regler ingår också i den andliga 

miljön (Ylikangas 2012, ss. 267-268).  

 

Forskning visar vikten av den fysiska miljöns utformning för vården. Höga ljudnivåer, 

trånga utrymmen och stark belysning är några exempel på stressorer som hämmar till-

frisknandet hos patienter. Omgivningen har ett inflytande på patientens säkerhet och 

behandlingsresultat. En hållbar och helande miljö kan skapas genom en omtänksam 

attityd gentemot patienten där patientens behov respekteras och genom en bra fysisk 

design av vårdrummet. Väl utformad sängplats kan utgöra en plats för återhämtning och 

välbefinnande (Olausson, Lindahl & Ekebergh 2013).   

 

Forskning påvisar olika aspekter av patientrummets betydelse i vårdandet (Olausson et 

al. 2013). Den andliga miljön beskrivs som en komplex och multidimensionell plats, en 

existentiell plats. Rummets atmosfär är beroende av design, interiör och personliga ägo-

delar, det är betydande för hur rummet känns och uppfattas. Förutom personliga ägode-

lar kan även familjemedlemmar vara till stor fördel för patientens tillfrisknande och 

välbefinnande. Rummet beskrivs också som en plats för sårbarhet, en plats där verklig-

het och drömmar är kontinuerligt sammanvävda och där patientens frustration och 

känsla av ensamhet kan komma fram. Genom interaktion med personal kan rummet 

också uppfattas som en plats för trygghet och säkerhet. Rummets struktur kan vara livs-

bekräftande. Patientens uppfattning om rummet spelar roll i huruvida patienten uppfat-

tar sitt fysiska välbefinnande. Olausson et al. (2013) benämner det som en förkroppsli-

gad plats. Rummets rytm beskrivs som sammanvävd med patientens uppfattning av tid 

och är viktig för patientens välbefinnande.  

 

En studie har visat att en god vårdmiljö gav sjuksköterskor positiva erfarenheter och 

mindre bekymmer för omvårdnadskvalitén (Aiken, Clarke, Sloane, Lake & Cheney 

2008). Vidare har en markant lägre risk för olyckor och patientdödlighet påvisats med 

hjälp av god omvårdnadsmiljö, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017). Förutom 

vikten att upprätthålla vårdande miljöfaktorer anges även sjuksköterskebemanning och 

utbildning som avgörande faktorer för att uppnå en hög kvalité på omvårdnaden 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017, s. 8). 

 

Arbetsmiljö och stress 

Arbetsmiljöverket (2015) påpekar risker inom hälso- och sjukvården. Faktorer som ökar 

påfrestningarna inom hälso- och sjukvård är fysisk belastning, konflikter, samarbetspro-

blem, arbetsbelastning, skiftarbete och oregelbundna arbetstider. När vårdresurser inte 

räcker till för att bemöta vårdbehovet uppstår hög arbetsbelastning och organisatoriska 

brister. Arbetsbelastning berör överbeläggningar, besparingar, krav på ökad effektivitet 

och ett högt tempo utan tid för återhämtning och reflektion. Stora beslutstagande, bild-
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skärmsarbete och krångliga system som inte bemöter verksamhetens förutsättningar är 

andra orsaker som påverkar arbetsbelastningen. En hög arbetsbelastning kan leda till 

kognitiv belastning och stress.  

 

Den största yrkesgruppen på svensk arbetsmarknad är vård- och omsorgspersonal. 

Samma grupp står för största antalet sjukfall. Försäkringskassan redovisade 171 sjukfall 

per 1000 försäkrade inom vård- och omsorgspersonal år 2014. Det är en siffra som ökat 

med 10,5 % mellan åren 2012 till 2014 (Lidwall 2015). Antal sjukskrivningar på grund 

av psykisk sjukdom är högst inom omsorgsyrken (Mulder 2012). Depression, ångest-

syndrom och stressreaktioner räknas upp som anledningar. Andra yrken som ligger högt 

i antal är yrken där omvårdnad samt att jobba med utsatta människor är en del av arbe-

tet. Det medför psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.   

 

Forskning visar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever hög stress och att arbets-

miljön som en sjuksköterska arbetar i är kravfylld. Det är viktigt att den ledande organi-

sationen stöttar och ser till att sjuksköterskorna blir väl omhändertagna. Forskning påvi-

sar att en klinisk grupptillsyn är ett tillvägagångssätt att minska stressen på arbetsplat-

sen. Klinisk grupptillsyn är en modell som utvecklats genom åren för att stödja sjukskö-

terskor i olika vårdsammanhang. En grupp sjuksköterskor och en utbildad handledare 

träffas 60-90 minuter i månaden och diskuterar dagliga vården. Modellen innefattar oft-

ast stöd, utveckling och reflektion (Blomberg et al. 2014).  

 

 

Patientsäkerhet – Patientnöjdhet och sjuksköterskans arbetsmiljö 

Forskning pekar på effekterna av att bristande vårdkvalité inom sjukhus skadar patient-

säkerheten. Förbättrad arbetsmiljö och mindre antal patienter per sjuksköterska uppges 

vara förknippat med ökad vårdkvalité och patientnöjdhet. Fler patienter per sjukskö-

terska har visat sig ha ett samband med sämre patientsäkerhet (Aiken et al. 2012).  

 

Sjuksköterskor med goda arbetsmiljöer uppskattade en förbättrad vårdkvalité och färre 

rapporterade om missnöjdhet i relation till patientsäkerhet. Cho et al. (2016) beskriver 

vikten av att säkerställa lämplig bemanning och arbetstid för sjuksköterskor för att för-

bättra vårdens kvalitet och patientsäkerhet. Lämplig bemanning och arbetstid kunde 

också relateras till att kvoten av ofullständig omvårdnad minskade.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hälsa och vårdande är en central idégrund för vårdvetenskap och för sjuksköterskepro-

fessionen. Dock har forskning påvisat att omvårdnadsarbetet åsidosätts då den medi-

cinska insatsen prioriteras. När omvårdnadsarbetet inte prioriteras finns det risk för att 

det patientnära vårdandet blir bristande vilket i sin tur innebär att patienten riskerar att 

drabbas av ett onödigt vårdlidande. Sjuksköterskeprofessionens etiska krav innebär att 

upprätthålla en god vård. Därför kan oförmåga till ett etiskt förhållningssätt ge upphov 

till samvetsstress. Forskning har visat att samvetsstress är en bidragande orsak till att 

många sjuksköterskor blir utbrända. Det har visat sig att stress som genererar i psykisk 

ohälsa och leder till sjukskrivningar blir allt vanligare i den svenska hälso- och sjukvår-

den. Arbetsmiljöns utformning är betydande för sjuksköterskans yrkesutförande och för 

vårdmiljön. Grundläggande för studien är att undersöka hur sjuksköterskans samvets-

stress uppkommer i det dagliga arbetet. Huruvida det är möjligt att upprätta en etisk 

patientcentrerad vård och en god omvårdnad i en stressig arbetsmiljö. Ett förväntat re-
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sultat med föreliggande studie är att samvetsstress uppkommer i samband med en stres-

sig arbetsmiljö.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att kartlägga befintlig forskning om samvetsstress i det patientnära vårdandet 

ur ett sjuksköterskeperspektiv/vårdarperspektiv. 

 

 

METOD 

Denna studie fördjupas i befintlig forskning inom området samvetsstress hos sjukskö-

terskan/vårdaren. Enligt Axelsson (2012, s. 205) innebär en litteraturstudie att söka kun-

skap inom ett område. För att få en bred kartläggning av forskning om samvetsstress var 

det betydelsefullt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Genom att till-

lämpa ny kunskap kan sjuksköterskeprofessionen utvecklas i nuvarande och framtida 

vårdverksamheter. 

 

Datainsamling  
Datainsamlingen genomfördes via databaserna CINAHL, MEDLINE och Swemed+. 

CINAHL är inriktad mot artiklar inom området vård och omsorg, omvårdnad och hälso- 

och sjukvård. MEDLINE fokuserar på hälso- och sjukvård, omvårdnad och medicin. 

Swemed+ är en svensk databas som har artiklar från Norden som fokuserar på hälsa, 

vård och medicin.  

 

”Compassion fatigue” var det främsta sökordet som användes i artikel sökningarna. För 

att vidga denna granskning användes synonymerna; ”stress of conscience” och ”moral 

distress”. Dessa ord valdes då de är relevanta till syftet i denna studie och kombinerades 

tillsammans med ”experience”, ”nurs*”, ”quality” och ”ethical” i olika och varierande 

sökningar (Bilaga 1). Det utfördes ett flertal sökningar innan tillräckligt många artiklar 

hade valts. Det blev till slut tolv artiklar som svarade på syftet och inrymdes under in-

klusionskriterierna (se nedan). Det var sex enkätstudier och sex intervjustudier, varav 

två var mixed-method studier. Fem av artiklar var utförda i Sverige, fem i Nordamerika 

samt en i Afrika och Asien. 

 

Inklusionskriterier 

Axelsson (2012, s. 209) belyser att det är viktigt att avgränsa sina sökningar med inklus-

ionskriterier, därför valdes följande inklusionskriterier: 

 

 Artiklarna skulle utgå ifrån ett vårdarperspektiv, men även inkludera 

vårdandet/patienten.  

 Både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 Publicerade på engelska. 

 Peer reviewed. 

 Abstract skulle finnas. 

 Artiklarna skulle inte vara är äldre än 10 år (publicerade 2007-2017). 
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Dataanalys 

Artiklar lästes igenom ett flertal gånger för att uppnå en helhetsförståelse. Det är ytterst 

betydelsefullt att läsa igenom artiklarna många gånger, och göra minnesanteckningar 

under tidens gång för att förstå helheten (Axelsson 2012, s. 212). För att göra innehållet 

i varje artikel överskådligt gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, metod, urval 

och resultat i en tabell (Bilaga 2). Förutom att presentera författare, år och land (Axels-

son 2012, s. 213) lades även artikelns namn med för att underlätta för läsaren. En struk-

tur och överblick eftersträvades i litteraturstudien, då författarna granskade artiklarnas 

resultat som antecknades i en översiktstabell. Utifrån översiktstabellen användes färg-

pennor för att underlätta granskningen. Likheter och skillnader mellan artiklarna ut-

gjorde förutsättningarna för att en indelning i huvudteman och subteman kunde utveck-

las. Enligt Axelsson (2012, s. 212) är det av vikt att resultatets innebörder har logik och 

struktur i sin uppbyggnad för att öka trovärdigheten. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tre huvudteman och dess associerade subteman (Figur 

1). Det första huvudtemat Bakomliggande faktorer inrymmer fem subteman; Hög ar-

betsbelastning, tids- och personalbrister, Oförmåga att lindra patientens lidande, Ar-

betsmiljön och bristande ledning, Inre och yttre krav och förväntningar samt Egna bris-

tande kunskaper. Det andra huvudtemat blev Symtom, tecken och konsekvenser och 

fick fyra subteman; Ångest, oro och rädsla för misstag, Sömnlöshet, aptitlöshet och fru-

stration mot sin omgivning, Isolering och att lämna professionen som sjuksköterska 

samt Bristande vårdkvalité och hotad patientsäkerhet. Slutligen det tredje huvudtemat 

Åtgärdande insatser och förhållningssätt kunde delas upp i tre subteman; Hälsodagar 

och stöttande samtal, Hanteringsstrategier och inre dialog samt Olika perspektiv efter 

lång yrkeserfarenhet. 
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Figur 1. Översikt över resultatets tre teman och associerade subteman.  

 

Bakomliggande faktorer 

Temat redogör för fem stycken subteman. Hög arbetsbelastning, tids- och personalbris-

ter, Oförmåga att lindra patientens lidande, Arbetsmiljö och bristande ledning, Inre och 

yttre krav och förväntningar samt Egna bristande kunskaper.  

 

Hög arbetsbelastning, tids- och personalbrister  

Hög arbetsbelastning (Berger, Polivka, Smoot, & Owens 2015; Tuvesson, Eklund & 

Wann-Hansson 2012; Yoder 2010), många arbetsuppgifter (Giarelli, Denigris, Fisher, 

Maley & Nolan 2016) och för många patienter per sjuksköterska var faktorer som även-

tyrade patientsäkerheten (Tang, Johansson,Wadensten, Wenneberg, & Ahlström 2007). 

Bakomliggande faktorer Symtom, tecken och  

konsekvenser 

Åtgärdande insatser och  

förhållningssätt 
 

Samvetsstress 
 

 Hög arbetsbelastning, tids- 

och personalbrister  

 Oförmåga att lindra patien-

tens lidande 

 Arbetsmiljön och bristande 

ledning 

 Inre och yttre krav och för-

väntningar  

 Egna bristande kunskaper  

  

 Ångest, oro och rädsla för 

misstag 

 Sömnlöshet, aptitlöshet och 

frustration mot sin omgiv-

ning 

 Isolering och att lämna pro-

fessionen 

 Bristande vårdkvalitet och 

hotad patientsäkerhet 

 

 Hälsodagar och stöt-

tande samtal 

 Hanteringsstrategier och 

inre dialog 

 Olika perspektiv efter 

lång yrkeserfarenhet 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsearch-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se%2Findexinglinkhandler%2Fsng%2Fau%2FWann-Hansson%2C%2BChristine%2F%24N%3Faccountid%3D9670&data=02%7C01%7CAnnakfredriksson%40hotmail.com%7Cbac5a52a1259427daaba08d537c738f9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636476251161364091&sdata=6BqzRgS1Ofk7hEypJMYZwrafaA7tkXQwb0zruSRSPfs%3D&reserved=0
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Övertid och extra arbetsdagar var en bidragande faktor till samvetsstress (Yoder 2010). 

I Maluwa, André och Ndebele (2012) framkom det att när sjuksköterskan arbetade en-

sam och hade många uppgifter att genomföra ledde det till att patienten blev lidande. 

 

Tidsbrist visade sig vara en bidragande faktor till samvetsstress (Giarelli et al. 2016; 

Perry, Toffner, Merrick & Dalton 2011; Åhlin, Ericson-Lidman, Norberg & Strandberg 

2015; Tang et al. 2007; Åhlin, Ericson-Lidman, Eriksson, Norberg & Strandberg 2013). 

Brist på personal (Berger et al. 2015; Maluwa et al. 2012; Tang et al. 2007) samt skif-

tande och varierad personalstyrka med bland annat hyrsjuksköterskor och praktikanter 

var anledningar till tidsbrist i patientarbetet. En ständig förändring i personalstyrkan 

ledde till samvetsstress.  

 

Oförmåga till att lindra patientens lidande  

När sjuksköterskan inte kunde bygga upp en vårdrelation med patienten (Giarelli et al. 

2016; Tang et al. 2007) eller var oförmögen att hjälpa patienten gav det en känsla av 

hjälplöshet och ledsamhet (Tang et al. 2007; Perry et al. 2011) och att inte kunna lindra 

patientens lidande var en orsak till uppkomsten till samvetsstress (Glasberg Eriksson, 

Norberg 2008. 2008; Maluwa et al 2012; Tang et al. 2007; Perry et al. 2013). Tang et al. 

(2007) menar att sjuksköterskorna tog på sig ansvaret för att deras patienter led. Delta-

garna i studien beskrev sig själva som självkritiska i attityd mot patient, då patienten ska 

bli sedd som en hel människa och inte bara som en kropp. Glasberg et al. (2008) förkla-

rar vidare att sjuksköterskan hade svårigheter att hantera sina känslor när patienten led.  

 

Arbetsmiljön och bristande ledning 

Arbetsmiljön visade sig ha en betydande faktor för uppkomsten av samvetsstress. Det 

kunde vara bristande kommunikation som uppstod mellan sjuksköterskan, läkaren, pati-

enten och patientens anhöriga (Giarelli et al. 2016; Maluwa et al. 2012; Tang et al. 

2007). Detta gällde när sjuksköterskan inte fick stöd från sin chef eller inte kunde på-

verka medicinska beslut gällande sina patienter (Tang et al. 2007). 

 

Samvetsstress upplevdes speciellt när sjuksköterskans chef inte fanns tillgänglig vid 

behov av råd och stöttning. Sjuksköterskan blev då utlämnad att prioritera arbetsuppgif-

ter själv trots att sjuksköterskan var stressad. Det innebar också att vara oense med che-

fen och läkaren angående behandlingsrelaterade problem, brist på respekt och att chefen 

alltid ifrågasatte sjuksköterskorna. Sjuksköterskan upplevde sig felbehandlad då chefen 

hade tendens att försvara patienterna på sjuksköterskans bekostnad (Maluwa et al. 

2012). Vidare påvisas att sjuksköterskor som rapporterat höga nivåer av samvetsstress 

upplevde lite stöd från sina chefer (Glasberg et al. 2008; Perry et al. 2011) och fortsatt 

brist på support över tid accelererade samvetsstress (Perry et al. 2011).  

 

Inre och yttre krav och förväntningar 

Inre och yttre krav visade sig vara en bidragande orsak till samvetsstress (Glasberg, et 

al. 2008; Tuvesson et al. 2012). När sjuksköterskan inte kunde leva upp till sina egna 

eller andras förväntningar (Juthberg, Eriksson & Nordberg 2010; Åhlin et al. 2015; Åh-

lin et al. 2013) och när personliga behov ignorerades (Giarelli et al. 2016; Wu, Singh-

Carlson, Odell, Reynolds & Su 2016) uppstod samvetsstress. Situationer med besvär-

liga, krävande och arga patienter och anhöriga uppgavs som orsak till samvetsstress 

(Yoder 2010). Sjuksköterskan kände att hon inte kunde erkänna när hon behövde sup-

port och hjälp från sin omgivning och kände sig således otillräcklig (Perry et al. 2011). 

Sjuksköterskan upplevde höga förväntningar från omgivningen som exempelvis vid 
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ohanterliga krav från läkaren (Maluwa et al. 2012; Tang et al. 2007). Sjuksköterskan har 

ett huvudansvar vid vårdandet av kritiskt sjuka patienter och upplevde ilska och frustrat-

ion när de fick ta emot orättvis kritik eller hantera konflikter mellan läkare, patient och 

anhöriga (Tang et al. 2007). 

 

Egna bristande kunskaper  

Att inte ha vetskap om samvetsstress var en annan bakomliggande faktor till samvets-

stress (Maluwa et al. 2012). Sjuksköterskor hade kunnat förhindra samvetsstress om de 

hade haft kunskap om samvetsstress och dess innebörd. De upplevde att om de hade 

haft kunskap om samvetsstress hade de kunnat identifiera de tidiga symtomen och där-

med slippa en missvisande känsla av att något var fel på dem (Perry et al. 2011).  

 

Symtom, tecken och konsekvenser  

Temat redogör för fyra stycken subteman. Ångest, oro och rädsla för misstag, Sömnlös-

het, aptitlöshet och frustration mot sin omgivning, Isolering och att lämna professionen 

som sjuksköterska samt Bristande vårdkvalité och hotad patientsäkerhet 

 

Ångest, oro och rädsla för misstag  

Samvetsstress visade sig i form av ångest och depression när vårdpersonalen kände av 

moralens ömtålighet i det patientnära vårdandet, men saknade kontroll över situationen. 

När omvårdnadspersonal upplevde kontroll över arbetssituationen minskade dessa ef-

fekter (Tuvesson et al. 2012). Tang et al. (2007) beskriver samvetsstress som att daglig-

en uppleva ångest och frustration i arbetet. Det kunde leda till sämre självförtroende för 

att utföra ett tillfredsställande arbete. Sjuksköterskor uppgav att de kände en rädsla för 

misstag och att de inte skulle kunna vara fokuserade under akuta situationer med svårt 

sjuka människor. De upplevde en känsla av oro över sin arbetssituation.  

 

Sömnlöshet, aptitlöshet och frustration mot sin omgivning 

Sömnbrist, aptitlöshet, huvudvärk, känsla av sorgsenhet, ilska och irritation mot sin om-

givning visade sig som konsekvenser av samvetsstress (Maluwa et al. 2012). Även Tang 

et al. (2007) beskriver samvetsstress som fysiska och psykiska problem. Det kunde in-

nebära att inte kunna slappna av på fritiden och att känna sig utmattad.  

 

Isolering och att lämnar professionen som sjuksköterska 

En del sjuksköterskor kunde tänka sig att lämna arbetet innan pensionsålder (Tang et al. 

2007). I Perry et at. (2013) studie kartlägger de att sjuksköterskor som led av samvets-

stress valde ofta att isolera sig och inte delta i fritidsaktiviteter med andra. Detta påver-

kade personliga relationer negativt. Flera som hade samvetsstress såg det som en anled-

ning att lämna sin avdelning eller sin profession helt. De ifrågasatte ifall de kunde vara 

sjuksköterskor resten av livet, när de upplevde att vården inte blir meningsfull då de inte 

kan ge den vård de hade hoppats på.  

 

Bristande vårdkvalitet och hotad patientsäkerhet 

Sjuksköterskan upplevde svårigheter att uppnå god vårdkvalitet då medicinsk kunskap 

prioriterades högre på avdelningen (Maluwa et al. 2012; Tang et al. 2007; Giarelli et al. 

2016). Det som äventyrade vårdkvaliteten enligt Tang et al. (2007) var brist på sjukskö-

terskor, kunskap och kommunikation. För många patienter per sjuksköterska påvisades 
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som en faktor som äventyrar patientsäkerheten. En ohållbar arbetssituation skapade en 

ständig orolighet för en hotad patientsäkerhet. 

 

Åtgärdande insatser och förhållningssätt  

Temat redogör för tre stycken subteman Hälsodagara och stöttande samtal, Hanterings-

strategier och inre dialog samt Olika perspektiv efter lång yrkeserfarenhet. 

 

Hälsodagar och stöttande samtal 

Åhlin et al. (2013) beskriver att stöd från överordnad visade sig vara en skyddande fak-

tor mot samvetsstress. Förslag på organisatoriska och politiska förändringar för att för-

bättra arbetsmiljön redovisas i Giarelli et al. (2016). Exempel på organisatoriska föränd-

ringar var bland annat hälsodagar och en miljö som är inbjudande för stöttning och sam-

tal, från både chefer och kollegor. Personlig rådgivning och tid för reflektion under ar-

betstid var ytterligare förslag på förändringar. 

 

Hanteringsstrategier och inre dialog 

Flera studier belyste copingstrategier och hanteringsstrategier som sjuksköterskan an-

vände sig av eller behövde för att kunna undvika samvetsstress. Exempel på sådana stra-

tegier var humor, fysisk aktivitet och support från familj, vänner och kollegor. I akuta 

situationer valde sjuksköterskan att trycka undan känslor för att vid ett senare tillfälle 

bearbeta känslorna och sörja (Berger et al. 2015; Yoder 2010). Det var viktigt att kunna 

gå igenom och granska sig själv efter stressiga situationer. Andra strategier var att ta en 

eller flera dagar ledigt eller att begära andra arbetsuppgifter (Berger et al. 2015; Yoder 

2010). Besöka sjukhusprästen för att prata ut eller be både för sig själv och för patienten 

gav vissa sjuksköterskor vägledning och en inre frid (Yoder 2010; Berger et al. 2015; 

Maluwa et al. 2012).  

 

Att ha en inre dialog, en dialog med sig själv, under stressfulla arbetsrelaterade händel-

ser för att tydliggöra avsikten, lätta på spänning och/eller för att påminna om sjukskö-

terskans ideal uppgavs som hanteringsstrategi. Lätta på stressen och tydliggöra och få 

perspektiv på problemen var andra förslag på strategier (Giarelli et al. 2016).  

 

I flera studier redovisas att sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att döva sitt 

samvete för att kunna fortsätta arbeta inom vården (Berger et al. 2015; Glasberg et al. 

2008; Åhlin et al., 2013). Samtidigt kartlägger Juthberg et al. (2010) att många sjukskö-

terskor beskrev deras samvete som det drivande i vårdarbetet.  

 

Olika perspektiv efter lång yrkeserfarenhet 

Mindre samvetsstress påvisas hos äldre och yrkeserfarna sjuksköterskor (Perry et al. 

2011; Tuvesson et al. 2012; Wu et al. 2016). Vidare förklarar Perry et al. (2011) att mo-

genhet hos sjuksköterskor är något som minskar samvetsstressen. Vissa sjuksköterskor 

som hade lång yrkeserfarenhet ansåg inte att samvetsstress var något som frestade på 

arbetet. Erfarenhet genom åren hade hjälpt dem att kunna se livet från olika perspektiv 

och de kunde då gå vidare i vardagen efter att ha upplevt någon svår situation på arbetet. 

En deltagare förklarade att samvetsstress var en känslomässig utmattning, men samti-

digt blev hon påmind om vilken privilegierad roll hon hade som sjuksköterska (Perry et 

al. 2011).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Valet att skriva om samvetsstress utvecklades från ett intresse för att undersöka sjukskö-

terskans upplevelse av det patientnära vårdandet i relation till samvetsstress. För att få 

en översikt över forskningsområdet gjordes en första litteratursökning. Under denna 

pilotsökning fann författarna artiklar som beskrev olika typer av ångestrelaterad stress 

relaterat till sjuksköterskans etiska dilemman. Det gav dock ingen klar bild över forsk-

ningsområdet från ett sjuksköterskeperspektiv i det patientnära vårdandet. Det var först 

genom råd från handledaren, en rad manuella sökningar och slutligen kontakt med 

Umeå universitet och Mälardalens högskola som det mest användbara begreppet klar-

gjordes. Begreppet “compassion fatigue” visade sig vara det vanligaste begreppet i in-

ternationell litteratur. Dessa nya erfarenheter gav oss möjlighet till att utföra en kom-

plett litteraturstudie.  

 

Dock fanns det även andra begrepp som “stress of conscience”, “moral distress” och 

“ethical concerns” för samvetsstress. Begreppen diskuterades mellan författarna så att 

inga misstolkningar skulle uppstå. Initialt fanns det således vissa svårigheter att få tag 

på tillräckligt många artiklar inom problemområdet. Det fanns ett flertal kvantitativa 

studier som endast mätte nivån av samvetsstress, men inte beskrev sjuksköterskans upp-

levelse. Genom de först funna artiklarna kunde författarna dra nytta av de aktuella refe-

renslistorna och sökorden för att gå vidare och hitta fler kvalitativa artiklar. Trots detta 

blev ett stort antal artiklar bortsorterade på grund av att de saknade ett sjuksköterskeper-

spektiv. Författarna eftersträvade således artiklar med ett sjuksköterskeperspektiv dock 

valdes också artiklar med perspektiv utifrån andra vårdprofessioner, då de trots allt an-

sågs vara relevanta. Därefter breddades syftet till ”sjuksköterskeperspek-

tiv/vårdarperspektiv”.  

 

Artiklar skulle dessutom relatera samvetsstress till vårdandet av patienten, det vill säga 

artiklar som enbart hade ett professionsperspektiv valdes bort. Artiklarna som valdes är 

“peer-reviewed”, vilket är en förutsättning för att utföra en litteraturstudie. Då artiklarna 

har olika ursprung/nationaliteter ökas mångfaldigheten vilket enligt författarna stärker 

studiens trovärdighet. Vidare var det både kvalitativa och kvantitativa artiklar som val-

des till studien, vilket bidrar med ökad bredd och större trovärdighet (Axelsson 2012, s. 

203-220). Till slut var det tolv artiklar som uppnådde inklusionskriterierna. Därefter 

vidtog en så objektiv inläsning som möjligt, då strävan var att egna värderingar och 

tolkningar inte skulle påverka resultatet. Axelssons modell valdes som metod för att 

genomföra studien då den är adekvat för kandidatuppsatser. För att få en helhet och en 

förståelse läste båda författarna igenom allt material noga och ett flertal gånger. Ana-

lysen var tålamodsprövande och krävde upprepade kontakter med handledaren. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar befintlig forskning om samvetsstress ur ett sjuksköterskeper-

spektiv/vårdarperspektiv. Nedan diskuteras huvudresultatet med stöd av vårdvetenskap-

lig litteratur. Studiens resultat kan appliceras till både sjuksköterskor och andra profess-

ioner inom vården för att öka medvetenheten om samvetsstress. 
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Sjuksköterskans arbetsmiljö – Patientsäkerhet 

Sjuksköterskans arbetsmiljö visade sig vara en av anledningarna till uppkomsten av 

samvetsstress. Brist på support, stöd och råd från chefer och ledning påvisades som 

bakomliggande faktorer. Sjuksköterskor kände sig utlämnade när chefer och ledning 

inte fanns tillgänglig. En rådande personalbrist och hög arbetsbelastning lämnade sjuk-

sköterskor till att arbeta övertid och extra dagar. Att stå ensam med flera arbetsuppgifter 

med ständig tidsbrist alstrar en känsla av otillräcklighet. Omöjliga krav som uppkom-

mer av ohanterlig arbetssituation orsakar samvetsstress. Samtidigt ska sjuksköterskan ta 

hand om och hantera krävande och arga patienter och anhöriga som leder till oro och 

rädsla för misstag. Att känna maktlöshet och inte kunna påverka arbetssituationen leder 

till samvetsstress. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska resurser förekomma i form av 

lokaler, personal och utrustning för att god vård ska kunna utföras (HSL 1982:763).  

 

Hela arbetsplatsen blir påverkad av samvetsstress då det kan visa sig genom att sjuk-

skrivningar ökade. Det blir allt svårare för chefer att behålla sin personal och att anställa 

nya sjuksköterskor, vilket leder till en hotad patientsäkerhet (Wentzel & Brysiewicz 

2014). Atmosfären och attityden på vårdavdelning har en betydande faktor för sjukskö-

terskans hälsa. Ständig förändring på personalstyrkan uppgavs som anledning till sam-

vetsstress. Forskning visar att det finns ett starkt förhållande mellan sjuksköterskans 

arbetsmiljö och patientresultat, till exempel genom att uppmärksamma korrelationen 

mellan olika säkerhetsåtgärder och patientmortalitet på sjukhus (Olds, Aiken, Cimiotti 

& Lake 2017). För en ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet bör organisatoriska insatser 

riktas mot att förbättra arbetsmiljö för sjuksköterskor. När sjuksköterskorna lämnar pro-

fessionen påverkas vårdkvalitén och patientsäkerheten. 

 

Att som sjuksköterska uppleva maktlöshet, frustration och att inte värderas i en allt mer 

stressad arbetsmiljö har blivit en accepterad norm inom sjukvården (Kilcoyne & Dow-

ling 2007). Sjuksköterskans vårdvetenskapliga expertis bortprioriteras när medicinsk 

vetenskap rankas högre inom sjukvården. Forskningen påvisar att den rådande arbetssi-

tuationen leder till att sjuksköterskan inte hinner bygga upp en vårdrelation med patien-

ten. Samvetsstress upplevdes när sjuksköterskan inte såg patienten som en hel människa 

utan bara en kropp. Följaktligen kan detta ses som att brist på respekt gentemot sjukskö-

terskans kompetens begränsar vårdandet. Sjuksköterskor upplever maktlöshet när de 

inte kan påverka beslut i vården, vilket innebär att sjuksköterskans expertiskunskap 

bortprioriteras. När sjuksköterskan utför handlingar som inte överensstämmer med de-

ras moral utvecklas samvetsstress (Gutierrez 2005).  

 

Fysisk och psykisk ohälsa – Lämnar professionen 

Resultatet visade att samvetsstress påverkade sjuksköterskans hälsa negativt. Fysisk och 

psykisk ohälsa visade sig bland annat som sömnsvårigheter, aptitlöshet, huvudvärk, 

frustration, oro ledsamhet och isolering från anhöriga. Wentzel och Brysiewicz (2014) 

uppmärksammar att sjuksköterskor tar med sig samvetsstress från arbetet till sitt privata 

liv och att det är en orsak till varför sjuksköterskor väljer att lämna vårdyrket. Konse-

kvensen blev att de upplevde sig som avtrubbade då de hade problem med att slappna 

av och känna glädje.  

 

Följden blir att många sjuksköterskor väljer att lämna professionen på grund av ohälso-

samma arbetsmiljöer, eftersom det har visat sig att samvetet styr vårdandet. Genom att 

inte följa samvetet negligeras motivet till yrket. Samvetsstress påverkar således vårdan-

det. Gutierrez (2005) menar att konsekvenserna av ett stressat samvete leder till att sjuk-

sköterskan inte orkar vara involverad och distanserar sig från patienter och anhöriga. 
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Känslan av att inte kunna utföra sitt jobb som sjuksköterskan vill och upplevelsen av att 

inte göra tillräckligt mycket för patienten kan leda till att sjuksköterskan inte ser mening 

med att vårda. Det leder i sin tur till att inte vilja gå till arbetet. Detta stärks vidare i en 

studie gjord av Wentzel och Brysiewicz (2014), som förklarar att när sjuksköterskan 

börjar få höga nivåer av samvetsstress måste det hanteras omedelbart för att behålla en 

god kvalité i patientvården.  

 

Hanteringsstrategier – Reflektion och kunskap 

Självomsorg är en hanteringsstrategi för att motverka samvetsstress. Att vårda andra 

och inte sig själv ger upphov till samvetsstress (Wentzel & Brysiewicz 2014). Enligt 

ICN:s etiska kod har sjuksköterskan ett ansvar att ta hand om sin hälsa så att inte för-

mågan att ge vård äventyras (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 5). Reflektion kan 

förebygga samvetsstress hos sjuksköterskan (Tuvesson & Eklund 2014). Att reflektera 

och dela med sig av sina tankar kan lindra det oroliga samvetet (Ericson-Lidman & 

Strandberg 2015). Professionell vård kräver ett reflekterande förhållningssätt (Ekebergh 

2015, s. 31). En god kommunikation mellan kollegor bidrar till ett bättre arbetsklimat. 

Ett öppet klimat där kollegor kan tala ut om sitt oroliga samvete gör det lättare för kol-

legor att förstå och hjälpa varandra. Reflektion bör vara en naturlig del av arbetsdagen 

då sjuksköterskor tillsammans med andra vårdprofessioner reflekterar tillsammans på 

arbetsplatsen. Tuvesson och Eklund (2014) hävdar att det har en betydande roll att che-

fer skapar ett bra arbetsklimat som gör att sjuksköterskan kan reflektera och diskutera 

över etiska och moraliska problem som kan uppstå inom vården. Reflektionen är det 

viktigaste stödet för lärandet (Ekebergh 2015, s. 30).  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att bristande kunskap är en orsak till samvets-

stress. Enligt Wentzel och Brysiewicz (2014) krävs det en förändring redan i sjukskö-

terskeutbildningen där läroplanen bör belysa samvetsstress. Genom att identifiera sam-

vetsstress går det att förebygga detta och främja hanteringsstrategier inför det framtida 

yrket.  

 

Organisation och hållbar samhällsutveckling  

Organisationen har ett övergripande ansvar med att arbeta profylaktisk mot samvets-

stress. För att göra vården hållbar behövs bland annat att arbetsförhållanden och villko-

ren förbättras. Genom forskning har det blivit tydligt att vårdandets grundläggande 

egenskaper synliggörs när de saknas (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & 

Rehnsfeldt 2015). 

 

En av hanteringsstrategierna som uppkom i resultatet var bland annat att lämna profess-

ionen eller lämna avdelningen. Det lämnade en ostabil och varierande personalstyrka. 

Samtidigt uppgav flera sjuksköterskor att en ständigt skiftande personalstyrka är en av 

anledningarna till samvetsstress. Det leder till en ond spiral som påverkar samhällsut-

vecklingen negativt. I studiens resultat framkom det även att äldre och yrkeserfarna 

sjuksköterskor upplevde mindre samvetsstress. Saarnio, Sarvimäki, Laukkala och Isol 

(2012) diskuterar att de som har kort yrkeserfarenhet har större risk att drabbas av sam-

vetsstress. Författarna till litteraturstudien anser att det blir svårt att få yrkeserfarenhet 

på en vårdavdelning när många sjuksköterskor väljer att byta avdelning eller yrke på 

grund av samvetsstress. För att bibehålla en god vårdkvalité krävs organisatoriska för-

ändringar som främjar en tilltalande arbetsmiljö där sjuksköterskans expertis uppskattas 

och ges utrymme.  
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Resultatet visar på hanteringsstrategier som inre dialog för att lätta på stressen, granska 

sig själv och att får prata ut. Stöd från medarbetare och chef var en viktig komponent för 

att minska samvetsstressen. Vårdorganisationen bör förslagsvis se till reflektionens 

kraft. Genom att ge schemalagd tid för reflektion kan samvetsstressen minska. Det kan 

även stärka samarbetet mellan medarbetare och olika professioner. “Debriefing” an-

vänds på flera olika arbetsplatser. Humor och fysisk aktivitet är andra faktorer, som 

benämns i resultatet. Fysisk aktivitet implementeras allt mer inom vårdsektorn för att på 

arbetsbelagd tid stärka hälsa, förebygga ohälsa och minska stress bland sjukvårdsperso-

nal.  

 

Förslag från författarna till organisatorisk strategi för att förebygga samvetsstress i 

framtiden är vidareutbildning och kompetensutveckling. Det finns en alltmer växande 

brist på specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskor går i pension utan att nya ut-

bildas, enligt Socialstyrelsen (Pagels 2017). Personlig utveckling är något som ökar 

vårdarens självkännedom. Vårdaren har en strävan till tillväxt. Genom utveckling och 

vårdvetenskaplig kunskap minskar risken för vårdlidande (Kasén, Nordman, Lindholm 

& Eriksson 2008). Ny förståelse fås genom vidgade horisonter. Det handlar om för-

mågan att se helheten. Lärande är grunden till förändring (Ekebergh 2015, ss. 24, 30). 

 

 

SLUTSATSER 

Tidsbrist och brist på respekt för sjuksköterskans profession gör att vårdvetenskapen 

åsidosätts inom organisationen. När sjuksköterskan inte längre kan upprätthålla ett etiskt 

patientperspektiv uppstår maktlöshet och samvetsstress. Att arbeta i en miljö som inte är 

hälsosam för sjuksköterskan kan bland annat leda till bristande vårdkvalitet och hotad 

patientsäkerhet. Detta påverkar samhällsutvecklingen negativt och det är därför av vikt 

att arbeta förebyggande mot samvetsstress inom vårdyrken.  

 

Kliniska implikationer 

 Lägg in samvetsstress i sjuksköterskeutbildningens läroplan. 

 Öka möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. 

 Implementera kontinuerliga debriefingssamtal i vårdorganisationen. 

 Tillämpa hälsoaktiviteter på arbetstid som främjar en hållbar arbetsmiljö.  

 Arbeta aktivt för att bevara personal och göra vårdorganisationen till en attraktiv 

arbetsplats för sjuksköterskan.  
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AND Experience 
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gelska, 2007-2017, ab-

stract available, academ-
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4 

 

SweMed+  

Stress of conscience   

3 

Peer-reviewed  

1 

 

SweMed+ 

Work-related stress 

AND Nurs*  

 

4 

Peer-reviewed, eng-

elska, 2007-2017 

 

1 

 

Medline 

 

Stress of conscience 

 

83 

Peer-reviewed, en-

gelska, 2007-2017, ab-

stract available, academ-

ic journals 

 

3 

 

Cinahl 

 

Stress of conscience 

OR Moral distress 

AND Nurse OR 

Nursing AND Ethi-

cal 

 

249 

 

Peer-reviewed, en-

gelska, 2007-2017, ab-

stract available, academ-

ic journals 

 

1 

 

 

Cinahl 

Moral distress OR 

Work stress AND 

Nurse OR Nursing 

AND Ethical 
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gelska, 2007-2017, ab-

stract available, academ-
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Compassion fatigue 

AND Quality AND 

Patient 
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Peer-reviewed, en-

gelska, 2007-2017, ab-

stract available,  
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Sökningen utfördes v. 43-45, 2017. 
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Bilaga 2. Artikelmatris.  
 

Titel, författare, 

år, tidskrift och 

land 

Syfte Metod/urval/ 

perspektiv/deltagare 

(=N) 

Resultat 

An exploration of 

the experience of 

the compassion 

fatigue in clinical 

oncology nurses 

 

Perry, B., 

Toffner, G., Mer-

rick, T., & Dal-

ton, J. 

 

2011 
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ogy Nursing 

Journal 

 

Kanada 

Syftet med studien 

var att undersöka 

erfarenhet av sam-

vetsstress hos kana-

densiska sjukskö-

terskor på en onko-

logi- avdelning.  

Deskriptiv kvalitativ 

studie innehållsanalys. 
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där deltagarna fick 

skriva egna berättelser 

som beskriver erfa-

renheter av samvets-

stress.  

 

Sjuksköterskeperspek-

tiv  

 

N = 19 

Sjuksköterskorna 

upplevde samvets-

stress när de kände 

brist på stöd från 

kollegor, andra pro-

fessioner, chefer och 

ledning. Brist på 

kunskap om sam-

vetsstress, tidsbrist 

och vara oförmögen 

att lindra lidandet 

var andra orsaker. 

Compassion fa-

tigue in nurses 

 

Yoder, E. A. 

 

2010 

 

Applied Nursing 

Research 

 

USA  

Syftet var att besk-

riva prevalensen av 

samvetsstress bland 

sjuksköterskor på 

olika avdelningar 

och undersöka situ-

ationer som ledde till 

samvetsstress och 

olika copingstrate-

gier.  

Mixed-method-studie 

tvärsnittsstudie  

 

178 sjuksköterskor 

blev tillfrågade, 106 

sjuksköterskor besva-

rade den kvantitativa 

delen och 71 sjukskö-

terskor utförde hela 

studien och besvarade 

både de kvantitativa 

och kvalitativa frå-

gorna.  

 

Sjuksköterskeperspek-

tiv 

 

N= 106 

Uppkomsten av 

samvetsstress skilj-

de sig mellan olika 

avdelningar, arbets-

skift och erfarenhet. 

Samvetsstress upp-

stod vid olika till-

fällen; när sjukskö-

terskor vårdade pa-

tienter, när det upp-

stod problem i orga-

nisationen och när 

de upplevde person-

liga dilemman. 

Olika hanterings-

strategier benämns.   
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Factors associat-

ed with “stress of 

conscience” in 

healthcare 

 

Glasberg, AL., 

Eriksson, S. & 

Norberg, A. 

 

2008 

 

Scandinavian 

Journal Caring 

Science  

 

Sverige 

Syftet var att under-

söka faktorer som är 

relaterade till sam-

vetsstress.  

Tvärsnittsstudie med 

enkätundersökning 

med hjälp av olika 

skalor och mätinstru-

ment;  

 

Totalt deltog 423 per-

soner inom hälso- och 

sjukvården med olika 

befattningar, där av 

211 stycken är sjuk-

sköterskor.  

 

Perspektiv utifrån 

sjuksköterskor, läkare, 

undersköterskor, fysi-

oterapeut m.m. 

 

N=423 

Personliga problem 

och bristande stöd 

från kollegor och 

chefer och ledning 

var associerat med 

samvetsstress. 

Många deltagare 

upplevde en mora-

lisk börda och arbe-

tade hårdare än vad 

de hade ork för. I 

samband med detta 

kände de sig otill-

räckliga och hade 

svårt att distansera 

sig från sitt arbete.  

A comparison of 

assessments and 

relationships of 

stress of con-

science, percep-

tions of con-

science, burnout 

and social sup-

port between 

healthcare per-

sonnel working at 

two different or-

ganizations for 

care of older peo-

ple 

 

Åhlin, J., Ericson-

Lidman, E., Nor-

berg, A. & 

Strandberg, G. 

 

2015 

 

Scandinavian 

Journal Caring 

Science  

 

Sverige 

Syftet med denna 

studie var att jämföra 

värderingar och 

olika samband av 

samvetsstress, sam-

vetsuppfattningar, 

utmattningssymtom 

och socialt stöd mel-

lan vårdpersonal på 

två äldreboenden. 

Beskrivande tvär-

snittsstudie bland 

sjuksköterskor och 

undersköterskor. Fyra 

olika frågeformulär 

användes.  

 

Författarna undersökte 

ett privatägt äldrebo-

ende där 98 stycken 

deltog och ett kom-

munalägt äldreboende 

där 488 var med i 

undersökningen.  

 

Perspektiv utifrån 

sjuksköterskor och 

undersköterskor.  

 

N=586 

Majoriteten av om-

vårdnadsarbetarna 

tyckte att tidsbrist 

för att förse vårdta-

garna med den vård 

de behöver och käns-

lan av otillräcklighet 

var förknippat med 

samvetsstress. Kvin-

nor upplevde mer 

samvetsstress och 

kände mindre stöd 

från deras kollegor 

än män.  
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Longitudinal rela-

tionship between 

stress of con-

science and con-

cepts of im-

portance 

 

Åhlin, J., Ericson-

Lidman, E., Er-

iksson, S., Nor-

berg, A. & 

Strandberg, G. 

 

2013 

 

Nursing Ethics  

 

Sverige 

Syftet var att besk-

riva samband och 

tidsförhållanden av 

samvetsstressnivåer, 

uppfattning av sam-

vetsstress, utbränd-

het och bedömningar 

av personcentrerat 

miljö samt socialt 

stöd bland vårdper-

sonal som arbetar i 

kommunal äldre-

vård.  

Kvalitativ observat-

ionsstudie utfördes 

bland registrerade 

sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

 

Perspektiv utifrån 

sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

 

N=488 

Deltagarna uppfattar 

sitt samvete som en 

börda, en upplevelse 

av känslomässig 

utmattning och av-

humanisering. Att 

uppleva besvärande 

konflikter mellan 

medarbetare är för-

knippade med sam-

vetsstress. Nedskär-

ning och ökad ar-

betsbelastning gav 

mer stress och på-

verkade hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

negativt.  

Moral distress in 

nursing practice 

in Malawi 

 

Maluwa, V M., 

Andre, J. & Nde-

bele, P.  

 

2012 

 

Nursing Ethics  

 

Malawi 

Syftet var att under-

söka förekomsten av 

moralisk stress bland 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med semi-

strukturerade djupin-

tervjuer.  

 

Studien använde sig 

av malawisk kvalifice-

rad sjuksköterskeper-

sonal. 20 stycken del-

tog. 

 

Sjuksköterskeperspek-

tiv.  

 

N= 20 

Sjuksköterskorna 

upplevde moralisk 

stress i patientvår-

den. Deltagarna upp-

levde moralisk stress 

som en del i enga-

gemanget för patien-

terna och att det 

handlar om att göra 

rätt i omvårdnaden. 

Resursbrist och bris-

tande stöd från kol-

legor och chefer 

hade stor påverkan 

på uppkomsten av 

moralisk stress. 

Chinese Nurses’ 

Ethical Concerns 

in a Neurological 

Ward 

 

Tang, P F., Jo-

hansson, C., 

Wadensten, B., 

Wenneberg, S. & 

Ahlström, G. 

 

2007 

 

Nursing Ethics  

 

Kina 

Syftet var att besk-

riva kinesiska sjuk-

sköterskors upple-

velser av arbetsrela-

terad ångest 

(distress) och etiska 

dilemman på neuro-

logisk avdelning.  

Kvalitativ intervjustu-

die.  

 

22 sjuksköterskor blev 

tillfrågade varav 20 

stycken deltog.  

 

Sjuksköterskeperspek-

tiv 

 

N=20 

Resultatet visade att 

tidsbrist, brist på 

sjuksköterskeperso-

nal och etiska pro-

blem leder till bris-

tande vårdkvalité 

och arbetsångest 

inom sjukvården.  
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Stress of Con-

science among 

psychiatric nurs-

ing staff in rela-

tion to environ-

mental and indi-

vidual factors 

 

Tuvesson, H., 

Eklund, M. & 

Wann-Hansson, 

C.  

 

2012 

 

Nursing Ethics  

 

Sverige 

Syftet med studien 

var att undersöka 

upplevelsen av sam-

vetsstress bland 

sjuksköterskor och 

skötare på psykia-

trisk slutenvårdsav-

delning. Syftet var 

också att undersöka 

hur avdelningens 

arbetsmiljö och kli-

mat, individuella 

faktorer av upplevd 

stress, moralisk 

känslighet, självkän-

nedom samt egen-

skaper hos omvård-

nadspersonalen rela-

terar till samvets-

stress.  

Tvärsnittsstudie där 

12 psykiatriska slu-

tenvårdsavdelningar 

runt om i landet med-

verkade.  

 

Forskarna använde sig 

av frågeformulär.  

 

179 personer blev 

tillfrågade att med-

verka i undersökning-

en varav 93 stycken 

valde att delta. Utav 

deltagarna var 38 

sjuksköterskor och 55 

skötare.  

 

Perspektiv utifrån 

sjuksköterska och 

skötare.  

 

N=93 

Resultatet visade att 

upplevelsen av mo-

ralisk börda, själv-

kännedom, upplevd 

kontroll, ilska och 

aggression är associ-

erat till samvets-

stress.   

Compassion Fa-

tigue in Pediatric 

Nurses  

 

Berger, J., Poliv-

ka, B., Smoot, E., 

A. & Owens, H.  

 

2015 

 

Journal of Pediat-

ric Nursing  

 

USA 

Syftet med denna 

studie var att kart-

lägga prevalensen 

och svårighetsgraden 

av samvetsstress och 

hanteringsstrategier 

hos barnsjuksköters-

kor. 

Tvärsnittsstudie med 

enkätundersökning 

som avslutades med 

två öppna frågor där 

deltagarna skulle be-

skriva situationer där 

de upplevt samvets-

stress eller utmatt-

ningssyndrom och 

uppge strategier för att 

hantera sådana situat-

ioner.   

 

700 sjuksköterskor 

som arbetar på olika 

barnavdelningar blev 

tillfrågade att delta i 

studien varav 239 

stycken fullgjorde 

studien.  

 

Sjuksköterskeperspek-

tiv 

 

N=239 

Omhändertagande av 

mycket svårt sjuka 

patienter var en van-

lig orsak till sam-

vetsstress och ut-

mattningssyndrom. 

Både väntade och 

oväntade dödsfall 

var särskilt svårt för 

barnsjuksköterskor. 

Sekundär traumatisk 

stress pga. att vårda 

barn är en bidra-

gande faktor till 

samvetsstress. Äta 

mycket mat, spen-

dera pengar, söka 

stöd från omgiv-

ningen, gråta ut eller 

byta arbete uppgavs 

som hanteringsstra-

tegier mot svåra si-

tuationer. 
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Perceptions of 

conscience, stress 

of conscience and 

burnout among 

nursing staff in 

residential elder 

care 

 

Juthberg, C., Er-

iksson, S., Nord-

berg, A. & Sund-

in, K.  

 

2010 

 

Journal of Ad-

vanced Nursing  

 

Sverige 

Syftet av studien var 

att beskriva mönstret 

av samvetsuppfatt-

ning, samvetsstress 

och utmattnings-

syndrom hos sjuk-

sköterskor och un-

dersköterskor som 

arbetar inom äldre-

omsorgen.   

Tvärsnittsstudie med 

enkätundersökning. 

 

64 sjuksköterskor och 

102 undersköterskor 

blev tillfrågade att 

delta varav 50 sjuk-

sköterskor och 96 un-

dersköterskor deltog i 

studien.  

 

Perspektiv utifrån 

sjuksköterskor och 

undersköterskor.  

 

N= 146  

Samvetet är en röst 

som måste tydas och 

att samvetet inte kan 

undvikas. De flesta 

av deltagarna be-

hövde döva sitt sam-

vete för att fortsätta 

jobba inom vården. 

Att inte kunna ge 

den vård som patien-

terna behövde pga av 

tidsbrist och att upp-

leva jobbet så krä-

vande att det hade en 

inverkan på privatli-

vet, var de största 

faktorerna för upp-

levd samvetsstress.  

Compassion Fa-

tigue, Burnout, 

and Compassion 

Satisfaction 

Among Oncology 

nurses in the 

United States and 

Canada 

 

Wu, S., Singh-

Carlson., S., 

Odell, A., Reyn-

olds, G. & Su., Y. 

 

2016 

 

Oncology Nurs-

ing Forum 

 

USA  

Syftet var att under-

söka erfarenheter av 

samvetsstress, ut-

mattningssyndrom 

och upplevd med-

känsla bland onko-

logi- 

sjuksköterskor i 

USA och Kanada.  

Kvantitativ beskri-

vande icke-

experimentell studie. 

 

63 sjuksköterskor från 

Kanada och 486 sjuk-

sköterskor från USA 

deltog i studien.  

 

Sjuksköterskeperspek-

tiv 

 

N=549 

Resultat visade att 

båda grupperna på-

visade jämlika ni-

våer av samvets-

stress, utmattnings-

syndrom och till-

fredsställande sam-

vete. Uppfattningen 

av sammanhållning 

inom teamet visade 

sig vara betydande 

för båda grupperna.  

Det uppgavs som 

samband till sekun-

där traumatisk stress, 

utbrändhet och sam-

vetsstress.  
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Perceived Quality 

of Worklife and 

risk for compas-

sion fatigue 

among oncology 

nurses: A mixed-

Method study 

 

Giarelli, E., Deni-

gris, J., Fisher, K., 

Maley., MK. & 

Nolan, E.  

 

2016 

 

Oncology Nurses 

Forum 

 

USA 

Syftet var att besk-

riva relationen mel-

lan sjuksköterskans 

egenskaper och upp-

levd arbetskvalitet 

och sjuksköterskans 

uppfattning av risk 

för samvetsstress.  

Beskrivande studie 

som använde mixed-

method av datain-

samling och analys. 

Djupintervjuer för att 

identifiera faktorer 

som kan påverka ar-

betsrelaterad stress. 

 

Sjuksköterskeperspek-

tiv 

 

N=20 

Resultatet visade att 

sjuksköterskors per-

sonliga stressorer var 

relaterat till samvets-

stress. Sjuksköters-

korna beskrev deras 

övergripande arbets-

erfarenheter som 

"livsbekräftande och 

givande". Brister 

inom bl a kommuni-

kation, organisation 

och arbetsmiljö är 

orsaker till arbetsre-

laterad stress. 

 


