
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD  
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2018:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakomliggande orsaker till utveckling av akut  
och kronisk fatigue hos sjuksköterskor. 

En litteraturstudie 
 
 
 
 
 

Cathrine Suber  
Louise Suber 

 
 

 
 
 

 



 
Examensarbetets 
titel: 

Bakomliggande orsaker till akut och kronisk fatigue hos 
sjuksköterskor. 
 

Författare: Cathrine Suber och Louise Suber  
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad  
 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning  GSJUK15h  
 

Handledare:  Claes Wikström  
 

Examinator:  Berit Lindahl  
  
 
Sammanfattning    
Bakgrund och problemformulering:  
Efter att vi båda har arbetat inom hälso- och sjukvård i över 10 år som fysioterapeuter 
har vi ofta stött på och blivit medvetna om att många sjuksköterskor uppger att dom har 
fått arbetsrelaterad ohälsa på grund av ökad stress i sitt yrke som gett varierande 
psykiska och somatiska symtom med påföljande sjukskrivningar som följd.  Det har i ett 
flertal fall lett till att sjuksköterskan inte har kunnat fortsätta arbeta som tidigare och i 
vissa fall fått byta karriär eller ofrivilligt gå ner i arbetstid för att orka med. Vi har 
uppmärksammat att det gäller både sjuksköterskor som arbetat många år i yrket och de 
som endast arbetat i ett till ett par år.  
Syfte: Undersöka bakomliggande faktorer till utveckling av fatigue hos sjuksköterskor. 
Metod: Litteraturstudie enligt Fribergs (2017) modell. 
Resultat: Det är ett flertal orsaker som ligger bakom utvecklingen av fatigue. 
Organisationen och ledningen har visats ha betydelse för hur väl individen hanterar sitt 
arbete vad gäller logistik, rutiner, schemaläggning och bemanning. Den psykosociala 
miljön är viktig för att sjuksköterskan ska känna sig trygg och få stöd och uppleva 
trivsel i sitt arbete. En allt tyngre omvårdnad på grund av äldre och mer sjuka patienter 
på vårdavdelningarna är en annan bidragande orsak. Individens personliga egenskaper 
såsom erfarenhet, ålder och den privata familjesituationen är viktiga för hur en hög 
arbetsbelastning kan hanteras. 
Diskussion: Det ligger i både arbetsgivarens och individens intresse att i tid upptäcka 
när arbetssituationen inte längre är hälsosam. Arbetsgivaren kan skapa 
kontrollfunktioner för att upptäcka arbetstagares nivå av stress och behov av 
återhämtning innan det går så långt att sjuksköterskan måste sjukskriva sig.  
Nyckelord:Fatigue, nurse, work, hospital.  
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INLEDNING 
Arbetet som sjuksköterska anses vara ett särskilt stressigt yrke enligt Sinclair, Raffin-
Bouchal, Venturato, Mijovic-Kondejewski och Smith-McDonald (2017) som menar att 
sjukvårdens höga krav på sköterskan resulterar i en ökad stress som påverkar deras 
mentala och fysiska hälsa. Med höga krav menas här att arbeta under en ständig 
tidspress, att inte ha något socialt stöd och med ibland otillräckliga kunskaper för att 
kunna möta patienterna i deras lidande.  

Det i kombination med en oftast hög arbetsbelastning, att vara underbemannad i 
personalstyrka, att ständigt bli avbruten i arbetet samt att ha en känsla av att inte ha 
någon kontroll i arbetet skapar förutsättningar för att utveckla stressrelaterade symtom 
som påverkar både sjuksköterskans hälsa och arbetskvaliteten (Rodrigues, Santos & 
Sousa 2017). 

I Sverige saknas det idag vårdpersonal och sjukhusavdelningar tvingas stänga på grund 
av personalbrist då det medför	att en god och säker vård inte går att upprätthålla. Köerna 
till operationer ökar då specialistutbildade sjuksköterskor inte finns att tillgå och en 
prognos från Statistiska centralbyrån (2017) visar att det idag är stor brist på bland annat 
specialistsjuksköterskor. Man beräknar att det år 2035 kommer att saknas 160.000 
omsorgs utbildad personal inom vården enligt Zetterberg Grünewald (2015). Bristen på 
sjuksköterskor är ett bestående och också växande problem under kommande år. 
Resultatet visade att anledningen till att de flesta sjuksköterskor slutat berodde på en 
tuff arbetssituation med hög arbetsbelastning, dåliga arbetstider och ett haltande 
ledarskap som sammantaget bidragit till ökad ohälsa hos sjuksköterskorna som inte 
orkat arbeta kvar under dessa förutsättningar (SCB 2017). 

Arbetet som sjuksköterska innebär mycket kontakt och samarbete med många 
människor. Arbetet innebär skötsel av avancerad medicinsk-teknisk utrustning, att 
arbeta under tidspress, ett krav på en ständig fysisk och psykisk närvaro och 
känslomässigt engagemang. I Svenska sjuksköterskeföreningens kompetensbeskrivning 
för sjuksköterskor (SSF 2017) står att läsa om sjuksköterskans sex kärnkompetens 
områden som innefattar omvårdnadsprocessen, den personcentrerade vården, samverkan 
i teamet, evidensbaserad och säker vård, kvalitetsutveckling, förbättringskunskap, 
informatik och ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet där varje 
område innefattar mer specifik beskrivning av den kompetens som krävs (SSF 2017). 

Under våra verksamhetsförlagda praktikperioder har vi hamnat i många situationer där 
sjuksköterskor upplevt sig vara mycket stressade. Av egna erfarenheter inom vården, 
där vi arbetat som fysioterapeuter i över 10 år, har vi kommit i kontakt med många 
kollegor som varit sjukskrivna under en längre tid på grund av utmattning. Många 
gånger är det en långvarig stress som är anledningen då individen blir sjukskriven under 
en längre period och det handlar då egentligen om ett utmattningssyndrom eller fatigue. 
Fatigue används normalt inte i dagligt tal men det är den medicinska termen för 
tillståndet och därför har vi valt att fortsatt använda den termen i vårt arbete. 

Mot bakgrund av att författarna snart ska bege sig ut i arbetslivet som nyutexaminerade 
sjuksköterskor är vi intresserade av att se vad som finns forskat i ämnet och ta reda på 
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vilka faktorer som ligger bakom vårdpersonalens ökade sjukfrånvaro och flykt från 
vården.  

I en rapport framtagen av Försäkringskassan (2016) ses en fortsatt ökning vad gäller 
sjukfrånvaron och Försäkringskassan har av regeringen fått ett flertal uppdrag och 
åtgärdsprogram för att försöka stoppa denna trend. Mellan 2012 och 2014 ökade antalet 
sjukfall med 10 % för de flesta yrken men man såg att för flera yrken som kräver längre 
utbildning, såsom sjuksköterskeyrket, var den ökningen dubblerad (Lidwall 2015). 
Sjukskrivning på grund av reaktioner på svår stress var anledningen till de flesta nya 
sjukfall som Försäkringskassan fick in mellan åren 2010 och 2015. Med nya sjukfall 
menas att individen är sjukskriven under en period som är längre än 14 dagar och 
erhåller ersättning från Försäkringskassan (Lidwall & Olsson-Bohlin 2016). 
 

BAKGRUND 
Sjuksköterskeyrket är beskrivet som ett stressigt yrke enligt McGibbon, Peter och	
Gallop (2010) där stressen är kategoriserad i tre grupper vilka beskrivs som den 
traumatiska stressen, arbetsstressen och den moraliska stressen som inom 
sjuksköterskeyrket studerats under årtionden. Att vårda och ta hand om sjuka människor 
kräver både empati och medkänsla. Elliott (2017) beskriver yrket som ett “emotional 
labour”. Översatt till svenska enligt Nordstedts lexikon online betyder “emotional” 
känslomässig, emotionell	och	“labour” arbete eller möda. Känslomässigt arbete är den 
term som används för att försöka beskriva de känslor man visar utåt. Dessa känslor 
behöver inte stämma överens med det man verkligen känner inom sig eller orkar känna 
och det är inte bara sin kunskap utan även medkänsla, omvårdnad och även tröst som 
sjuksköterskan ger. Detta kan i längden bli en tyngd som tar på krafterna och kan 
påverka både sjuksköterskan och patienten på ett negativt sätt (Elliott 2017).  

 

Winwood och Lushington (2006a) skriver att många studier påvisat att 
sjuksköterskeyrket är ett stressigt yrke. De bakomliggande orsakerna kan variera och 
förklaras bestå i olika delar där man skiljer på en fysisk eller en psykosocial belastning.  
Stress påverkar kroppen genom att öka utsöndringen av neurotransmittorer och kortisol 
vilket förbereder kroppen för kamp. Ett ihållande högt stresspåslag kan bland annat 
orsaka depression, sänka immunförsvaret, ge hjärt- och kärlförändringar och påverka 
reproduktionssystemet. Enligt Jonsdottir och Folkow (2013, ss. 23-24) är påslag av 
stressorer inom rimliga gränser är inte farligt för oss men brist på återhämtning och 
oförmåga att bemästra situationen och dess symtom är däremot betydelsefulla faktorer 
när det gäller de konsekvenser som en långvarig belastning av stress kan ge.  
Sambandet mellan att ha en hög arbetsbelastning och att bli känslomässigt utmattad på 
arbetet är hög. Att bli känslomässigt utmattad definieras som en känsla av att bli 
dränerad vid direktkontakt med andra människor och av en upplevelse av ökad 
känslomässig stress enligt Fernández-Castro, Martínes-Zaragoza, Rovira, Edo, 
Solanes_Puchol, Martín-Del-Río, García- Sierra, Benavides-Gil,	och	Doval (2017). 
 

I en rapport från Försäkringskassan står att läsa att antalet sjuktal stadigt ökat från 2010 
fram till 2014 där flest sjukfall i relation till antal anställda setts inom omsorgs-, service- 
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och säkerhetsarbete och vid sjukfrånvaro på grund av psykiatriska diagnoser kommer 
anställda inom hälso- och sjukvård på andra plats och den ökar mest i så kallade 
kontaktyrken som att arbeta med patienter, brukare eller elever (Försäkringskassan 
2016). Samma sak sker i andra länder som till exempel i Danmark där man har sett höga 
sjukskrivningstal på grund av stressrelaterade besvär som påverkar individerna allvarligt 
i vardagen (Friis Andersen & Brinkmann 2015, s. 9). 
 

Då sjukhus aldrig stänger kan det innebära skiftarbete där kvällspass efterföljs av 
dagpass vilket kan ge kort dygnsvila mellan passen med ökad trötthet. Enligt 
arbetstidslagen ska en arbetstagare ha minst 11 timmars sammanhängande vila under en 
period på 24 timmar. Vidare står att tiden mellan midnatt och klockan 05.00 ska ingå i 
den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till (SFS 1982:67). Vid skiftarbete där 
kvällspass efterföljs av dagpass kan sömnen bli lidande med påföljden att personalen får 
sömnbrist. En ökad och långvarig stress kan leda till fatigue hos personalen och kan ses 
som en bakomliggande orsak till att personal sjukskriver sig. Enligt Sagherian, Unick, 
Zhu, Derickson, Hinds och Brown (2017) låg allvarliga sömnproblem, för lite 
återhämtning mellan skift och en förutspådd hög arbetsbelastning bakom akut fatigue 
vilket orsakade flertalet sjukskrivningar bland sjuksköterskor i USA.  
 

Fatigue 
Termen fatigue används inom hälso- och sjukvård som beskrivning på just 
utmattningssyndrom (Doerr & Nater 2017 s. 77). I Svensk MeSH översätts fatigue till 
“utmattning”, “trötthet” som bryts ned i en snävare term till “compassion fatigue” som 
översätts till “empatitrötthet”. Engelska språket har fler termer för att beskriva 
utmattning och trötthet än vad som används i det svenska språket (Svensk MeSH).  
 

I Rahman, Abdul-Mumin & Naing (2016) har man definierat fatigue hos sjuksköterskor 
som en subjektiva känsla av akut fysisk och mental trötthet eller utmattning som leder 
till ett tillstånd som inverkar på både den fysiska och kognitiva förmågan att fungera på 
en normal nivå. Att känna sig utmattad, att vara fatigue är ett allvarligt symtom då det 
kan ta flera år för individen att komma tillbaka igen.  
 

Fatigue kan förklaras som en känsla av utmattning, stor trötthet med en energilöshet och 
upplevelse av att vara svag och detta kan upplevas hos personer i olika svårighetsgrad. 
Fatigue kan komma efter långvarig ansträngning, en längre tids sömnproblem, efter 
mycket stress eller vid svårare sjukdom. Individens kognitiva, somatiska och psykiska 
funktioner påverkas också. Kognitiva problem kan vara minnesstörningar, svåra 
koncentrationsproblem, oförmåga att tänka klart, låg stresstolerans, överkänslighet för 
ljud, ljus och lukter samt tunnelseende. Somatiska symtom visar sig i form av trötthet 
och utmattning, mag- och tarmproblem, muskelproblem, ökad infektionskänslighet och 
en ökad smärtkänslighet. Psykiska symtom kan vara nedstämdhet och känslolabilitet. 
Det är stressens varaktighet som avgör om det i längden uppstår funktionsnedsättningar 
som tar längre tid att återhämta sig i från. Forskning har visat att hjärnan kan återhämta 
sig men det kan ta upp till flera år (Stressmottagningen 2018).  
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Fatigue utvärderas genom olika självskattningsformulär som till exempel mental fatigue 
scale (MFS). Översatt på svenska blir det mental trötthet (Johansson, 2015). Fatigue når 
problematiska nivåer när påverkan ses på individens välmående och hindrar det dagliga 
livet. Svårigheterna kan variera och vara till synes så enkla som att orka ta sig an de 
mest vardagliga sysslor och där symtomen inte förbättras genom vila. Symtomen ska 
kunna ses under en period på över en månad enligt Doerr och Nater (2017, s. 78). 
Fatigue förklaras enligt Scott Blouin, Smith-Miller & Harden (2016) som svar på en 
mental och fysisk ansträngning och/eller sömnförlust. Symtomen får inte misstolkas 
som den sömnighet som kommer sent på kvällen eller efter en större måltid.  
 

Konsekvenserna av fatigue drabbar många, både patienter, individen och kollegor. Den 
ökade mängd vårdskador har kopplats samman med sjuksköterskans antal timmar i 
arbete under en dag och totalt uppmätt på en vecka. Den minskade förmågan till empati 
och det känslomässiga illabefinnandet äventyrar alla relationer till kollegor, patienter 
och inblandade familjemedlemmar enligt Scott Blouin et al. (2016). Dessutom är 
 sjukhusmiljön, många skiftbyten, långa arbetspass och en för låg personalbemanning är 
faktorer som tidigare redan är kända för att orsaka arbetsrelaterad fatigue.	
 

Fatigue kan bli en konsekvens av långvarig stress och urspringer från både psykiskt 
krävande och stressigt arbete i kombination med hög arbetsbelastning och för lite 
återhämtning. Detta ger koncentrationssvårigheter, nedsatt motivation och en ökad 
trötthet. Sjuksköterskor arbetar ofta under en hög fysisk, psykisk och/eller känslomässig 
stress som orsakar sjukdom med tillhörande risk för skada både hos patient och 
vårdgivare (Roelen, Bültmann, Groothoff, Van Rhenen, Magerøy, Pallesen,  & Bjorvatn 
(2013); Steege, Pasupathy och Drake (2018)). Även besvär såsom utmattning/fatigue, 
smärta i nacke och rygg och magkatarr är intimt kopplat till en hög arbetsbelastning 
med tillhörande risk för arbetsrelaterad sjukdom och ökad förekomst av vårdskador 
(Dalri, da Silva, Mendes och Robazzi, 2014). 
 

Låg personalbemanning och stängda avdelningar på grund av brist på sjuksköterskor är 
inte enbart ett problem i Sverige utan ses i många länder. Enligt beräkningar gjorda i 
England skriver Elliot (2017) att av de 316 725 anställda sjuksköterskor som idag är 
yrkesverksamma beräknas 120 356 sluta vilket är mer än en tredjedel av kåren. 
MacKusick & Minick (2010) skriver att beräkningar gjorda av Association of Colleges 
of Nursing indikerar att det fram till år 2025 kommer saknas 500 000 legitimerade 
sjuksköterskor bara i USA. Bristen på sjuksköterskor handlar inte enbart om bristen på 
människor som vill utbilda sig utan om en redan utbildad arbetskår som väljer att lämna 
sjuksköterskeyrket. 
 

Akut och kronisk fatigue 
I de valda studierna för vårt examensarbete har författarna gjort skillnad på akut och 
kronisk fatigue där akut fatigue kopplas ihop med en ovilja och/eller en oförmåga att 
orka ta tag i uppgifter och aktiviteter som ligger utanför arbetet som en direkt 
konsekvens av nyligen utfört arbete. Kronisk fatigue karaktäriseras mer av ett 
ineffektivt arbetsmönster och ett reducerat engagemang, intresse och medverkan i 
arbetet samt negativa tankar om själva arbetet och ger koncentrationssvårigheter. 
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Syndromet kännetecknas även av återkommande eller ihållande trötthet, 
sömnstörningar, en diffus och svår lokaliserad smärta i muskler eller skelett och med en 
duration på minst sex månader i kombination av en subjektivt försämrad kognition 
(Fang, Qui, Huiqiong & Guiying 2013).	
 

Symtomen kan även ses hos individer med sjukdomar som MS, vid immunsuppression 
och hos cancerpatienter och benämns också vara “medicinskt ej möjligt att förklara” där 
en bakomliggande orsak inte kan fastställas enligt Doerr och Nater (2017, s. 78). Enligt 
Winwood et al. (2006) finns det goda teoretiska grunder för att kunna påstå att 
bakgrunden till utvecklingen från akut fatigue till ett kronisk tillstånd kan förklaras av 
bristen på tillräcklig återhämtning mellan sjuksköterskans arbetsskift och som pågått 
under en längre tid. Långsiktiga konsekvenser för individen resulterar bland annat i 
utvecklingen av metabola, neurologiska och kardiovaskulära sjukdomar liksom i ett 
nedsatt immunförsvar. Det är inte ovanligt att också se en känslomässig instabilitet, en 
nedsatt stresstolerans, vredesutbrott och ökad irritabilitet hos drabbade sjuksköterskor 
enligt Scott Blouin et al. (2008). 
 

Olika former av återhämtning vid stressrelaterad ohälsa.  
När människan hamnar i ett stresstillstånd är det lätt att kroppen fastnar i ett 
spänningstillstånd utan att vara medveten om det. Då kortisol frisläpps på grund av 
stressreaktionen förbereder sig kroppen för att fly eller kämpa vilket på kort sikt är 
gynnsamt för individen men som vid långvarig stress ger oönskade symtom. 
Sömnstörning och smärta i olika delar av muskulaturen är en vanlig bieffekt av stress.  
 

Sömn är vitalt för att människor ska kunna fungera optimalt och sömn spelar en viktig 
roll för kroppens återhämtning efter en kortare eller längre period av ökad belastning 
och stress. Då sömnbrist ger ett flertal konsekvenser som nedsatt kognition, labilitet och 
minskad tolerans för stress är det viktigt att åtgärda och behandla den bakomliggande 
orsaken. Speciellt när det kommer till sömnbrist som varar över en längre tid (Åkerstedt 
& Kecklund, 2013, s. 130). Fysiologiskt sker en stor omställning under sömnen där 
bland annat immunsystemet är involverat och kroppens uppbyggnad sker genom 
insöndring av flertalet hormoner. Ett par av sömnens viktigaste funktioner är att skapa 
nya kopplingar mellan hjärnans neuron och att befästa minnen (Åkerstedt & Kecklund, 
2013, ss. 130-131). 	
 

Det finns en rad olika behandlingar att prova beroende på vilka symtom man har men 
det viktigaste är att identifiera orsakerna till stressen och komma tillrätta med dem. 
Förslag på egenvård kan vara att vistas i naturen samt öka den fysiska aktiviteten då det 
ger lägre blodtryck, frisättning av oxytocin och främjar en bättre sömn. Att äta 
hälsosamt är viktigt när kroppen går på högvarv samt att sluta med alkohol då alkohol 
bidrar till högre stresskänslighet. Vid behov bör individen överväga att söka 
professionell hjälp för att komma vidare i behandlingen enligt Engström (2018).  
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Hälsa 
Att ha hälsa är viktigt för vårt välmående. Själva begreppet är dock komplext och det är 
upp till varje enskild individ att tolka vad hälsa innebär för dem. Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 48) skriver att den samlade forskningen för teorin som ligger till grund för 
fenomenet hälsa är en subjektiv och personlig upplevelse av att vara i balans och hela 
människan ingår i begreppet. Själva hälsan är även dynamiskt och varierar över tid. 
Individen kan själv uppleva hälsa trots sjukdom och detsamma gäller även tvärtom.  
Från den ena dagen till den andra kan hälsan ändra sig som till exempel vid 
förkylningar. Oavsett hur individen ser på sin hälsa så påverkar hälsan oss i vardagen 
och är avgörande för vårt välmående i stort. Att ha en sund arbetsplats med 
arbetskamrater och en chef som inger förtroende och som man trivs med främjar hälsa 
för många sjuksköterskor. 

 

PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskeyrket anses vara ett stressigt yrke där sjuksköterskan ska kunna hantera 
många uppgifter samtidigt under ett ständigt in och utflöde av patienter. Att som 
sjuksköterska komma in i en arbetsmiljö där tempot är högt och tillstånd snabbt kan 
förändras ställer krav på individens förmåga till att kunna fokusera och prioritera i sitt 
arbete. Tidigare erfarenheter kan spela stor roll i hur sjuksköterskan kan hantera en hög 
arbetsbelastning liksom individens personlighet och förmåga att hantera stressiga 
situationer. Att arbeta i en organisation som inte fungerar optimalt vad gäller hur man 
ser på ledarskap och förmåga att se till vikten av en bra arbetsmiljö är en faktor av 
betydelse när det handlar om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Hur 
kommer det sig att sjuktalen ökar för personal inom vårdyrken? Med kunskap om vilka 
faktorer som bör belysas när det kommer till att skapa bra förutsättningar för att 
sjuksköterskan ska känna trygghet i sitt arbete och ha kontroll kan bra villkor för att få 
personalen att trivas och vilja stanna kvar i sitt yrke. Det är därför intressant att 
undersöka vilka dominerande faktorer som framkommit i tidigare studier när det 
kommer till utveckling av fatigue hos sjuksköterskor.  

 
SYFTE 
Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor som själva drabbats av fatigue beskriver de 
orsaker som ligger bakom detta tillstånd.  

 
METOD 

Design 
Arbetet är utfört som en allmän litteraturöversikt där både kvantitativa och kvalitativa 
artiklar inkluderats. En litteraturöversikt används för att göra en översikt över ett 
specifikt omvårdnadsområde för att bilda sig en uppfattning om den befintliga 
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forskningen och vad som finns skrivet och studerat i ämnet (Friberg 2017, s. 141). 
Arbetet med datainsamling och dataanalys har utförts enligt den modell som finns 
beskriven av	Friberg (2017).		

Datainsamling 
Sökningarna och datainsamlingen gjordes initialt i CINAHL med syfte att undersöka 
om det fanns tillräckligt med studier gjorda i ämnet utmattning och fatigue. Vi sökte 
efter artiklar där författarna både intervjuat sjuksköterskor och skickat ut frågeformulär 
till sjuksköterskor anställda på sjukhus. Vi fann tillräckligt med material och fortsatte 
söka i databaserna CINAHL och MEDLINE som har specifik inriktning mot medicin 
och vård. En trunkering “ * “ lades till efter varje sökord för att på så sätt inte missa 
artiklar som använt en annan böjning av de ord vi valt. Våra första sökningar gjordes 
med sökorden nurs* AND stress* AND work*.	Då det resulterade i över 15 000 st 
artiklar lade vi till fatigue*	 och	 hospital*	 som mer passade vårt syfte och tog bort 
stress*. Sökningen gav 347 träffar och vi begränsade oss ytterligare till att använda 
artiklar skrivna på engelska, peer - reviewed och publicerade mellan 2006 – 2018.  

Av 283 funna artiklar valdes 110 ut för att läsa abstract. Artiklarna sorterades i olika 
grupper för bättre överblick. Detta bidrog till att antalet artiklar minskades ner till 56  
vilka var intressanta för vårt arbete. Därefter valdes åtta artiklar ut för analys. 
Exklusionskriterierna var artiklar äldre än 2006 och skrivna på annat språk än engelska. 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter, 
peer-reviewed, skrivna på engelska med ursprung från olika länder och kontinenter för 
att undersöka eventuella globala likheter och skillnader i ämnet.  

Dataanalys  
Valda artiklar granskades enligt Fribergs mall (2017, ss. 187-188) med syfte att 
säkerställa deras kvalitet. Mallens frågeställningar applicerades på valda artiklar och 
granskades systematiskt vad gällde deras innehåll. På detta sätt fastställdes att artiklarna 
var relevanta för vårt arbete (se Bilaga 2. för artikelöversikt med titel, årtal, syfte, 
metod, urval samt resultat). Post-it lappar med olika färger användes för att i varje 
artikel markera likheter och skillnader i resultat, där färgerna representerar olika 
områden, och understrykningar i texterna gjordes med olika färgpennor för att markera 
text av vikt och intresse. Resultatet sorterades in i olika kategorier med subkategorier 
för varje område. 
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RESULTAT 

Tabell 1. Kategorier och subkategorier 

KATEGORIER 
⇨ Organisation Psykosociala 

miljön Individnivå 

SUBKATEGORIER 
⇩ 

Brister i 
arbetsledning 

Bristande 
Teamarbete 

Individuella 
svårigheter och 
begränsningar 

 Schema relaterade 
problem  

Påfrestande 
arbetsuppgifter 

och 
arbetssituationer 

Brister i erfarenhet 
och 

utbildningsnivå 

 Underbemanning  Brist på socialt 
stöd 

Sociala faktorer 
 

 

Resultatet visar de faktorer som till störst del bidrar till utveckling av fatigue (se tabell 
1). Fatigue är ett tillstånd som uppkommer på grund av flera bidragande faktorer i en 
mer eller mindre omfattning som påverkas av faktorer inom och utom sjuksköterskans 
kontroll. Vi har sett att olika faktorer påverkar varandra olika i de artiklar vi studerat 
och har olika betydelse för utvecklingen av fatigue. Ju fler faktorer som korrelerar med 
varandra negativt eller positivt får en avgörande effekt på hur bra sjuksköterskan kan 
hantera sin arbetssituation och uppleva trivsel på arbetsplatsen.  

Organisation 
Brister i arbetsledning 
Sjuksköterskans relation till enhetschefer sågs i Steege och Dykstras (2016) kvalitativa 
intervjustudie bidra till både lindring och ökning av fatigue beroende på vilken relation 
sjuksköterskan hade till sin chef. En tydlig koppling fanns mellan fatigue och vid 
beslutsfattande på chefsnivå där ledningen inte hade diskuterat redan tagna beslut 
tillsammans med sjuksköterskorna innan implementering som direkt berörde deras 
arbete och arbetssituation.	
 

Rahman et al. (2016) fann att fatigue var kopplat till kvinnliga sjuksköterskor med en 
lägre utbildningsnivå som visades mindre respekt, fick mindre erkännande och kände 
sig orättvist behandlade av sina chefer medan de manliga sjuksköterskorna i samma 
studie svarade tvärtom, de blev respekterade och upplevde sig rättvist behandlade av 
samma chefer. Studien visade att akut fatigue var starkt kopplat till den tillit som 
sjuksköterskorna hade till sina chefer samt till belöning, eller avsaknad av belöning och 
erkännande i sitt arbete av sina chefer/densamme.  
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I Steege, Drake, Olivas och Mazzas ( 2015) undersökning uppgav 25 % av de 298 
sjuksköterskorna att de uppgifter som direkt handlade om organisation, ledning och 
logistik var de faktorer som främst bidrog till mental fatigue. Övriga bidragande 
faktorer var brister i arbetsledning, arbetet vid in och utskrivningar av patienter och 
själva organisationen av patientflödet. Även resultatet som Steege och Rainbow (2017) 
fick fram visade på att organisationskulturen var en bidragande orsak till fatigue där 
chefer och arbetsledare genom att lovorda personal som tog på sig extra pass och 
arbetade övertid skapade en grund för utmattning. 	
	

Schema relaterade problem  
Skiftarbete och schemalagd arbetstid med kort vila mellan skift kan bidra till fatigue. 
Sagherian, Clinton, Huijer och Browns (2016) kom fram till att antalet arbetstimmar per 
vecka hade stor inverkan på hur personalen mådde vilket var avgörande för hur utvilade 
och bra de hade det på sin fritid. De sjuksköterskor som blev inringda på lediga dagar på 
grund av personalbrist kände sig mycket mer akut fatigue jämfört med de som kunde 
vara lediga som planerat. Antalet arbetade övertidstimmar varierade mellan 10 - 41 
timmar per månad, där de med flest arbetade övertidstimmar upplevde sig vara mer 
utmattade i jämförelse med sina kollegor. Av de 77 sjuksköterskor som deltog i denna 
studie där man använde sig av två frågeformulär gällande upplevelse av fatigue och 
fysisk och mental hälsa var det endast 14,7% som överhuvudtaget inte arbetade övertid. 
22,7% av deltagarna arbetade mer än 41 timmar övertid i månaden. Vidare visar studien 
en signifikant skillnad vad gäller antalet timmar erhållen nattsömn och känslan av att 
vara utvilad där över hälften av sköterskorna som sov <fem timmar och mellan sex till 
sju timmar per natt uppgav att de inte var utvilade vid uppvaknandet.  
 

Enligt Barker och Nussbaum (2010) var faktorer såsom antal timmars sömn per natt, 
arbetsschemat och den totala arbetade tiden under en vecka bidragande till 
sjuksköterskors utveckling av både kronisk och akut fatigue. Här sågs generellt att färre 
timmars sömn gav större utslag på fatigue vilket kopplades till arbetsschemat. Kronisk 
fatigue sågs variera beroende på sjuksköterskans arbetstidsschema, antal timmar sömn 
per natt och den totala arbetade tiden under en vecka.  
 

Akut fatigue sågs variera beroende på arbetstidsschemat, schema längden och antal 
timmar sömn per natt. Överlag fann Barker och Nussbaum (2010) att vilket skift 
sjuksköterskan arbetade hade betydelse för både kronisk och akut fatigue där bäst 
förutsättning, det vill säga minst utslag var att arbeta <20 timmar per vecka vid kronisk 
fatigue och ett regelbundet dagschema eller regelbundet nattschema var bäst för att inte 
utveckla akut fatigue. Minst risk att utveckla akut eller kronisk fatigue sågs hos 
deltagare som sov mellan 7-9 timmar per natt. 
 

Fang, Qiu, Xu och You (2012) använde sig av frågeformulär i sin tvärsnittsstudie. Av 
de 668 sjuksköterskor som deltog fick de fram att kronisk fatigue kunde förklaras av en 
otillräcklig återhämtning mellan arbetspassen. Akut fatigue däremot sågs bero på en 
försämrad sömnkvalitet hos sjuksköterskorna. Totalt sett kunde Fang et al. (2012) inte 
hitta någon koppling mellan att arbeta skift och att utveckla akut eller kronisk fatigue. 
Steege och Dykstra (2016) fick fram att arbetsschemat både kunde bidra till och 



 10 

förhindra fatigue. Det var mer en fråga om sjuksköterskornas självbestämmande och 
nivån av delaktighet i hur schemat skulle se ut som avgjorde relationen till fatigue. Det 
framkom också i studien att en del av den personal som arbetade natt hade problem med 
cirkadisk sömnrytm. I detta fall kunde personalen hantera det på grund av att det fanns 
en bra kamratskap i arbetsgruppen.  
 

Enligt Winwood, Winefield och Lushington (2006b) fanns en hög korrelation mellan 
vilken typ av skift som sjuksköterskan arbetade och hur många olika rotationer som 
ingick. Ur återhämtningssynpunkt var ett regelbundet schema med enbart dagpass mest 
gynnsamt för hälsa och välmående och flest symtom på fatigue uppvisade de 
sjuksköterskor som arbetade oregelbundna skift som inkluderade nattarbete. Att enbart 
arbeta natt var också påvisbart för att utveckla kronisk fatigue speciellt om nattarbete 
pågick under en lång period.  
	

Underbemanning 
Enligt Sagherian et al. (2017) var underbemanning och personalbrist en bidragande 
orsak som tvingade sjuksköterskor att arbeta på sina lediga dagar och bidrog till 
utvecklingen av fatigue. Övertidsarbete var vanligt och av de	77 deltagarna uppgav 17 
sjuksköterskor att de arbetat över 41 timmar övertid under den senaste månaden . 
Fatigue kopplades till flera faktorer i Steege och Dykstra (2016) där personalbrist och 
underbemanning ofta diskuterades som en av de bidragande orsakerna och i Steege och 
Rainbow (2017) kopplades också fatigue ihop med låg personalbemanning men detta 
ansågs av sjuksköterskorna i studien vara en del av själva sjuksköterskeyrket. 
Underbemanning på en avdelning skapar hög arbetsbelastning för de som arbetar vilket 
Fang et al. (2012) fann att en faktor för att utveckla akut och kronisk fatigue var själva 
arbetsbelastningen och bristen på stöd i arbetet som uppstod på grund av för lite 
personal. 
	

Psykosociala miljön 
Bristande teamarbete 
Arbetsklimatet visade sig spela en stor roll för utvecklingen av fatigue. Steege et al. 
(2015) anger att support från teamet, teamarbete i sig självt och interaktionen mellan 
andra professioner som läkare och fysioterapeuter ligger bakom den mentala fatigue 
som sjuksköterskan upplevde och som framkommer i resultatet. Liknande resultat 
visade Fang et al. (2013) där det var bristen på stöd av kollegor i arbetet som var en 
förutsägelse för att utveckla både akut och kronisk fatigue medan Rahman et al. (2016) 
fick fram att enbart kronisk fatigue kopplades ihop med konflikter i själva arbetsteamet. 
Brist på fungerande teamarbete sågs överlag bidra till fatigue där individerna själva 
uppgav sig vara utmattade och ha utvecklat fatigue och de kunde också uppmärksamma 
symtomen på fatigue hos sina kollegor vilket blev en källa till oro i arbetsteamet (Steege 
& Dykstra 2015).  
 

Önskan om att vara en del i arbetsteamet bidrog till att sjuksköterskor undvek att prata 
om sin egna fatigue då det indirekt var ett tecken på svaghet och ingen ville bli utsatt för 
mobbning i gruppen eller ses som mindre stark. Arbetsklimatet i gruppen var avgörande 
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för hur sjuksköterskor kunde hantera sin situation och det var en indirekt orsak till 
utvecklingen av fatigue enligt Steege och Rainbow (2016).  
 

Påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer 
Vad gäller specifika arbetsuppgifter fick Steege et al. (2015) fram i sin studie att de 
arbetsuppgifter som rankades högst och orsakade fysisk fatigue kopplades ihop med 
direkta patientkontakter som exempelvis transportering, utförande av ADL - activity in 
daily living, förflyttningar och positionering av patienterna i sängen, arbetsmoment som 
kunde vara direkt tunga. När det kom till mental fatigue var det uppgifter som rörde 
organisation, logistik, ledning och chefskap som kom på första plats.  
 

Steege och Dykstra (2016) såg i sin undersökning att de mest tröttande fysiska 
momenten som sjuksköterskan upplevde även rörde det fysiskt tunga arbetet med att 
vända och lyfta/förflytta överviktiga patienter. Likaså såg de att all teknisk apparatur 
som skulle skötas var en bidragande faktor till fatigue då denna inte alltid fanns 
tillgänglig på plats eller fungerade och omvänt uppgav också sjuksköterskorna att när 
tekniken fungerade underlättade det deras monitorering av patienterna och minskade 
deras arbetsbelastning.  
 

Fang et al. (2012) undersökte i vilken utsträckning deras i förväg utvalda variabler 
bidrog till akut respektive kronisk fatigue. De fann att faktorer som hade både direkt och 
indirekt inverkan till akut fatigue var höga arbetskrav och avsaknad av kontroll i arbetet. 
Vad gäller de arbetsmoment som sjuksköterskan dagligen utför fann Sagherian et al. 
(2016) att sjuksköterskor med antingen akut eller kronisk fatigue var betydligt mer 
fysiskt svaga och mindre uppmärksamma på sin omgivning och de hade även sämre 
arbetsförmåga i det direkta vårdarbetet kring patienterna. Sjuksköterskor med kronisk 
fatigue upplevde att de hade en nedsatt koncentration och var inte lika alerta vid 
övervakning och omhändertagande av patienterna. Båda grupperna, de med rapporterad 
akut och kronisk fatigue, uppgav att de hade en sämre förmåga överlag för att på ett bra 
sätt kunna kommunicera med både sina kollegor och patienter.	
 

I Steege och Dykstra (2016) angav sjuksköterskorna att de upplevde en hjälplöshet i 
vården kring patienten där patienternas och familjemedlemmars önskan inte gick att 
tillfredsställa på grund av en generellt för hög arbetsbörda totalt sett. Det kunde även 
vara meningsskiljaktigheter gällande i vilken grad eller typ av vård som skulle ges eller 
där medkänslan för den man vårdade blev hög. Arbetsuppgifter som stod i relation till 
organisationen och ledningen såsom logistik, att jobba med många saker samtidigt - 
“multitasking”, och ofta uppleva tidsbrist på grund av många arbetsuppgifter och att 
ständigt bli avbruten i sitt arbete angavs ofta som en bidragande orsak till mental fatigue 
enligt Steege et al. (2015).  
 

Brist på socialt stöd 
I Steege och Rainbows (2017) kvalitativa intervjustudie fann de att sjuksköterskor inte 
gav varandra support i situationer som rörde utmattning och fatigue utan påtalade att det 
var den enskilda sköterskans problem att ta tag i. De upplevde också att de stod själva 
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med tunga arbetsuppgifter utan att få stöttning av sina kollegor och beskrev en känsla av 
att ha komplett ansvar för sina patienter där sjuksköterskorna inte kunde be om hjälp i 
patientarbetet. I Fangs et al. (2012) undersökning var sjuksköterskors vantrivsel på 
arbetsplatsen en betydande faktor för att utveckla kronisk fatigue vilket i studien bland 
annat kunde förklaras av avsaknad av stöttning i arbetet.	
	

Individen 
Individuella svårigheter och begränsningar 
Rahman et al. (2016) undersökte fatigue kopplat till hög arbetsbelastning, psykosociala 
faktorer och de anställdas antal år i yrket. De fann en stark korrelation till rökning och 
arbetsrelaterad fatigue och generellt sågs att risken att utveckla både akut och kronisk 
fatigue var högre hos dem som rökte i jämförelse med icke rökande kollegor. 
Sjuksköterskans personliga hälsa undersöktes och visade att 20% av	de 201 deltagarna 
hade utvecklat sjukdomar som diabetes, högt kolesterol, högt blodtryck, hade astma och 
migrän vilket bidrog till deras utveckling av både akut och kronisk fatigue.	
 

Steege och Dykstra (2016) identifierade två typer av personlighet hos sjuksköterskorna 
där yngre, mindre erfarna sjuksköterskor angav högre fatigue på grund av lägre 
kompetens och erfarenhet av yrket. Sjuksköterskorna kände sig mer hjälplösa i sin roll 
då krav på vård från arbetsledningen, patienterna och deras familjer ökade 
arbetsstressen, som senare utvecklades till fatigue.  
 

I djupintervjuerna gjenomförda av Steege och Rainbow (2017) uppgav sjuksköterskor 
att fatigue var något som sjuksköterskorna skulle lära sig att hantera och leva med och 
att varje individ hade ett eget ansvar för det och det var inget ämne som gärna togs upp 
bland kollegor. De såg också att vissa sjuksköterskor såg sig som ej utbytbara i själva 
vårdandet kring patienten och släppte motvilligt taget för att ta en rast i arbetet. De 
beskriver vidare att det mellan sjuksköterskor fanns en stolthet hos de individer som inte 
behövde lika mycket sömn jämfört med sina kollegor. Fang et al. (2012) fann i sin 
studie att sjuksköterskor som hade depression och orostillstånd uppvisade en direkt 
positiv koppling mellan deras tillstånd och uppkomsten av kronisk fatigue.  
 

Brister i erfarenhet och i utbildningsnivå 
Enligt Winwood et al. (2006b) sågs individens ålder och erfarenhet spela roll vid 
utvecklingen av fatigue. Här kunde äldre mer erfarna sjuksköterskor hantera 
arbetssituationen samt återhämtade sig bättre än sina yngre kollegor med mindre 
erfarenhet. Kvinnor över 55 år hade den bästa återhämtningen jämfört med yngre 
kollegor samtidigt som det visade sig att många av dem också arbetade mer regelbundet 
och under dagtid.  
 

Rahman et al. (2016) rapporterade att sjuksköterskor med färre år i yrket och med en 
lägre utbildning rapporterade den högsta korrelationen med arbetsrelaterad akut fatigue i 
jämförelse med sjuksköterskor med mer erfarenhet som varit anställda under en längre 
tid. I Steege och Dykstra (2016) undersökning framkom att de sjuksköterskor med en 
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lägre kunskapsnivå och mindre erfarenhet i yrket hade en större risk att på sikt drabbas 
av fatigue vilket upplevdes som mycket stressande.  
 

Sociala faktorer 
Det framkom i artikeln av Winwood et al. (2006b) att det var en fördel för 
sjuksköterskan att vara i en relation och att ha familjemedlemmar att ta hand om för att 
undvika att utveckla fatigue. Enligt deras studie ökade risken för att utveckla kronisk 
fatigue om sjuksköterskan var både singel och utan släktingar och att ha en familj 
omkring sig ökade sjuksköterskans möjligheter för återhämtning efter arbete. Samma 
sak såg Sagherian et al. (2017) i sin studie där sjuksköterskor som hade en partner och 
ingick i en familj hade ett större socialt stöd och var således mindre utsatta för att 
utveckla fatigue.  
 

I Steege och Rainbows (2017) undersökning spelar privatlivet en större roll för de yngre	
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna ser inte sitt jobb som ett kall där de är beredda att 
offra sitt privatliv. De vill ha balans mellan arbete och privatliv och personliga hälsan är 
viktig. Författarna menar att denna ståndpunkt kan hjälpa de yngre sjuksköterskorna 
från att inte utveckla fatigue i framtiden. 	
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet var att undersöka vilka faktorer som orsakar fatigue hos sjuksköterskor. Som 
metod valdes att göra en litteraturöversikt. Vårt resultat baseras på vad tidigare 
forskning fått fram inom ämnet. För att försäkra oss om att få den senaste forskningen 
sattes en tidsbegränsning på 12 år. Som modell för arbetet användes Febe Friberg (2017, 
ss. 144-152 ) Arbetet har skett strukturerat från sökning av artiklar till 
sammanställningen av de fynd som framkom. De artiklar som valdes ut har samtliga 
haft som syfte att undersöka orsaken bakom fatigue hos sjuksköterskor. Både akut 
fatigue och kronisk fatigue togs med då materialet annars blivit för begränsat. Artiklar 
som inkluderade “compassion fatigue”, “caregiver fatigue”, “burnout”, och “stress” togs 
bort då det inte var vad som skulle studeras samt att materialet hade blivit för stort att gå 
igenom. Samtliga artiklar är peer reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter 
för att säkerställa deras kvalitet.  
 

Artiklar hittades som matchade våra kriterier. För att få en bredd valdes artiklar från 
olika delar av världen; Australien, Brunei, Kina och USA. Artiklar från olika länder 
valdes ut då det var intressant att se om det fanns likheter eller skillnader på grund av 
kultur och härkomst. En skillnad vi från början var medvetna om var att det i andra 
länder såsom USA är vanligt att sjuksköterskan arbetar 12 timmars pass vilket är mer 
ovanligt i Sverige. Det visade sig dock att det inte var en enskilt avgörande faktor för att 
utveckla fatigue samt att det fanns en stor variation i hur arbetstid och scheman såg ut 
för deltagarna i de aktuella artiklarna. Vad som också framkom men inte var förvånande 
var att den största andelen av deltagarna i studierna var kvinnor.  
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Resultatdiskussion  
Både skillnader och likheter kom fram i resultatet gällande bidragande faktorer till akut	
och kronisk fatigue. Fynden grupperades och skrevs in i en tabell som efterhand 
omarbetades och minskades ner. Kvar blev tre kategorier som specifikt stack ut och 
under dessa ett par subkategorier. Begränsningen gjordes till dessa teman då arbetet 
annars skulle bli för stort. Vad gäller årtal på artiklarna frångicks första intentionen att 
gå 10 år bakåt i tid då artikeln skriven av Winwood et al från 2006 visade sig vara 
mycket betydelsefull för det vi undersökte. 	
 

Betydelsen av ett fungerande ledarskap 
Organisationen, det vill säga ledningen och relationen mellan arbetstagare och chefer 
var ett återkommande tema i flera artiklar. Det blev tydligt att beroende på vilken 
relation de anställda hade till sina chefer samt hur ledningen såg på sina anställda var av 
betydelse för trivseln på arbetet. I de fall där sjuksköterskorna uppgav att de hade en 
sämre relation till chefen var det också en bidragande faktor till utvecklingen av fatigue.	
Att arbeta i en organisation där det finns ett bra ledarskap underlättar och kan betyda 
skillnaden mellan att stanna kvar i sin profession eller lämna den.  
Om cheferna hade förmågan att uppmärksamma när de anställda började må sämre på 
grund av hög arbetsbelastning bidrog det till att de anställda kunde stanna kvar på sin 
arbetsplats med bibehållen hälsa (Dalri et al. 2014).  
Det kan vara förödande för alla parter om det brister i chefers förmåga att kunna lyfta 
sina anställda och ge verktyg för en bra arbetsmiljö.  
 

När arbetsbelastningen blir hög ställer det krav på både individen och på organisationen. 
Inte bara individer utan även organisationerna i sig reagerar på olika utmaningar och 
hot. De olika stressorern kan här till exempel vara en ökad belastning på vården i 
kombination med brist på personal. Reaktionen kan bli annorlunda beroende på om 
organisationen känner att den potentiella stressorerna är ett hot mot stabiliteten eller 
inte. På samma sätt fungerar det på individnivå, i båda fallen, både hos individen och 
hos organisationen, finns olika strategier och sätt för att hantera situationen och den 
utmaning det innebär. Individer har med sig både genetiska och inlärda förmågor för att 
hantera yttre påfrestning. Att tidigare varit utsatts för stress kan ha utvecklat en förmåga 
för hur situationen ska hanteras i framtiden och samma sak gäller för en organisation. 
Om tillgång till olika resurser och socialt stöd finns att tillgå så kan de bidra till att 
minska de olika reaktionerna på stressorerna (Arnetz 2013, s. 267). Författarnas egna 
erfarenheter överensstämmer med ovanstående beskrivning. Att arbeta under en chef 
med bristande förmåga att lyfta sina medarbetare och skapa gemenskap i arbetsgruppen 
gör att stressen ökar. Stressen kan i ett längre perspektiv utvecklas till något som kan 
beskrivas som både en mental och fysisk fatigue där sjuksköterskan tvingas till ofrivillig 
sjukskrivning eller arbetstidsförkortning.  
Arnetz och Ekman (2013, s. 30-31) beskriver att individer med låg kontroll över sin 
arbetssituation	kan löpa stor risk att drabbas av stressrelaterad sjukdom. 	
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Att vårda det mänskliga kapitalet och tänka långsiktigt så att sjuksköterskorna stannar 
kvar i sitt yrket och på arbetsplatsen måste ses som en nödvändig strategi inom dagens 
hälso- och sjukvård. Istället för att se anställda som en kostnad bör organisationerna se 
över sin attityd kring att anställda kommer och går och behandla sin personal som en 
värdefull och viktig tillgång (Lee, Daugherty, Eskierka & Hamelin 2018). Att ta hand 
om sin personal och se till individuella styrkor och kunskaper ser vi som nödvändigt för 
att skapa en arbetsplats som är attraktiv och där sjuksköterskan vill stanna kvar.  
Sjuksköterskor har under en längre tid lämnat vårdyrket och valt att börja arbeta i 
mindre belastande yrken eller organisationer vilket skapar stora personalomsättningar 
som på sikt inte är hållbart. 
 

Stressorer i sjuksköterskans arbete 
Arbetsbelastningen i hälso- och sjukvården ökar idag i takt med ökade krav på 
prestationer i kombination med minskade resurser. Faktorer som högre krav på 
effektivitet i patientvården där många arbetsuppgifter måste skötas parallellt gör att 
flertalet sjuksköterskor riskerar att bli utmattade. Arbetet med patienterna kan inte 
avstanna utan måste fortgå som vanligt. Omgivningsfaktorer som att kontinuerligt 
utsättas för olika stimuli och bli avbruten av både patienter, kollegor eller 
paramedicinare i de uppgifter sjuksköterskan höll på med är andra bidragande orsaker 
som kan leda till fatigue. Även praktiska omvårdnadsmoment kring patienten där det 
var brist på tillräckligt med utrymme kring patienten identifierades som en orsak till att 
känna sig utmattad. Tillsammans bidrog dessa omgivningsfaktorer till risken att bli 
känslomässigt utmattad (Solomon, Singleton, Sun, Zell, Vriezen &Albert 2016).  
När tekniska hjälpmedel och arbetsverktyg såsom datasystem ligger nere och inte kan 
användas skapar det ytterligare stressorer för personalen. Att arbeta i en miljö med stora 
krav på effektivitet blir i längden utmanande då patienter närsomhelst kan insjukna och 
bli sämre och då kräva mer uppmärksamhet. Utrustning och hjälpmedel som är avsedda 
att underlätta arbetet kan gå sönder vilket bidrar till en ökad vårdtyngd är alla faktorer 
som bidrar till en tyngre arbetsbörda både psykiskt och fysiskt för sjuksköterskan. Om 
det fortgår under en längre period tror vi att risken ökar för försämrad hälsa hos 
sjuksköterskorna.  
 

Hur vi som individer upplever hög arbetsbelastning och om vi blir stressade skiljer sig 
åt. Avgörande faktorer tror vi är individens egna värdering och upplevelse av 
situationen i sig. Stress kan uppstå om det finns en obalans mellan det arbete som utförs 
och den belöning som fås, där belöningen i sig kan vara i form av uppskattning från 
chef och kollegor, ökade karriärmöjligheter, ökad status i yrkesrollen eller högre lön.  
Faktorerna kan vara många och variera men sammantaget kan man konstatera att där det 
råder en hög obalans mellan den insats individen lägger in och och utfallet det genererar 
så riskerar individen sin egen hälsa om individen ständigt behöver prestera mer för att 
bevisa sin duglighet (Lundberg 2013, ss. 226 - 229).  
 

Vikten av återhämtning  
I relation till att sjuksköterskeyrket är styrt av många faktorer som är svåra att 
kontrollera kan en faktor som att själv få bestämma eller vara delaktig i sitt 



 16 

arbetsschema spela en mycket stor roll i sammanhanget. Vårt resultat visade att 
arbetstidsschemat var en orsak sjuksköterskorna uppgav som orsak till utveckling av 
mental fatigue. Här spelade det också en stor roll vilket typ av schema som 
sjuksköterskan gick på. Att delvis få bestämma över sitt arbetstidsschema och vilket 
skift sköterskan skulle arbeta sågs som en lindring och inget som bidrog till fatigue 
(Steege & Dykstra 2016).  
Sjuksköterskans självbestämmande i schemafrågor kan bidra till en känsla av autonomi 
och delaktighet vilket gör det lättare att hantera situationer med korta dygnsvila mellan 
arbetspassen. Sjuksköterskor med familj värdesatte möjligheten att få tillbringa mer tid 
med sin familj under en längre sammanhängande ledighet. De olika resultaten i 
artiklarna gällande om fatigue var kopplat till skiftarbete eller inte kan ha en förklaring i 
att skiftarbete endast blev ett problem om återhämtningen och vilan mellan skiften blev 
för kort.  
Vilan på ca åtta timmar som idag är mycket vanlig mellan arbetspass där kvällsarbete 
följs av dagarbete är för kort. Normalt krävs det minst 10 timmars vila för att få det 
grundläggande sömnbehovet tillfredsställt. Den cirkadiska sömnrytmen som 
koordinerar sömn-vakenhets cykeln styrs av hypotalamus och reglerar bland annat vår 
kroppstemperatur, hormonutsöndring, humör och utförandekapacitet (Åkerstedt & 
Kecklund, 2013, s. 136). Vid skiftarbete som inkluderar nattarbete eller tidiga 
morgonskift tvingas sjuksköterskan utföra arbete då sömncykeln gör människan som 
minst produktiv och kroppen har som störst sömnbehov (Kunert, King, & Kolkhorst 
2007). 
 

Om den totala dygnsvilan blir för kort och om arbetsbelastningen är hög medför det 
ökade risker att sjuksköterskan drabbas av nedsatt kognition, minskad 
uppmärksamhetsförmåga och ökad stress. Faktorer som också spelar in i när det 
kommer till utvecklingen av fatigue är hur arbetssituationen totalt sett ser ut för 
personalen. Många kan klara en hög arbetsbelastning med gott stöd av chefer, kunniga 
kollegor och en trivsam arbetsplats. Om det brister i flertalet av dessa områden ökar 
risken för att personalen till slut inte orkar vilket vi ser som en stor riskfaktor och 
förklaring till den stora flykten av personal från vården. Det framkom att brist på bra 
återhämtning var en betydande faktor när det kom till ökad sjukfrånvaro på grund av 
fatigue som sågs hos skiftarbetande sjuksköterskor (Han, Trinkoff & Geiger-Brown 
2014).	 
Då sjuktalen för personal inom hälso- och sjukvården setts öka ser vi det som mycket 
viktigt att uppmärksamma problemen innan det leder till en sjukskrivning. Sagherian 
(2017) kunde redovisa att det fanns många uppenbara faktorer som kunde predisponera 
vilka individer som låg i riskzonen för att drabbas av fatigue och som direkt var kopplat 
till sjuksköterskornas brist på återhämtning och den totala arbetsbördan. 
 

Betydelsen av ett fungerande teamarbete 
Att känna en kollegial sammanhållning där klimatet är tillåtande och att vid behov få 
hjälp kan vara avgörande om sjuksköterskan stannar kvar i sitt yrket eller väljer att 
lämna det. Faktorer som teamsamarbete rör den psykosociala miljön och har setts vara 
en faktor som frekvent dyker upp som avgörande för att drabbas av antingen akut eller 
mental fatigue. För att klara av belastningen i yrket fann Drury, Craigie, Frances, Aoun 
och Hegney (2014) att det kollegiala stödet spelade en mycket stor roll. Lika viktigt var 
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att det socialt fungerade inom arbetsgruppen där möjlighet gavs att vid behov kunna 
prata av sig med kollegor när något allvarligt eller oroande hade inträffat under 
patientarbetet.  
Då arbetet inom vården är uppbyggt kring teamarbete och inte kan fungera utan hjälp 
från andra professioner och att det finns ett fungerande teamarbete i arbetsgruppen 
måste det fungera. Bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro och vantrivsel på arbetet var 
faktorer som visade ha betydande inverkan på sjuksköterskor var att det fanns brister i 
teamarbetet som skapade konflikter i arbetsgruppen enligt Han et al. (2014). 
 

Sjuksköterskans hälsa 
Att ta eget ansvar över den egna hälsan och livsstil och aktivt agera på de symtom och 
konsekvenser som uppstår vid ohälsa anser vi vara en viktig faktor. Det var också den 
svåraste uppgiften då sjuksköterskan upplevde att träning och kostförändringar ändå 
inte gav någon effekt och individerna hamnade i ett tillstånd av hopplöshet då ändå 
inget hjälpte (Eriksen & Ursin, 2013, s. 33). I sjuksköterskeyrket ingår det i många fall 
att arbeta skift. Skiftarbete kan ge somatiska symtom som förändrat sömnmönster, 
sömnbrist, gastrointestinala besvär och nedsatt glukosmetabolism. Dessa symtom är 
några som Matheson, O’Brien och Reid (2014) tar upp. De diskuterar även kopplingen 
mellan skiftarbete och cancer där det är den cirkadiska rytmen och hormonutsöndringen 
under natten som uteblir på grund av skiftarbete som kan ge upphov till utveckling av 
cancer. Många länder står även idag inför stora utmaningar då det saknas sjuksköterskor 
vilket gör att belastningen ökar på de som är kvar och den ökade stress det innebär kan 
allvarligt påverka sjuksköterskors hälsa (Farquharson, Bell, Johnston, Jones, Schofield, 
Allan, Ricketts, Morrion & Johnston 2013; MacKusick & Minick 2010).  
 

Arnetz och Ekman (2013, s. 16) menar att viktiga faktorer som en individs tidigare 
erfarenheter, arv, livsstil och förmåga att hantera olika situationer spelar en viktig roll 
för hur stress och hög arbetsbelastning kan hanteras. Det har också en avgörande 
betydelse för hur väl en person kan klara specifika arbetskrav i en miljö med högt tempo 
som arbetet inom sjukvården ofta kan representera. Elliott (2017) fann att den ökade 
arbetsrelaterade stressen i kombination med de känslomässiga aspekterna det innebär att 
arbeta med sjuka människor gör att det blir för mycket för sjuksköterskorna som till slut 
väljer att sluta sin karriär. Vi ser betydelsen av att sjuksköterskan får lära sig 
stresshantering likaså att lära sig att det är nödvändigt att överlämna arbete till kollegor 
för att kunna hålla länge i sitt yrke men också som människa. 
 

Arbetskulturen på en arbetsplats kan också skapa ett arbetsmönster som förhindrar 
återhämtning och vila under arbetspasset då sjuksköterskan inte släpper taget om sina 
patienter. De lämnar inte över sina telefoner och tar ingen rast trots upprepade 
erbjudande från kollegor som erbjuder sig att ta över. Smith-Miller, Harden, Seaman, Li 
och Blouin (2016) fann att nya sjuksköterskor på en avdelning föll in i ett sedan länge 
etablerat arbetsmönster där ingen tog ut sina raster och sjuksköterskan åt i samband med 
dokumentering. Om ingen överordnad eller uppmärksamma kollegor ser vad som håller 
på att hända kan det gå så långt att det leder till både fysiska och psykiska symtom som 
påverkar sjuksköterskan både i arbetslivet och i privatlivet. Vi tror på vikten av att 
skapa bra förutsättningar för personalen att kunna ta sina raster. Det bidrar till bättre 
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förutsättningar att minska arbetsstressen och öka återhämtningen för sjuksköterskan i 
sitt arbete. 
 

Arntez och Ekman (2013, ss. 56-57) beskriver att vård och omsorgsyrken kräver en 
ständig närvaro, har en låg flexibilitet, innebär ett stort känslomässigt engagemang samt 
står ständigt inför krav på högre effektivitet. Allt detta under samtidiga nedskärningar. 
Det  är en ekvation som till slut inte går ihop och i kombination med ibland låga löner 
och ett litet erkännande ökar stressen på sjuksköterskan. Med ökad erfarenhet i 
sjuksköterskeyrket ökar individens trygghet i att hantera olika situationer som kan 
uppstå i arbetet. Att få vidareutbilda sig i olika kurser samt möta olika typer av 
situationer tror vi stärker individer i att kunna fatta rätt beslut.  
Hur länge personalen hade arbetat inom hälso- och sjukvården visade sig ha en 
betydelse för hur länge personalen planerade att arbeta kvar i sina yrken. Steege och 
Rainbow (2017) fann att nyutexaminerade sjuksköterskor redan i början av sin karriär 
inte planerade att stanna mer än fem år på sin arbetsplats. Sjuksköterskorna ansåg att 
yrket var mycket tungt och tröttande vilket resulterade i fatigue och de såg sig inte orka 
vara kvar på grund av det. Bristen på stöd i arbetet av äldre kollegor kan också vara en 
bidragande orsak till att yngre sjuksköterskor väljer att lämna yrket. Det ser vi som 
oroande att personalen så tidigt i sin yrkeskarriär har dessa tankar och ser att faktorer 
som hög arbetsbelastning kan spela en stor roll i framtida beslut angående 
yrkeskarriären. 
 

Denna situation tror vi möter många nyutexaminerade sjuksköterskor idag då 
personalbristen på sjuksköterskor skapar situationer där ny personal inte kan få det stöd 
som behövs. Då flera erfarna sjuksköterskor slutar så kan en sjuksköterska med endast 
ett halvår till ett år i yrket plötsligt vara den mest erfarna sjuksköterskan på en 
avdelning. Det ställer mycket höga krav vilket kan orsaka att sjuksköterskan till slut 
hamnar i ett tillstånd av fatigue. Som resultatet visar ställs många unga idag inför ett 
arbete de inte är förberedda på. Vi tror att detta ansvarstagande blir för tungt vilket hade 
kunnat förhindras av en bra fördelning av både ålder och kön i arbetsgruppen och 
tillräckligt med personal i teamet. Att vara ny i sjuksköterskeyrket med mindre 
erfarenhet tror vi kan göra det svårt att hantera alla olika moment och situationer som 
kan uppstår i arbetet med och kring patienter. Att möta nyutexaminerade studenter, som 
i flertal fall redan kan vara utsatta för ökad stress och utmattning efter sina studier, med 
ett mentorskap och ledsaga sjuksköterskorna i en effektiv stresshantering ses som 
centralt och är en nödvändighet (Rella, Winwood & Lushington 2009). 
 

Hållbar utveckling 
I dagens samhälle ses ett allt större behov av fler sjuksköterskor då många av dem snart 
kommer gå i pension samt att flera redan aktivt valt att sluta sin profession på grund av 
en rad olika faktorer. Att här tänka långsiktigt och skapa bra förutsättningar för trivsel 
och utvecklingsmöjligheter för den enskilda individen tror vi är centralt när det kommer 
till hållbar utveckling inom sjukvården. Om arbetsgivarna ser sin personal som en 
värdefull tillgång och skapar goda arbetsförhållanden kan personal med mångårig 
erfarenhet stanna kvar i sina yrken och föra vidare sin kunskap till yngre kollegor 
samtidigt som säkerheten på arbetsplatsen kan upprätthållas. Naylor (2011) visade att 



 19 

viktiga faktorer för en god och hållbar arbetsmiljö för operationssjuksköterskor var de 
faktorer som stöttade deras rätt till självbestämmande. Likaså värdesatte personalen den 
arbetskultur som främjade säkerheten på arbetsplatsen, erbjöd  
vidareutbildningsprogram och arbetade för ett bra teamarbete. Det måste vara mer 
hållbart för hälso- och sjukvården att värna om sina anställda än att tänka att personalen 
är ersättningsbar. Vi ser att det blir kostsamt ur många aspekter bland annat att företaget 
förlorar viktig kompetens som behövs när det handlar om att arbeta inom avancerad 
sjukvård. Det blir också kostsamt för samhället i stort då resurser går till att utbilda ny 
personal och detta är ett problem som ses globalt. Lee, et al. (2018) belyste dessa 
aspekter med tanke på att WHO i början av detta sekel lyfte problemet med den ökade 
globala personalbristen inom hälso- och sjukvården. 
 
 
SLUTSATSER 
Litteraturstudien visar på att det världen över finns gemensamma faktorer som bidrar till 
att sjuksköterskor drabbas av fatigue med konsekvensen av att patientsäkerheten kan 
äventyras då personalen inte kan eller orkar behålla sin fokus på grund av den nedsatta 
kognition och uppmärksamhet som fatigue ger. De nyutbildade sjuksköterskorna som 
kommer in i yrket i dag är inte förberedda på det ansvar som väntar dem och det ökade 
tempo och höga arbetsbördan som skapas när trycket på vården accelererat som det 
gjort. De sjuksköterskor som arbetat många år inom yrket menar att det är en del av 
yrket och accepterar konsekvenserna som en ökad vårdtyngd och ökat tempo ger vilket 
de nya sjuksköterskorna inte gör. Därför väljer många yngre att sluta efter några år då 
de inte orkar. Studien visar på faktorer som arbetsledning och chefer bör fokusera på 
och arbeta med för att kunna behålla personalen och tillsammans med dem utforma 
arbetssätt och arbetsvillkor som får personalen att stanna kvar inom yrket.  

 

Resultaten som framkommit i de studier vi tittat på visar på att det finns en rad olika 
anledningar till varför sjuksköterskor runt om i världen känner en sådan trötthet att 
tillståndet utvecklas till akut fatigue för att sedan bli kronisk. Många uppger att orsaken 
till fatigue bland annat är sjuksköterskans specifika arbetsuppgifter som innebär både en 
mental och fysisk utmaning där komplexa vårdsituationer kan vara dränerande på 
många sätt. Beroende på inom vilken organisation som sjuksköterskan hamnar kan det 
skilja i hur man tar hand om personal och ser på hur man ska lösa situationer vid 
personalbrist. Att kortsiktigt låta den befintliga personalen gå in och täcka luckor och 
arbeta övertid och ta många extrapass är en ofta använd lösning men som på sikt kan ge 
olika konsekvenser som i längden blir mer kostsamma för både individ och samhälle.  
 

Då det ofta är flera professioner som arbetar tillsammans kring patienterna krävs det att 
teamarbetet fungerar och att alla bidrar med sin del samt tar vara på varandras kunskap 
och erfarenheter. När teamarbetet inte fungera i gruppen kan det skapa konflikter och 
försvåra arbetet kring patienterna. En individ kan oftast arbeta i ett högre tempo om det 
finns bra rutiner och kunniga kollegor men om det inte fungerar är risken stor att någon 
i arbetsgruppen till slut inte kan hantera situationen och till slut riskerar att utsättas för 
risken att utveckla fatigue.  
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mellan ålder, 
hushållsarbet 
(inklusive att 
vara gift och ta 
hand om sin 
familj), 
återhämtning 
från skiftarbete 
och att utveckla 
en sämre hälsa 
bland 
heltidsarbetande 
kvinnliga 
sjuksköterskor. 

En kvantitativ studie 
från en tidigare studie 
där 2400 frågeformulär 
sändes ut under 2004 
till två sjukhus i 
Australien och gav 
1280 svar tillbaka. Data 
från 846 
heltidsarbetande 
sjuksköterskor 
bearbetades vidare i 
denna i studien. 
Frågeformulären var 
OFER - Occupational 
Fatigue Recovery scale, 
OFER-CF - kronisk 
fatigue, OFER-AF - 
akut fatigue, OFER-IR - 
inter recovery. 
All data analyserades 
med SPSS version 12. 
Signifikans test utfördes 
med ANOVA och 
Bonferroni och chi -
square analys. 

Att ansvara för ett 
hushåll och ha en familj 
kopplades inte till att 
lättare utveckla fatigue. 
Att vara den del av en 
familj och vara gift sågs 
tvärtom som ett skydd 
mot att utveckla fatigue 
vilket var tvärtom mot 
vad författarna initialt 
hade antagit. Den största 
riskfaktorn att utveckla 
fatigue sågs vara 
roterande skiftarbete 
inklusive nätter. Ålderns 
betydelse var likgiltig. 
De yngsta 
åldersgrupperna 
rapporterade den högsta 
känslan av fatigue och 
hade sämst återhämtning 
jämfört med sina äldre 
kollegor. 
 

 


