
 EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 

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

2015:75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBETSRELATERAD STRESS I VÅRDEN 
Att belysa stress hos sjuksköterskan och dess påverkan på patientens vård 

 
 
 
 
 

Jovanovic, Magdalena  
 

Lund Olmos, Karolina 
 
 
 
 
 

 
  



Examensarbetets 
titel: 

ARBETSRELATERAD STRESS I VÅRDEN 
Att belysa stress hos sjuksköterskan och dess påverkan på 
patientens vård 

 
Författare: 

 
Magdalena Jovanovic och Karolina Lund Olmos 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
  

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK13V 
 

Handledare:  Henrik Andersson 
 

Examinator:  Anders Jonsson 
 
 
 
 
 

Sammanfattning    
 
Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan är idag ett omdiskuterat ämne där stress har en 
stor inverkan på sjuksköterskans yrke och  arbetsmiljön . Sjuksköterskan främsta 
uppgift är att se till patientens bästa, dock kan detta vara svårt att upprätthålla på grund 
av alla uppgifter sjuksköterskan har i förhållande till den tid som finns tillhanda. Att 
beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress och hur det i sin tur 
påverkar mötet med patienten. En allmän litteraturstudie som baserats på resultat utifrån 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Avbrott av olika slag, exempelvis kollegor som 
behöver rådfråga varandra eller material som fattas på avdelningarna, gör att 
sjuksköterskan ofta blir avbruten i sitt arbete, vilket resulterar i att mycket tid går 
förlorad till att återfå tappad fokus över aktuell situation, samt hinna slutföra sina 
arbetsuppgifter innan skiftbyte. Arbetsbelastningen för sjuksköterskor har även ökat 
vilket resulterar till ökad stress hos sjuksköterskan. Det i sin tur kan påverka mötet med 
patienten som kan komma att objektifieras samt att patientsäkerheten hotas till följd av 
missad vård. Upplevelsen av arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan beror främst på 
hög arbetsbelastning till följd av bland annat avbrott, personalbrist och 
överbeläggningar. Sjuksköterskan tvingas då att prioritera arbetsuppgifter före 
relationen med patienten, vilket gör att relationen till patienten blir lidande. En ökad 
bemanning samt ett ökad stöd och uppskattning från ledning och arbetsgivare skulle 
kunna reducera upplevelsen av stress och därmed främja en god arbetsmiljö.  
 

Nyckelord: "Arbetsrelaterad stress", "arbetsbelastning", "sjuksköterskeperspektiv" 

"avbrott", "tidsbrist", "vårdlidande", "vårdmiljö" "patientvård" 
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INLEDNING 
Stress inom vården är ett uppmärksammat och omdiskuterat ämne. Att arbeta som 
sjuksköterska innebär att skapa trygghet och förtroende gentemot patienten men också 
att tillgodose dennes vårdbehov. Sjuksköterskeyrket innebär även ett ansvar att 
prioritera, leda och organisera vårdarbetet. Detta är dock inte alltid möjligt eftersom 
olika förhållanden såsom personalbrist, överbeläggningar och hög arbetsbelastning 
försvårar sjuksköterskans möjlighet till att utföra sitt arbete. Detta kan i sin tur påverka 
förekomst av stress och ohälsa. Därför vill vi undersöka och uppmärksamma vad som 
ger upphov till arbetsrelaterad stress i sjuksköterskans arbete, så att preventionsåtgärder 
kan sättas in för en mer välmående och mindre stressad personal. 
 
 
BAKGRUND 

Stress är kroppens alarmreaktion 
Stress kan uttryckas på olika sätt såsom frustration, trötthet och ångest, vilket orsakas av 
beteendemässiga, fysiologiska och psykologiska reaktioner. (Eriksen & Ursin 2013, s. 
34). Vid stress svarar kroppen med att utsöndra stresshormoner vilket exempelvis kan 
öka hjärtfrekvens och blodtryck, detta för att kunna bemästra olika pressade situationer, 
(Mcewen 2013, s. 89). När stressexponeringen blir för stor, främst i situationer som 
frambringar rädsla, kan det istället leda till en försämring av dessa funktioner. Arnetz 
och Ekman (2013, s. 45) förklarar att funktioner som till exempel att bearbeta 
information och fatta beslut förbättras när stress når sin optimala nivå. Även Eriksen 
och Ursin (2013, ss. 31-32) beskriver att en aktivering av stressystemet är bra för en 
frisk individ för att kunna prestera bättre i olika sammanhang. Däremot kan en 
bestående aktivering av stressystemet ge upphov till sjukdom genom skadepåverkan av 
cellstrukturen i olika organ. 
 

 
Sjuksköterskans arbetsuppgifter 
Det finns en medvetenhet om den stressande miljö sjuksköterskan arbetar i då yrket 
innebär ett stort ansvar. En sjuksköterska går under Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), där målet sägs vara en god hälsa och vård på lika villkor för alla invånare 
vilket innebär att respektera alla människors lika värden men också att respektera varje 
individs värdighet när vård utförs. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha 
en humanistisk människosyn och vara öppen för patienternas olika tro och värderingar 
samt visa respekt för patientens värdighet, integritet och självbestämmande. Samtidigt 
ska sjuksköterskan ha en helhetssyn och kunna identifiera de behov och önskningar som 
patienten och dess närstående har för att föra deras talan. Sjuksköterskans arbete innebär 
också att hantera läkemedel, planera, prioritera, dokumentera samt uppmärksamma och 
hantera fysiska och psykiska förändringar i patientens tillstånd, men även ha förmågan 
till att lägga fokus på det friska hos patienten och dennes resurser (Socialstyrelsen 
2005). För att kunna göra det är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd i mötet med 
patienten för att på så vis skapa ett samspel med patienten och göra denne delaktig i sin 
vård. Dessvärre kan sjuksköterskor inte alltid ge den vård som förväntas av dem på 
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grund av sina arbetsuppgifter i förhållande till tiden dem ska utföras. Men för att kraven 
för hälso- och sjukvårdslagen ska uppfyllas ska vårdpersonalen främja god kontakt med 
patienten, patientens autonomi ska respekteras samt att patientens behov och trygghet 
ska tillgodoses (HSL1982:763). 
 
 
Arbetsrelaterad stress och Vårdmiljö  
 
Arbetsrelaterad stress är enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån (2002), det vanligaste 
arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europeiska unionen. Arbetsrelaterad stress kan enligt 
Arbetsmiljöverket (2015), bero på många orsaker såsom hög arbetsbelastning, 
skiftarbete, samt problematiska förhållanden gällande det sociala samspelet och brister i 
den faktiska arbetsmiljön. Men också på grund av dåligt ledarskap, brist på vägledning, 
stöd, samt låg grad av inflytande (Olofsson, Bengtsson & Brink 2003). Huvudsakligen 
uppkommer stress när anställda upplever oförmåga till att klara av eller kontrollera de 
krav som ställs utifrån den miljö de arbetar i (Europeiska arbetsmiljöbyrån 2002). 
Samtidigt kan utmaningar öka anställdas prestationer om det finns ett mål med dessa. 
Blir dock stressen långvarig kan den istället ge upphov till mental och fysisk ohälsa som 
exempelvis ångest, trötthet, depression och hjärt-kärlsjukdomar (ibid.). 
 
För personal som arbetar inom hälso- och sjukvården har vårdmiljön de arbetar i en 
inverkan på det personliga måendet (Arbetsmiljöverket 2015). För lite personal kan 
exempelvis bidra till att arbetsbelastningen ökar genom att fler uppgifter läggs till på 
arbetspasset vilket i sin tur kan skapa stress genom känslan av att tiden inte räcker till. 
Problemet med den här typen av stress är att det kan leda till ohälsa hos sjuksköterskor, 
vilket kan komma att påverka dem negativt men också deras arbete och arbetsförmåga. 
Att skapa balans mellan krav och resurser är av stor vikt för att kunna hantera, åtgärda 
och förebygga det som förorsakar arbetsrelaterad stress. Här har arbetsgivaren enligt 
Arbetsmiljöverket (2015), ett ansvar för att skapa en god arbetsmiljö som förebygger 
ohälsa. Detta kan även kopplas till Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), som 
förespråkar att det ska finnas tillgång till bra lokaler, utrustning och den personal som 
behövs för att kunna ge en bra och säker vård. Det är dessutom viktigt att en 
organisation har en motiverad och engagerad ledare som bringar fram beslutsamhet, 
motivation och glädje i sina anställdas arbete samt ger dem möjligheten att vara 
engagerade och påverka sin arbetsmiljö (Olofsson, Bengtsson & Brink 2003). 

 
Ett vårdande möte 
Vårdande är en unik process mellan vårdare och patient i vilket vårdaren agerar 
osjälviskt (Söderlund 2012 s.116). Utefter den värdegrund som Svensk 
sjuksköterskeförening (2014) förespråkar, ska sjuksköterskan främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande hos patienten. Utifrån vårdares perspektiv 
ska det finnas omtanke och vilja att lindra lidande, göra det möjligt för patienter att se 
mening med livet, samt visa respekt vilket innebär att bemöta varje patient som unik 
(Söderlund 2012 s. 116). 
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Att som vårdare ha ett reflekterande och engagerande förhållningsätt, vara närvarande 
och låta sig beröras, är viktigt för att en vårdande relation ska bli vårdande Ekebergh 
(2009 s. 26). Vidare hävdar Ekebergh (2009, s. 26) att ett möte mellan två subjekt, 
vilket grundar sig på respekt, värdighet, integritet och närhet, är ett äkta möte och att det 
på så vis skapas en vårdande relation med patienten. Även Söderlund (2012, s. 120) 
beskriver vikten av att möta patienten med ett intresse för at få denne att känna sig 
betrodd och tagen på allvar vilket bekräftar patientens lidande. Fortsättningsvis skildrar 
Ekebergh (2009 s. 26) hur en vårdrelation kräver tillit och beskrivs som ett ömsesidigt 
utbyte mellan vårdare och patient men att vårdare aldrig kan kräva att få tillbaka något 
från patienten. Ett vårdande möte kräver således ett helhetsperspektiv, vilket utgår från 
patientens perspektiv, som därefter ger ny kunskap, som sedan ska sättas in i aktuellt 
kontext (Ekebergh 2009 s. 116).  

 

Tid för vårdmötet 

Tid kan delas upp i två perspektiv, det vårdande eller det så kallade ”caring” 
perspektivet samt vårdandets och vårdens professionella perspektiv. I det vårdande 
perspektivet bedöms tiden utifrån människan och dennes vårdprocess mellan lidande 
och hälsa, vilket formas efter balans mellan tids- och dygnsrytm (Nurminen 2012). För 
att tiden ska bli vårdande måste den planeras efter de tidsramar som finns, vilket skapar 
struktur för vårdandet. Inom det professionella vårdandet läggs vikt på fördelningen 
mellan vårdarens tidsresurser i relation till patienters vårdbehov (ibid.). 

Nurminen (2012) menar att den vårdande tiden innebär att värna om patienten och 
samtidigt lindra lindande. Vidare menar Nurminen (2012) att som vårdare få tid och ge 
tid, skapar samvaro mellan vårdare och patient och kan uttryckas som ett vårdande 
moment. Samtidigt vill patienten inte endast få tid av vårdare, utan vill också ge av sin 
tid genom att exempelvis berätta om hur det är att vara patient. Att som vårdare erbjuda 
en del av sin tid och visa sitt medlidande kan upplevas som läkande för patienten (ibid.). 
Trots sjukdom kan även tid ge en ny upplevelse av helande och välbefinnande samt ge 
patienten en chans att lida ut (ibid.)  

Enligt Ekebergh (2009 ss. 23-24 ) måste vårdare visa att han/hon finns tillgänglig och är 
villig att lyssna när patienten behöver det, vilket kan ge patienten upplevelsen av att 
någon bryr sig och vill förstå. Uttryck som tidsbrist innebär dessvärre att vårdaren inte 
hinner erbjuda tid för patienten trots att patienten är i behov av det (Nurminen 2012). 
Bortförklaringar eller att lättvindigt försöka trösta och ignorera patienten och dennes 
känslor kan således kränka patientens värdighet (Ekebergh 2009 ss. 23-24). Att som 
vårdare se och bekräfta patienten har därför stor betydelse för att kunna möjliggöra 
välbefinnande och lindra lidande (Ekebergh 2009 s. 24). 
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PROBLEMFORMULERING 
Arbetsrelaterad stress är ett problem för vårdandet och uppstår när arbetsbelastningen är 
hög och när upplevelsen av att tiden för vårdandet inte räcker till. Arbetsrelaterad stress 
påverkar sjuksköterskor i deras arbete vilket i sin tur kan påverka vårdmötet. Det kan 
leda till brister i bemötandet samt omvårdnaden vilket kan resultera i ett vårdlidande för 
patienten.  Kunskap om arbetsrelaterad stress, sett utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är 
betydelsefullt eftersom det utgör en grund för utvecklandet av den vårdmiljö där 
vårdandet bedrivs. 
 

SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och hur det 
påverkar patientens vård. 
 

METOD 

Design 
Detta examensarbete är en litteraturstudie och metodvalet grundar sig på en ambition att 
skapa en kunskapsöversikt över ett valt område utifrån ett specifikt syfte (Friberg 2012, 
s.135). Litteraturstudien är metodiskt genomförd utan att för den delen göra anspråk på 
att vara en systematisk litteraturstudie (Friberg 2012, s.134). Artiklar med kvalitativ och 
kvantitativ ansats har använts. 
 

Urval och datainsamling  
Inklusionskriterier för datainsamlingen har varit att de ska omfatta allmänutbildade 
sjuksköterskor som arbetar inom sjukhusbaserad slutenvård. Det innebär att studier som 
är genomförda både inom allmän och specialiserad vård har inkluderats. Däremot har 
artiklar som enbart studerat specialiserad vård exkluderades. Sökningarna avgränsades 
med "peer-reviewed" och årtalen 2005-2015 för att få en aktuell forskning. 
Sökträffarnas rubriker sågs över och där rubrikerna bedömdes svara an mot syftet lästes 
även abstrakten. I de fall abstrakten bedömdes besvara syftet, togs artikeln med för 
vidare granskning.  
 
Sökningar i databaserna Cinahl och Pubmed genererade artiklar, där Cinahl gav flest 
relevant litteratur kopplat till vårt syfte och Pubmed endast ett fåtal. Forskning i 
databasen Cinahl utgår enligt Axelsson (2008, s. 177), från ett omvårdnadsperspektiv 
och databasen Pubmed ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv. Sökprocessen 
genererade totalt 15 artiklar för granskning varav fyra exkluderades eftersom de inte 
besvarade vårt syfte. Av de 11 kvarvarande artiklar var nio sökta i databasen Cinahl och 
två i Pubmed. I den översiktliga sökprocessen urskildes synonymer till sökorden och 
relevanta sökord, kopplade till vår problemformulering och syfte identifierades. Dem 
lades i ett arbetsdokument (se Tabell 1) som sedan kunde användas och kombineras i 
databaserna.   
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                                          Sökträffar 

 
 

Antalet lästa 
abstrakt 

(Cinahl, 24) 
(Pubmed, 20) 

 

 
 
 

 
Antalet granskade 

artiklar 
(Cinahl, 13) 
(Pubmed, 2) 

 

 
 
 

 
Antalet exkluderade 

artiklar 
(Cinahl, 4) 

(Pubmed, 0) 
 

  

    
 
 
 
 
 

 
Antalet valda artiklar 

för resultat 
(Cinahl, 9) 

(Pubmed, 2) 
 

 
Tabell 2. Sammanfattning av sökträffar 
 
 
 
 
 

 
I sökprocessen användes även sökorden "environment", "cause", "effect", "workload" 
och "time pressure". Dessa redovisas inte i tabellöversikten då dessa sökord inte gav 
några utifrån syftet relevanta sökträffar. Innebörden av detta diskuteras vidare i 
metoddiskussion. 
 
 
I Cinahl användes huvudämnen, så kallade Headings, för att hitta fler vårdvetenskapliga 
begrepp och därmed bredda vår litteratursökning. Exempel på dessa begrepp är "stress" 
och ”care”. Därefter kombinerades huvudrubrikerna med övriga sökord från 
ovanstående arbetsdokument med AND eller OR i olika kombinationer för att generera 
bra sökträffar. I Pubmed användes snarlika sökord men funktionen Headings fanns inte 
att tillgå och kombinationerna gav inte lika bra sökträffar som i Cinahl. Nedan (Tabell 
2), följer en sammanfattning av sökträffarna, medan en mer detaljerad sökmatris finns 
att tillgå i Bilaga 1 och 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsdokument 
 
Stress Care Nurs* Perspective Patient 

safety 
Interruptions 

Work-related 
stress 

Patient 
care 

Nurse Experience   

Occupational 
stress 

Patient 
centered 
care 

Nursing    

Psychological 
stress 

Medical 
care 

Nurses    

 Nursing 
care 

    

 Total 
patient 
care  
nursing 

    

 Practical 
nursing 

    

 
Tabell 1. Arbetsdokument med valda sökord 
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Dataanalys  
Efter att artiklarna valts ut ur sökprocessen, delades artiklarna lika mellan författarna för 
att genomgå en vidare granskning för att säkerställa att dem alla svarade på studiens 
syfte. För att enkelt få en överblick över valda artiklars innehåll skapades en 
översiktstabell (se bilaga 3), som enligt Axelsson (2008 s. 180) är ett viktigt hjälpmedel 
för dataanlysen och resultatet. Vidare studerades alla artiklarnas resultat av bägge 
författarna för att sedan diskuteras och grovt sorteras i grupper utefter artiklarnas 
innehåll. Grupperna kom att kallas "Stressorer", "Avbrott" och "Patientpåverkan", 
vilket av namnen uttrycker vad dem handlade om. Varje artikels resultat 
sammanfattades i stora drag, varav främst likheter identifierades som kom att utvecklas 
till olika teman. Rubrikerna döptes sedan utefter de likheter som identifierades, 
exempelvis "Hög arbetsbelastning", "Avbrott", "Tidsbrist" med flera. Men under 
skrivprocessen kom teman att ändras igen allteftersom materialet bearbetades och en 
helhet av resultatet utformades. Det slutliga resultatet kom att innehålla två teman som 
heter "Sjuksköterskans arbetsmiljö" och "Att bli avbruten", samt fyra underteman; 
"Förutsättningar för en god vårdkvalité", "Kompetensen betydelse", "Att tappa fokus" 
och "Påverkan på patientens vård" som alla hör till temat om "Att bli avbruten". 
Axelsson (2008, s. 182-183) beskriver att användandet av teman och underteman skapar 
en god struktur för resultatet. Vidare är det viktigt att i en litteraturstudies resultat både 
beskriva likheter men också skillnader (ibid.). Dock påvisades inga större skillnader 
eller olikheter i artiklarnas resultat, vilket gjorde att det blev lättare att urskilja teman 
med likheter 
 
 
RESULTAT  
 

Sjuksköterskans arbetsmiljö 
Resultat från Bégat, Ellefsen, och Severinsson (2005), visar att sjuksköterskan upplever 
sin arbetsmiljö som stressig, vilket har en negativ inverkan på arbetstrivseln och deras 
välbefinnande då ångest uppkommer i samband med stress. Detta på grund av att 
sjuksköterskan upplever att det är för mycket att göra och att arbetet tar tid från direkt 
patientomvårdnad. Trots det känner sjuksköterskan ändå engagemang i sitt arbete 
(ibid.). Chan, Jones och Wong (2013) skildrar hur rutiner på avdelningar behövs för att 
sjuksköterskan ska hinna med sina arbetsuppgifter, men också på hur det kan få 
negativa konsekvenser när allt går per automatik och det kritiska tänket går förlorat. 
André, Frigstad A., Nost H. och Sjovold (2015) beskriver hur kommunikation, speciellt 
kollegor emellan, i relation till stressade förhållanden, påverkas negativt. Likaså 
förmågan till att utföra uppgifter och ge god omvårdnad.  
 
 
Hög stress på arbetsplatsen och viljan att avgå sin anställning har dessvärre visats hos 
sjusköterskor men främst hos nyutbildade sjuksköterskor (Wu, Fox, Stokes & Adam 
2011). Samtidigt beskriver Happell, Dwyer, Reid-Searl, Burke, Caperchione och Gaskin 
(2013) att personalbrist är en orsak till den arbetsbelastning som råder. Winters och 
Neville (2012) menar att arbetsbelastningen ökar när sjuksköterskan får arbetsuppgifter 
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utöver sina egna uppgifter, exempelvis när sjuksköterskor ska handleda och hjälpa nya 
sjuksköterskor, utan att för den delen minska ner på sina övriga uppgifter. Även känslan 
av att inte vara utvilad på grund av skiftarbete, att inte få stöd och uppskattning från 
ledningen, användning av avancerad utrustning, samt bristande dokumentation som 
resulterar i konflikter och kommunikationsproblem kollegor emellan, är alla orsaker till 
upplevd stress hos sjuksköterskor (Happell et al. 2013). Enligt André et al. (2015) 
påverkas kommunikationen negativt under stress och reducerar nödvändiga egenskaper 
som engagemang vilket kännetecknas av att ta hand om andra. För att utveckla en 
dynamisk arbetsmiljö, hantera förändringar och utmaningar bör egenskaper som 
engagemang och empati eftersträvas (ibid.). Råder obalans mellan dessa egenskaper 
riskeras en mer negativ kvalité på arbetsmiljön och tankar på att avgå uppstår (ibid.).  
 
 

Att bli avbruten; 
 

Förutsättningar för en god vårdkvalité 
Det är vanligt förekommande att sjuksköterskor blir avbrutna i sitt arbete, vilket främst 
beror på annan vårdpersonal och sjuksköterskekollegor där nio av tio frågar varandra 
om råd och stöd vid problem (Mcgillis Hall, Ferguson-Paré, Peter, White, Besner, 
Chisholm & Hemingway 2010; Mcgillis Hall, Pedersen & Fairley 2010). 
Sjuksköterskor bli även avbrutna i sitt arbete när de behöver komma i kontakt med 
läkare som sällan är tillgängliga, vilket resulterar i en "jakt" efter dem (Mcgillis Hall, 
Pedersen & Fairley 2010). Men även i samband vid förflyttning av patienter som till 
exempel ska genomföra en undersökning och inga undersköterskor finns att tillgå, vilket 
innebär att sjuksköterskan själv måste hjälpa patienten dit och därmed lämna 
avdelningen (ibid.). En förutsättning för att god vård ska upprätthållas är bra samarbete 
med kollegor och andra yrkesgrupper, vilket därför gör dem beroende av varandra. 
Chan et al. (2013) menar på att kollegor bör hjälpa och uppmuntra varandra för att 
bidrar till gemenskap i arbetsgruppen. 
 

Kompetensens betydelse 
Sjuksköterskor som blir mest avbrutna är dem med längst erfarenhet eftersom kollegor 
oftast vänder sig till dem för hjälp (Sørensen E. & Brahe 2013). Således är kompetens 
viktigt för en fungerande vård vilket Happell et al. (2013) påpekar eftersom kompetens 
visat sig ha betydelse för sjuksköterskans upplevda stress på arbetet. Samtidigt menar 
Wu et al. (2011) att det finns samband mellan sjuksköterskors förmåga till att hantera 
stress och längden av praktisk erfarenhet men även att sjuksköterskor som arbetat 
mindre än två år upplever mer stress än de som arbetat längre. Dock har det inte 
påvisats något samband mellan stress och tiden det tar att komma in i arbetet, inte heller 
något samband mellan kön och hanteringen av stress, samt stress och vilken typ av 
avdelning sjuksköterskan arbetar på (ibid.). Däremot ansågs patienter med psykisk 
ohälsa bidra till stress på grund av att sjuksköterskan inte upplever sig vara utbildad för 
denna patientkategori och att deras kompetens ifrågasätts trots försök till att göra sitt 
bästa för patienten (Happell et al. 2013).  
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Att tappa fokus 
Det som visat sig vara vanligt återkommande avbrott på en avdelning är telefonsamtal, 
frågor, information, larm, att vänta och/eller att söka efter material samt behov av hjälp 
(Mcgillis Hall, Ferguson-Paré, Peter, White, Besner, Chisholm & Hemingway 2010; 
Mcgillis Hall, Pedersen & Fairley 2010; Sørensen E. & Brahe 2013). Avbrott som 
exempelvis uppkommer vid dokumentation, skapar stress eftersom sjuksköterskan inte 
vet när han/hon får tid till att skriva färdigt igen (Mcgillis Hall, Pedersen & Fairley 
2010). Även avsaknaden av tillgängliga läkemedel i samband med medicinering 
upplevdes stressande eftersom sjuksköterskan då behövde lämna avdelningen för att 
hämta det (ibid.). Avbrott som däremot beror på den enskilda sjuksköterskan, uppstår på 
grund av dåliga förberedelser, exempelvis när material till en specifik 
omvårdnadsprocedur inte tas med, och hon/han då tvingas avbryta för att hämta det 
(Mcgillis Hall, Pedersen & Fairley 2010). 
 
 
Mcgillis Hall, Pedersen och Fairley (2010) menar på att vissa avbrott anses som 
onödiga enligt sjuksköterskor, till exempel när läkare frågar om information som dem 
själva kan hitta svar på, något som sjuksköterskor upplever frustrerande och brist på 
respekt. Även Sørensen E. och Brahe (2013) menar att onödiga avbrott är de avbrott 
som främst kan förhindras, genom att personal i första hand söker svar i patientens 
journal, istället för att först fråga. Enligt Sørensen E. och Brahe (2013) upplever 
sjuksköterskor inte avbrott i lika stor omfattning som de antal avbrott som observeras. 
Detta på grund av att ”nödvändiga” avbrott är de avbrott som sjuksköterskor inte tänker 
på, eftersom det "ingår" i deras arbete. Men också på grund av deras vilja att vara till 
lags för patienter, anhöriga och kollegor. Oavsett avbrott, menar både Mcgillis Hall, 
Ferguson-Paré, Peter, White, Besner, Chisholm & Hemingway (2010) och Sørensen. E 
och Brahe (2013), att det leder till tappad fokus och koncentration hos sjuksköterskan. 
Att tappa fokus innebär att sjuksköterskeuppgifter som tar 15 min att utföra, istället tar 
en timme beskriver Sørensen. E och Brahe (2013), vilket kan kopplas till det Mcgillis 
Hall, Ferguson-Paré, Peter, White, Besner, Chisholm & Hemingway (2010) påstår, om 
att det tar lång tid att hitta tillbaka till fokus igen. Vidare beskriver Mcgillis Hall, 
Ferguson-Paré, Peter, White, Besner, Chisholm & Hemingway (2010), att förlorad 
fokus kan ge negativa konsekvenser som försenad behandling för patienter eller att 
prioriterade uppgifter glöms bort. För att kunna kombinera tillgänglighet med fokus 
krävs det att sjuksköterskor lär sig prioritera avbrott för att bibehålla perspektiv 
(Sørensen E. & Brahe 2013).  
 
 

Påverkan på patientens vård 
I sjuksköterskans arbete ingår många uppgifter, uppgifter utöver direkt 
patientomvårdnad men också att ta hand om patienter vid ständiga överbeläggningar, 
vilket ökar arbetsbelastningen (Happell et al. 2013). Det påverkar i sin tur 
sjuksköterskor uppfattning av säker vårdkvalité och patientsäkerhet på grund av den 
minskade förmågan att kunna leverera säker vård (Rammunjam, Abrahamson & 
Anderson 2008).  
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Winters och Neville (2012) beskriver hur hög arbetsbelastning påverkar omvårdnaden 
av patienten, där vanliga omvårdnadsåtgärder som regelbundet missas är hygien, 
vändning, observation av huden, mobilisering, personlig hjälp till de som behöver eller 
ber om det, vitalparametrar, iakttagelser och medicinadministrering. Det påverkar som 
tidigare nämnt patientsäkerheten, men även patienters välbefinnande och självkänsla, 
samt ökar risken för trycksår och missnöje hos patienter och anhöriga (ibid.). 
 
 
Upplevelsen av att inte hinna med sina uppgifter beror till stor del på grund av avbrott, 
som resulterar i att det tar längre tid för sjuksköterskan att avsluta sina uppgifter 
(Winters & Neville 2012). Vidare beskrivs sjuksköterskans upplevelse av att inte hinna 
ta hand om patienter, som resulterar i känslan av att heller inte ha utfört ett bra arbete. 
Uppgifter som inte hinns med skapar i sin tur frustration, missnöje och oro hos 
sjuksköterskan (ibid.). Elfering, Grebner, och Dudan (2011) beskriver även hur avbrott, 
tidspress, prestationsbegränsningar och oklara uppgifter är relaterade till arbetsstress 
och kognitiva misslyckanden hos sjuksköterskan. 
 
 
Viktiga uppgifter som måste utföras i tid prioriteras ofta framför relationen med 
patienten. Dels för att hinna med sina arbetsuppgifter men också för att inte belasta 
kollegor vid skiftbyte (Chan et al. 2013). Det innebär att sjuksköterskan objektifierar 
patienten för att hinna slutföra uppgifterna och försvårar sjuksköterskans möjlighet till 
att lära känna patienten och deras anhöriga, vilket resulterat i en känsla av skuld hos 
sjuksköterskan (Chan et al. 2013). Trots hög arbetsbelastning måste sjuksköterskan 
hinna utföra sina uppgifter i förhållande till den tidsram som föreligger, vilket resulterar 
i att sjuksköterskan ofta inte kan ta ut sina schemalagda raster (Happell et al. 2013).  
 
 
Även om hög arbetsbelastning leder till upplevd stress hos sjuksköterskan, nämner 
André et al. (2015) att förmågan till kreativitet är en egenskap som kan påverkas 
positivt hos sjuksköterskan under stress. Även Chan et al. (2013) framför hur tidspress 
kan resultera i att sjuksköterskan måste anpassa sig till situationen han/hon befinner sig 
i och i det tillfället skapa tid för kommunikation med patienten. Samtidigt skapas även 
en relation till patienten, till exempel i en omvårdnadshandling där en såromläggning 
ska ske och sjuksköterskan då samtidigt passar på att se, informera och utbilda patienten 
i vidare skötsel (ibid.). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie har valts för att både kvalitativa och kvantitativa studier kan 
inkluderas, vilket breddar resultatet och ger en lämplig översikt över valt ämne (Friberg 
2012, ss.134-135). 
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I urvalet inkluderades studier inte äldre än 10 år, vilket gör att resultatet känns aktuellt, 
speciellt eftersom det endast är en studie av elva som är från 2005. Sökord som 
förväntades vara relevanta enligt problemformulering och syfte blev som tidigare nämnt 
exkluderade i urvalet till följd av att de inte gav några relevanta artiklar. Det skulle 
kunna vara så att artiklar gick förlorade för att sökorden inte kombinerades på rätt sätt, å 
andra sidan ansågs de kombinationer som prövats vara mest relevanta för syftet.  
 
I urvalet ingår fyra kvalitativa studier, fem kvantitativa samt två blandstudier. Eftersom 
aktuell litteraturstudie utgår från ett sjuksköterskeperspektiv och deras upplevelser av 
arbetsrelaterad stress, skulle i efterhand fler studier med kvalitativ inriktning tagits med, 
eftersom kvalitativa studier enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008 ss. 160-161) 
utgår från narrativa intervjuer där deltagarna öppet berättar om sina erfarenheter och 
upplevelser. Det skulle kunna ha resulterat i ett mer beskrivande resultat av 
sjuksköterskors upplevelser. Dessvärre fanns inget utrymme för att söka fler kvalitativa 
artiklar till följd av tidsbrist. 
 
De kvantitativa artiklarna baseras främst på enkätstudier vilket gör resultaten 
generaliserbara. Dock innehåller tre av dem en svarskvot under 50% vilket kan anses 
påverka generaliserbarheten av ett resultat, ändå menar Bryman (2011 s. 232) att låg 
svarsfrekvens inte behöver betyda att en studie är mindre giltig, så länge som det tas 
hänsyn till de konsekvenser och begränsningar en låg svarskvot kan generera. Trots låg 
svarskvot inkluderades artiklarna eftersom de innehåller relevant information kopplat 
till syftet.   
 
Valda studier har ursprung från olika delar av världen som Australien, Danmark 
Kanada, Kina, Norge, Nya Zeeland Schweiz och USA, vilket har gett ett globalt 
perspektiv på vårt resultat. Dock kan detta bidra till brister eftersom vården kan variera 
länder emellan gällande ekonomisk status, arbetsförhållanden och 
omvårdnadsutföranden. Studier från andra länder kan enligt Axelsson (2008 s. 185) 
påverka överförbarheten av ett resultat och således betydelsen det kan ha för den 
kunskap som ska vara bidragande utifrån en litteraturstudie. Om artiklar enbart varit 
från Sverige kanske resultatet hade sett annorlunda ut gällande upplevelser av 
arbetsrelaterad stress samt patientbemötande. Dock påträffades inga svenska studier 
kopplade till syftet. 
 
Enligt Axelsson (2008 s.182) kan det vara svårt att skapa en meningsfull och 
innehållsrik struktur över de teman som utvecklats. Även att väva samman två olika 
forskningsmetoder och finna meningsfulla samband (ibid.). Dataanalysen har därför 
varit tidskrävande men det har gått bra att urskilja större teman eftersom mycket av 
innehållet i artiklarna har varit likartad. Även om resultatet har fått bearbetats många 
gånger för att bättre urskilja teman, framkom resultat som svarade an på syftet. Dock 
kunde en tabell över valda teman skapas för att lättare ge läsaren en överblick av hur 
teman utvecklats. Dessvärre skapades inte någon sådan tabell eftersom det i texten 
framkommer hur teman skapats. 
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Resultatdiskussion 
 
Aktuell litteraturstudie visar att sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress 
främst beror på hög arbetsbelastning till följd av bland annat avbrott, personalbrist och 
överbeläggningar. Detta leder till att sjuksköterskan ofta tvingas prioritera 
arbetsuppgifter före relationen med patienten. En konsekvens av detta är att vårdlidande 
kan uppstå när omvårdnaden av patienten blir bristfällig.  
 

Resultatet visar att avbrott i arbetet är en betydelsefull orsak till upplevd stress hos 
sjuksköterskan. McGillis Hall, Ferguson-Paré, Peter, White, Besner, Chisholm och 
Hemingway (2010) samt McGillis Hall, Pedersen och Fairley (2010) beskriver att 
många av de avbrott sjuksköterskan upplever beror på kollegor som är i behov av hjälp 
och stöd. Avbrott innebär att en betydande tid går till att återfå tappad fokus över aktuell 
situation (Sørensen, E. & Brahe 2014). Tappad tid skapar i sin tur enligt Winters och 
Neville (2012)  stress hos sjuksköterskan eftersom sjuksköterskan fortfarande ska utföra 
sina arbetsuppgifter innan till exempel skiftbyte. Ett sätt att minska avbrott, är 
exempelvis ”stör ej” skyltning under medicinadministrering. Enligt Pape, Guerra, 
Muzquiz, Bryant, Ingram, Schranner, Alcala, Sharp, Bishop, Carreno & Welker (2005) 
har detta visat sig ge god effekt och minskat avbrott av kollegor. Å andra sidan kan en 
sådan skyltning medföra andra problem såsom att viktig information inte ges till följd 
av att kollegor avstår från att störa. Ett annat problem med avbrott är att detta kan 
påverka patientens förtroende till sjuksköterskan. En orsak till bristande förtroende är 
enligt Teng, Hsiao och Chou (2010) patientens upplevelse av att sjuksköterskan, inte 
hinner med att möta den enskilda patientens värderingar och behov (ibid.). Detta 
betyder att sjuksköterskor behöver mer avlastning i sitt arbete för att de ska kunna 
tillmötesgå patientens behov och därmed skapa grund för ett vårdande möte.  

 
Resultat visar även att stress är en orsak till varför sjuksköterskor vill lämna sin 
anställning. Detta är ett problem som även styrks av Lee, Lim, Jung och Shin (2012). 
Författarna menar att arbetsrelaterad stress är en anledning till varför en betydande 
andel nyexaminerade sjuksköterskor vill lämna sin nuvarande anställning. Det skulle å 
ena sidan betyda att det enbart är stressen i sig som får sjuksköterskor att vilja avgå. Å 
andra sidan visar en tidigare studie att sjuksköterskor inte känner sig bekräftade av 
chefen på arbetet genom att inte bli sedda, lyssnade på, eller få beröm för sitt arbete 
vilket förvärrade stressen (Olofsson, Bengtsson & Brink 2003). Olofsson et al. (2003) 
menar även att sjuksköterskor känner maktlöshet och hopplöshet när de inte blir tagna 
på allvar eller får sympati för sina åsikter, vilket leder till negativ energi och irritation i 
arbetsgruppen och arbetsmiljön. Med ökat stöd och uppskattning från ledningen samt 
möjlighet till att garanterat få kunna ta ut sina schemalagda raster, skulle 
sjuksköterskors stress kunna reduceras, enligt Happel et al. (2013). Således har 
arbetsgivare stor inverkan på sjuksköterskors arbetsrelaterade stress. Men trots att det 
enligt Socialstyrelsen (2005) examineras ungefär 5000 sjuksköterskor i Sverige varje år, 
uppges det ändå vara brist på sjuksköterskor. Att det finns en upplevd sjuksköterskebrist 
kan bero på att vårdplatserna har minskat (Socialstyrelsen 2010) och att detta medfört 
en hög arbetsbelastning och stress. Det i sin tur medför svårigheter med att behålla 
sjuksköterskor. Förslagsvis skulle förbättringsåtgärder på avdelningar genomföras för 
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att reducera stress och minska på arbetsbelastningen hos sjuksköterskan för att på lång 
sikt kunna främja en god arbetsmiljö och vård i processen mot en hållbar utveckling. 
Happell et al. (2013) förespråkar användning av varierande samordnande sjuksköterskor 
och fler anställda på tjänstgöringsschemat, vilket kan göra att sjuksköterskan bland 
annat hinner göra andra uppgifter utöver direkt patientvård. Även ändringar av skiftens 
arbetstimmar samt mer uppskattning från ledningen och möjlighet till att garanterat få 
kunna ta ut sina schemalagda raster, är föreslag till att reducera stress hos 
sjuksköterskan (ibid.). 
 
 
Resultatet visar att otillräckligt antal sjuksköterskor är en orsak till arbetsrelaterad 
stress. Denna otillräcklighet kan leda till försenad eller utebliven omvårdnad (Cho, Kim, 
Yeon, You och Lee (2015). Detta betyder att det finns risk att patienter som redan är 
sjuka och inlagda för behandling kan försämras i sin hälsa. Det skulle kunna vara så att 
patienten får följdsjukdomar som blodproppar, lunginflammation eller trycksår på grund 
av dålig mobilisering (Waagø.& Skaug 2006 s. 287). Men även svamp i munnen på 
grund av dålig munvård (Dalheim, Herud, Jørs, Koch & Skaug 2006 s. 257). Att 
drabbas av sjukdom kan minska patientens självkänsla och välbefinnande och kan 
således bli sämre om förväntningarna på vården inte uppfylls samt resultera i ett 
vårdlidande för patienten. Ett vårdlidande är ett onödigt lidande orsakat av vården och 
kan till exempel visa sig genom att patienten känner sig sårad eller kränkt på grund av 
en vårdares handlingar eller förhållningssätt (Ekebergh 2009). Patienter och anhöriga 
kan därför känna missnöje över den vård som försenas eller uteblir på grund av 
arbetsrelaterad stress. Det kan leda till att patienter och anhöriga inte vill återkomma 
eller drar sig för att uppsöka vård nästa gång sjukdom uppstår. Å andra sidan kan även 
sjuksköterskan känna missnöje, på grund av känslan av att inte ha utfört ett bra arbete 
(Winters & Neville 2012).  
 
 
Vidare visar resultat att missad vård anses ha ett samband med bristande bemanning. 
Detta styrks av Cho et al. (2015) som påvisar att sjuksköterskor som arbetar med en 
högre bemanning, har ett lägre medelresultat på de omvårdnadsmoment som missas än 
dem som arbetar med en lägre bemanning.  Samt att fler sjuksköterskor är relaterat till 
deras uppfattning om vårdkvalité och säker vård (ibid.). Av totalt 24 
omvårdnadsmoment är det vändning, munvård, bad/hudvård, patientens bedömningar i 
varje skift, hjälp med toalettbesök, matning och att göra måltider som missas mer sällan 
på avdelningar med hög bemanning, jämfört med dem med lägre bemanning (ibid.). 
Således bör därför fler sjuksköterskor anställas eftersom fler antal sjuksköterskor 
reducerar antalet missade omvårdnadshandlingar.   
 

SLUTSATSER 
Att reducera stress hos sjuksköterskan på arbetsplatsen är viktigt för att dem ska orka 
med sitt arbete samt för att dem inte ska vilja avgå sin anställning. Eftersom hög 
arbetsbelastning bidrar till den upplevda stressen hos sjuksköterskan, där bland annat 
personalbrist men också ständiga avbrott resulterar i att mängden uppgifter ökar och 
uppgifter blir klara senare eller att sjuksköterskan är tvungen till att stressa för att hinna 
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slutföra dem innan skiftbyte, skulle främst åtgärder mot dessa införas för att skapa en 
dynamisk arbetsmiljö. Mer resurser i form av personal har visat sig sänka antalet missad 
eller utebliven vård, vilket styrker påståendet om att mer personal behövs på 
arbetsplatsen för att reducera arbetsbelastningen hos sjuksköterskan.  
 
 
Slutligen bör kollegor informeras om att dem bidrar till mängden avbrott som resulterar 
i tappad fokus av uppgifter samt bli mer uppmärksammade på att inte avbryta kollegor i 
"onödan". Även ledningen och arbetsgivare bör bli mer uppmärksammade på vad som 
orsakar upplevd stress hos sjuksköterskan på arbetsplatsen, så att åtgärder kan tillsättas 
för att skapa en bra arbetsmiljö för sjuksköterskan och således upprätthålla en god vård 
för patienten.  
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 Sökmatris 

Sökning 
 
Cinahl 

Sökord  Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal valda 
artiklar till 
granskning 

Antal valda 
artiklar efter 
granskning 

 
S1 

 
(MM "Stress+") OR 
(MH "Stress, Occupational+") OR  
(MH "Stress, Psychological") 
 

 
Peer-Reviewed  
Årtal 2005-2015  
 

 
22 476 

 
 

 
 

 
 

 
S2 

 
(MM "Patient Care") OR 
(MM "Patient Centered Care")OR  
(MM "Medical Care") OR  
(MM "Nursing Care") OR  
(MM "Total Patient Care 
Nursing") OR 
(MM "Practical Nursing") 

  
24 443 

   

 
S3 

 
nurs* 
 

 
Årtal 2005-2015 
Peer-Reviewed  

 
234 268 

 
 

  

 
S4 

 
"work-related stress" OR 
"occupational stress" 
 

  
982 

   

 
S5 

 
perspective OR experience 

 
201 332 

   

 
S6 

 
S1 AND S2 
 

  
5 745 

   

 
 S7 

 
S1 AND S2 AND S3 

 
Peer-Reviewed  
Årtal 2005-2015 

 
183 

 
5 

 
3 

 
2 

 
 S8 

 
S3 AND S4 AND S5 

 
Peer-Reviewed  
Årtal 2005-2015 

 
81 

 
6 

 
4 

 
3 

 
 S9 

 
"patient safety" 

  
34 713 

 
 

  

 
 S10 

 
S6 AND S9 

 
Peer-Reviewed  
Årtal 2005-2015 

 
162 

(**) 
11 

 
3 
 

 
1 

 
S11 

 
Interruptions 

  
2 188 

   

 
S12 

 
S3 AND S9 AND S11 

 
Peer-Reviewed  
Årtal 2005-2015 

 
62 

 
4 

 
3 

 
3 

(MH…) = exact major subject headings 
(MM...) =ecaxt subject headings 
 
(*) innebär att en artikel som redan tagits även har återfunnits i denna 
sökning varav antalet * markerar hur många artiklar som är lika. 

Totalt antal 
lästa 
abstrakt 

Total antal 
granskade 
artiklar 

Totalt valda 
artiklar i 
Cinahl 

(**) 
26 

 
13 

 
9 

 
Bilaga 1. Sökmatris över databasen Cinahl 
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Sökning 
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Sökord  Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal valda 
artiklar till 
granskning 

Antal valda 
artiklar 
efter 
granskning 

 
#1 

 
stress 

 
Begränsat 10år 
 

 
367 910 

 
 

 
 

 
 

 
#2 

 
nurs* 
 

 
Begränsat 10år 
 

 
246 847 

   

 
#3 

 
care 
 

 
Begränsat 10år 
 

 
867 526 

 
 

  

 
#4 

 
patient safety  
 

 
Begränsat 10år 
 

 
65 654 

   

 
#5 

 
work-related 
 

 
Begränsat 10år 
 

6 678 
   

 
#6 

 
interruptions 
 

 
Begränsat 10år 
 

 
2 367 

   

 
 #7 

 
#1 AND #2 

 
Begränsat 10år 
 

 
11 295 

 
 

 
 

 
 

 
 #8 

 
#1 AND #2 AND #3 

 
Begränsat 10år 
 
 

 
5 757 

 
 

 
 

 

 
 #9 

 
#1 AND #2 AND #3 AND 
#4 
 

 
Begränsat 10år 
 

 
224 

(*) 
12 

 
1 

 
1 

 
 #10 

 
#1 AND #2 AND #5 

 
Begränsat 10år 
 

 
284 

(*) 
10 

 
1 
 

 
1 

 
#11 

 
#1 AND #2 AND #6 

 
Begränsat 10år 
 

 
25 

(*) (##) 
3 

 
0 

 
0 

 Totalt 
antal lästa 
abstrakt 

Total antal 
granskade 
artiklar 

Totalt valda 
artiklar i 
Pubmed 

(*) innebär att en artikel som redan tagits även återfunnits i denna sökning 
varav antalet * markerar hur många artiklar som är lika. 
(#) innebär antalet artiklar vars abstract redan lästs. (***) 

25 
 
2 

 
2 

 
Bilaga 2. Sökmatris över databasen Pubmed 
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Litteraturöversikt 
 
 

Syfte Metod 
(design, urval 
metodanalys,) 

Resultat 

 
Titel: 
Exploring nursing 
staffs 
communication in 
stressful and non-
stressful situations 
 
Författare: 
André B., Frigstad  
S. A, Nøst T. H. & 
Sjøvold E. 
 
Tidskrift:  
Journal of Nursing 
Management 
 
Årtal och Land: 
2015, Norge 

 
Att undersöka de 
faktorer som 
kännetecknar 
arbetsmiljön, med 
särskild fokus på 
kommunikation och 
interaktion mellan 
sjuksköterskor i 
stressiga och icke-
stressiga situationer.  
 

 
En kvantitativ 
tvärsnittsstudie.  
Studien bedrivs i samarbete 
mellan ett 
universitetssjukhus och en 
högskola.  
 
70 av de 101 personer som 
arbetade på 
universitetssjukhuset, fyllde 
i enkäten som delades ut 
vid seminarier, där 
vårdpersonal som arbetar 
mer än halvtid deltog. Alla 
som deltog i seminarierna 
avslutad enkäten. 88,6% 
var sjuksköterskor, 8,6% 
undersköterskor och 2,9% 
tillhörde annan 
personalkategori.  
 
Frågeformulär utgick från 
två olika perspektiv, 
"kommunikation i icke-
stressande situationer" och 
"Kommunikation under 
stress". Samband 
identifierades med  
 
24 objekt poängbedömdes 
från en gradskala beroende 
på om det beteende som 
beskrivits, inträffat eller 
inte och hur ofta. Den 
presentera omvårdnad-
steorier, omvårdnads-
processen och användning 
av diagnoser. Persons 
korrelationsteknik 
användes. 
 
Studien genomfördes i 
samma period som den 
elektroniska patient-
journalen ändrades vilket är 
känt att vara en stressfaktor 
vilket gjorde att 
kommunikation i en 
stressig situation 
var av intresse för studien. 
 

 
12 beteenden som utgör 
faktorer undersöktes: 
ledning, utförande av 
uppgifter, omvårdnad, 
kreativitet, kritik, 
självsäkerhet, lojalitet, 
acceptans, brist på 
självförtroende, 
självuppoffring, 
engagemang och empati 
 
När de två perspektiven 
jämfördes, påträffades 
skillnader i åtta av 
de 12 faktorerna.  
 
Bland annat ansågs 
omsorg, empati och 
utförande av uppgifter 
påverkas negativt i 
stressade situationer 
medan kreativiteten 
ökade.  
 
Alla 12 faktorer är 
viktiga för att utveckla 
en dynamisk arbetsmiljö 
som kan klara 
utmaningar sådana som 
förändring och 
införandet av nya rutiner 
eller teknik.  
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Titel: 
Going blank: 
factors contributing 
to interruptions to 
nurses work and 
related outcomes 
 
Författare: 
McGillis Hall, L., 
Ferguson-Paré, M., 
Peter, E., White, D., 
Besner, J., 
Chisholm, A., 
Ferris, E., Fryers, 
M., Macleod, M., 
Mildon, B., 
Pedersen, C. & 
Hemingway, A   
 
Tidskrift: 
Journal of Nursing 
Management 
 
Årtal och Land: 
2010, Kanada 

 
Att undersöka avbrott i 
sjuksköterskors arbete, 
orsaken till det samt 
vilken relaterad effekt 
det ger. 

 
En blandstudie med 
kvalitativ och kvantitativ 
metodik. Observationer 
över slumpmässigt utvalda 
sjuksköterskor följt av 
fokusgrupper där ett 
delprov av de observerade 
sjuksköterskorna valdes. 
Alla deltagare inbjöds även 
att delta i fokusgrupper som 
syftade till att öka 
validiteten. 
 
Studien gjordes på 36 
medicinska och kirurgiska 
avdelningar på 9 
utbildningssjukhus i de 3 
provinserna av Canada; 
Ontario, British Columbia 
och Alberta. Totalt 360 
sjuksköterskor 
observerades vilket skapade 
2880 timmar data. 113 
deltog i fokusgrupperna.  
 
En detaljerad 
innehållsanalys utfördes.  
Slutligen integrerades de 
kvalitativa fokus-
gruppernas data med den 
kvantitativa 
observationsdatan, vilket 
genererade resultatet. 
 

 
Den dominerande källan 
till avbrott var 
medarbetare av olika 
slag.  
 
Sammanlagt 
observerades 13 025 
avbrott på de medicinska 
och kirurgiska enheterna, 
men flest avbrott 
uppträdde på de 
medicinska enheterna. 
 
 

 
Titel: 
Influence of 
workplace demands 
on nurses’ 
perception of 
patient safety  

Författare: 
Ramanujam, R., 
Abrahamson, K. & 
Anderson, J. G.  
 
Tidskrift: 
Nursing and Health 
Sciences 

Årtal och Land: 
2008, USA 
 

 
Att undersöka 
förhållandet mellan 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
arbetskrav och 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
patientsäkerhet 

 
En kvantitativ enkätstudie.  
Genomfördes som en del av 
ett större projekt för att ta 
itu med påverkan av 
organisatoriska faktorer 
gällande säkerhetskulturen 
på sjukhus. Enkätfrågorna 
behandlade personalens 
attityder gällande 
arbetsmiljö och 
patientsäkerhet 
 
Två sjukhus deltog och 
enkäter skickades till 850 
sjuksköterskor som sedan 
skickades tillbaka till 
forskarna. Adresser 
hämtades från sjukhusets 
HR-avdelning.  
Hypoteserna testades och 
data screenades. 
 

 
Sjuksköterskors 
arbetskrav är kopplade 
till sjuksköterskors 
uppfattning om deras 
förmåga att utöva säker 
vårdkvalité. 
 
Hög arbetsvolym och 
låga nivåer av personlig 
kontroll ökar utmattning 
och minskar 
säkerhetsuppfattningen.   
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Titel: 
Interruptions in 
clinical nursing 
practice 
 
Författare: 
Sørensen, E. E. & 
Brahe, L.  
 
Tidskrift:  
Journal of clinical 
nursing. 
 
Årtal och Land:  
2013, Danmark 
 

 
Att rapportera avbrott 
på sjukhus i 
sjuksköterskornas 
arbete och diskutera 
dess konsekvenser för 
omvårdnadsarbetet. 
 

 
En kvalitativ 
observationsstudie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Fem sjuksköterskors arbete 
observerades under tre 
veckor och intervjuer 
gjordes med två 
sjuksköterskor. 
 
Deltagare valdes från en 
kirurgavdelning på ett 
danskt sjukhus.  På grund 
av den begränsade 
tidsramen som studien 
hade, valdes sjuksköterskor 
som var i tjänst precis vid 
den tidpunkten.   
 
Efter transkription 
framställdes data för analys, 
systematisering och 
mönsteridentifiering för att 
utveckla 
teman som sedan 
kategoriserades.  
 

 
Sjuksköterskor avbröts 
främst av korta frågor 
och svar mellan 
sjuksköterskekollegor. 
Avbrott under medicin-
förberedelser i 
läkemedels- 
förrådet var det mest 
vanliga, medan 
patienterna var ansvariga 
för färre avbrott än 
någon annan grupp. 
Sjuksköterskor ansåg 
vissa avbrott som 
oundvikliga och andra 
som kunde undvikas. 

 
Titel:  
Job Characteristics 
in Nursing and 
Cognitive Failure at 
Work 

Författare: 
Elfering, A., 
Grebner, S. & 
Dudan, A.  
 
Tidskrift: 
Safety and Health at 
Work 

Årtal och land: 
2011, Schweitz 
 
 

 
Denna studie 
undersökte sambandet 
mellan egenskaper i 
omvårdnadsarbetet 
som sannolikt kommer 
att störa kognitiv 
funktion, det vill säga 
framkalla kognitiva 
brister medan personen 
arbetar. 
 

 

 
En kvantitativ enkätstudie. 
 
Frågeformuläret WCFS 
(Workplace Cognitive 
Failure Scale) användes, 
och frågade efter kognitiv 
svikt i arbetet och som 
omfattar tre sub-skalor: 
”Dålig minnesfunktion”, 
”Dålig uppmärksam-
hetsreglering” och ”Brister 
i handlings-utövande” 
 
Urvalet bestod av 96 
sjuksköterskor. Deltagarna 
arbetade  på 11 sjukhus 
över den tysktalande delen 
av Schweiz. Deltagande 
var 48 %. De blev 
kontaktade och informerade 
och gav också sitt samtycke 
innan enkäterna 
överlämnades. 
 
Arbetsegenskaper mättes 
med ISTA (Stress Oriented 
Task Analysis) 
Uppgiftsrelaterade stres-

 
Uppgiftsrelaterade 
stressorer främjade 
kognitiva misslyckanden 
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skalor var tidspress, 
koncentrationskrav, 
osäkerhet, avbrott, och 
prestations -begränsningar. 
 

 
Titel:  
Losing the Moment 
Understanding 
Interruptions to 
Nurses’ Work  
 
Författare:  
McGillis Hall, L., 
Pedersen, C. & 
Fairley, L.  
 
Tidskrift: 
The journal of 
nursing 
administration 
  
År och Land:  
2010, Kanada 

 
 
 
 
 
 

 
Att undersöka avbrott i 
omvårdnadsarbetet. 
 

 
Blandad metodstudie med 
observationer och 
fokusgrupp. 
 
Studien ägde rum på 6 
medicinska och kirurgiska 
enheter på 3 akutvårds-
universitetssjukhus för 
vuxna i Toronto, Kanada, 
 
Sjuksköterskor 
observerades slumpmässigt 
och blev utvalda från en 
lista med enhets 
sjuksköterskor som 
samtyckt att delta i studien.  
En sjuksköterska 
observerades per dag under 
en två veckors period, 
 
Vårdpersonal från studiens 
enheter, inklusive de som 
varit involverade i 
observationen, bjöds in till 
fokusgrupperna.  
29 personer deltog och fick 
kontrollera 
observationsdata och 
teman. 
Fokusgruppens uppgifter 
transkriberades, 
analyserades och kodades 
av 3 medlemmar från 
forskningsteamet. 
 

 
Nära en tredjedel av de 
avbrott som 
sjuksköterskor möter i 
sitt arbete kommer från 
annan vårdpersonal som 
sjukgymnaster, läkare, 
andnings tekniker osv.  
Sjuksköterskor stod för 
nästan 25% av avbrotten 
medan avbrott från 
patienter, familjer och 
besökare stod för en 
liknande andel.  
 
Mer än hälften av 
avbrotten var 
kommunikation i 
samband med vård och 
nära en fjärdedel 
orsakades av 
sjuksköterskor som 
väntade på eller sökte 
efter antingen patienten 
eller material. 
 

 
Titel:  
Nurses and stress: 
recognizing causes 
and seeking 
solutions 
 
Författare: 
Happell, B.,  
Dwyer, T,. 
Reid-Searl, K.,  
Burke, K. .J., 
Caperchione, C.M. 
& Gaskin, C..J. 
 
Tidskrift: 
Journal of Nursing 

 
Att ur ett 
sjuksköterske- 
perspektiv identifiera 
vilka faktorer som 
orsakar arbetsrelaterad 
stress och hur dem kan 
reduceras. 

 
En kvalitativ studie med 
intervjumetodik. 
 
Deltagarna ombads att 
identifiera källor till 
arbetsrelaterad stress samt 
ge förslag på möjliga 
förbättringar som 
arbetsplatsen kunde 
implementera för att 
minska stress.  
 
Sex fokusgrupper 
genomfördes där 38 
sjuksköterskor deltog. 
 

 
Studien fann 12 källor 
till arbetsrelaterad stress 
samt 11 kategorier där 
förslag till förbättringar 
gavs av 
sjuksköterskorna. 
 
Källor till arbetsrelaterad 
stress var: 
*hög arbetsbelastning  
* otillgängliga läkare 
*brist på stöd 
*personalproblem 
*personliga problem, 
*anhöriga till patienten 
*skiftarbete  



 23 

Management 
 
Årtal och land: 
2013, Australia 
 

*brist på bilparkering 
*överrapportering 
*inget gemensamt 
viloutrymme för 
sjuksköterskor  
*ingen utveckling 
*psykisk ohälsa hos 
patienten  
 

 
 
Titel: : 
Nurses' satisfaction 
with their work 
environment and the 
outcomes of clinical 
nursing supervision 
on nurse’ 
experiences of well-
being – a Norwegian 
study 
 
Författare: 
Bégat, I.,  
Ellefsen, B. & 
Severinsson, E.  
 
Tidskrift: 
Journal of Nursing 
Management 
 
Årtal och land: 
2005, Norge 
 
 

 

Undersöka 
sjuksköterskors 
tillfredsställelse med sin 
psykosociala 
arbetsmiljö, deras 
moraliska känslighet 
och skillnader i 
resultaten av klinisk 
omvårdnadshandledning 
i samband med 
sjuksköterskors 
välbefinnande.  

 

 
 
En kvantitativ enkätstudie. 
 
Dem använde tre 
frågeformulär. I den första 
enkäten ingick data såsom: 
kön, ålder, erfarenhet m.m. 
Den andra enkäten, 
”Arbetsmiljö” innehöll 
områdena arbetsglädje och 
psykosocial arbetsmiljö. 
Den tredje enkäten, ägnades 
åt frågan om moralisk 
känslighet. 
 
Deltagarna bestod av norska 
sjuksköterskor från två 
sjukhus. Cirka 150 
frågeformulär gavs till 
sjuksköterskor som arbetar i 
antingen akuta, medicinska 
kirurgiska eller geriatriska 
vårdavdelningar. 
Svarskvoten ansågs låg så 
ytterligare 40 enkäter 
delades ut och 18 av dem 
fullföljdes. 
 
Data analyserades med 
beskrivande och inferential 
statistik. Spearman’s 
korrelationskoefficient 
användes för att beräkna 
korrelationen mellan 
faktorerna.  
 

 
 
Sjuksköterskors 
tillfredsställelse med sin 
psykosociala arbetsmiljö 
återspeglades i sex 
faktorer: jobbstress och 
ångest, relation med 
kollegor, samarbete och 
god kommunikation, 
arbetsmotivation, 
arbetskrav och 
professionell utveckling. 
 
Sjuksköterskors 
uppfattningar om 
moralisk känslighet består 
av sju faktorer: grunder 
för åtgärder, etiska 
konflikter, värden i 
vården, självständighet, 
patientnära vård, viljan att 
ge vård av hög kvalitet 
och viljan att ge vård av 
hög kvalitet som skapar 
etiska dilemman.  
 
Sjuksköterskors 
välbefinnande 
avspeglades i fyra 
faktorer: fysiska symptom 
och ångest, känslor av att 
inte ha kontroll, 
engagemang och 
motivation och 
sömnstörningar. 
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Titel: 
Registered nurse 
perspectives on 
delayed or missed 
nursing cares in a 
New Zealand 
hospital  
 
Författare:  
Winters, R. & 
Neville, S.  
 
Tidskrift:  
Nursing Praxis in 
New Zealand 
 
Årtal och Land: 
2012, Nya Zealand  

 
Att undersöka begreppet 
”missed care” 

 
En kvalitativ studie 
bestående av 
semistrukturerade intervjuer. 
 
Fem sjuksköterskor på ett 
sjukhus i Nya Zealand 
intervjuades.  De skulle vara 
legitimerade sjuksköterskor, 
jobba på ett akutsjukhus i 
Nya Zealand och ha 
erfarenhet av att vara 
sjuksköterska i 12 månader 
och arbeta heltid.  
 
Inspelningarna 
transkriberades. För att 
analysera data användes ett 
induktivt tillvägagångssätt. 
Efteråt kodades och 
kategoriserades texten. De 
teman som uppstod 
utvecklade undersökningens 
struktur. 

 
Tre huvud-kategorier 
identifierades:  
”den typen av vård som 
regelbundet blev försenad 
eller missades” och 
”orsaker till regelbunden 
försenad eller missad 
vård” samt ”moralisk 
stress” som var förknippat 
med skuldkänslor och 
frustration, vilket 
sjuksköterskorna 
upplevde som ett resultat 
av försenad eller missad 
vård. 

 
Titel:  
The relationships 
between 
communication, care 
and time care 
intertwined: a 
narrative inquiry 
exploring the impact 
of time on registered 
nurses’ work. 
 
Författare:  
Chan, E. A.,  
Jones, A. &  
Wong, K.  
 
Tidskrift:  
Journal of Advanced 
Nursing 
 
Årtal och Land:   
2012, Kina 

 
Att rapportera en 
kvalitativ studie som 
undersöker 
sjuksköterskors syn på 
frågan om tid på 
arbetsplatsen. 
 

 
En kvalitativ studie med 
intervjumetodik. 
 
Fem sjuksköterskor 
intervjuades individuellt 
totalt tre gånger under 12 
månader.  Deltagandet var 
frivilligt och bestod av 
sjuksköterskor som arbetade 
på en 
intensivvårdsavdelning, en 
akut neurokirurgisk 
avdelning, 
rehabiliteringsavdelning och 
en medicinsk vårdavdelning 
i Hong Kong. Minst ett års 
erfarenhet och minst sex 
månaders erfarenhet i sina 
nuvarande kliniska områden 
krävdes.  
 
Intervjuer transkriberades 
och data kodades. Varje 
forskare framställde därefter 
en sammanfattning av 
texterna  och identifierade 
gemensamma betydelser ur 
texten för att stödja teman.  
 

 
Deltagarna beskriver hur 
försök i att arbeta mer 
effektivt ibland lett till 
oavsiktliga negativa 
konsekvenser för 
patientvården men också 
hur tidspress uppmuntrar 
kamratskap bland 
sjuksköterskor.  
 
Vidare redogjorde 
sjuksköterskor hur de fick 
anpassa sig till att skapa 
tid för kommunikation 
med patienter. 
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Titel: 
Work-related stress 
and intention to quit 
in newly graduated 
nurses 
 
Författare: 
Wu, T-Y.,  
Fox, P. D.,  
Stokes, C. &  
Adam, C. 
 
Tidskrift: 
Nurse Education 
Today 
 
Årtal och Land: 
2011, U.S.A 
 
 

 
Att undersöka uppkomst 
av arbetsrelaterad stress 
hos nyexaminerade 
sjuksköterskor, att 
identifiera vilka faktorer 
som påverkar deras 
stressnivåer samt deras 
avsikt att avgå från sin 
anställning. 
 

 
En kvantitativ enkätstudie.  
 
Rekrytering genom post och 
mejl.  Ett presentkort på 
5dollar erbjöds som tack för 
genomfört deltagande. 
 
402 examinerade 
sjuksköterskestudenter 
kontaktades varav 154 
deltagare genomförde 
enkätundersökningen. Det 
gav en svarsfrekvens 
på 38% . 
 
Arbetsrelaterade faktorer 
mättes med  
Job Stress Scale för 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor där en 6-
gradig Likertskala användes. 
Copingstrategier mättes med 
Simple Coping Style 
Questionnaire.  
 
 

 
Yngre och nyutbildade 
sjuksköterskor är mer 
benägna att uppleva stress 
i arbetet. 
 
Studien fann att 
instrumentella problem 
samt krävande 
omvårdnad var bland de 
största faktorerna som 
bidrog till stress och  
deltagarnas avsikt till att 
säga upp sig från sin 
anställning. 

    

 
Bilaga 3. Översikt av vald litteratur 
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