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Sammanfattning    
 
Arbetsrelaterad stress har ökat de senaste decennierna inom vården. Sjuksköterskorna 
tvingas arbeta under påfrestande arbetsförhållanden på grund av nedskärningar av 
viktiga resurser inom verksamheten, vilket resulterat i underbemanning och hög 
arbetsbelastning. Nyutexaminerade sjuksköterskor erhåller ingen fullständig 
introduktion vilket skapar en otrygghet i patientsäkerhetsarbetet. Arbetsrelaterad stress 
har visats ge en negativ inverkan på sjuksköterskornas hälsa då den ökar risken för både 
somatiska och psykiska sjukdomar. Detta kan leda till att sjuksköterskornas möjlighet 
att ge patienten en god och säker vård försvåras. Syftet med studien är att beskriva hur 
vårdandet påverkas av arbetsrelaterad stress utifrån ett sjuksköterskeperspektiv.  Studien 
utgörs av en litteraturöversikt enligt Fribergs modell där resultatet innefattar en 
kvalitativ och åtta kvantitativa artiklar samt en artikel med både kvalitativ och 
kvantitativ metod. De vetenskapliga artiklarna som togs med i analysen söktes fram i 
databasen Cinahl. De valda artiklarna skapade tillsammans tre kategorier och en 
underkategori samt ett övergripande tema över dessa. Resultatet visar en påverkan på 
vårdandet där sjuksköterskorna inte hinner med att se hela människan. Det visar även 
hur sjuksköterskornas hälsa relaterat till arbetsrelaterad stress påverkar patientens vård. 
Bristfälligt samarbete mellan olika professioner visar hur vården kring patienten blir 
ofullständig. Den ohållbara arbetsmiljön visar hur viktiga omvårdnadsåtgärder blev 
fördröjda eller icke fullgjorda. Resultatet i den litteraturstudien visar även att patienten 
utsattes för skadliga hälsorisker. Diskussionen innefattar problematisering och 
reflektion av det aktuella resultatet samt jämförelser med hjälp av litteratur, lagar och 
vetenskapliga artiklar.  
 
 
 
Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, Omvårdnad, Patient, Patientsäkerhet, Sjuksköterska   
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INLEDNING 
Arbetsrelaterad stress har ökat sedan mitten av 90-talet där allt fler inom sjukvården 
upplever arbetet mer och mer påfrestande. Långvarig stress kan skapa en slags obalans 
vad gäller sambandet mellan hälsosamma och ohälsosamma faktorer vilket leder till 
sämre förhållanden på arbetet (Socialstyrelsen 2014). Författarna har arbetat inom 
vården under flera år och vet att stress påverkar arbetssättet då det kan bli en omöjlighet 
att ge en god och säker vård. Under stressiga arbetsförhållanden kan vårdandet kring 
patienten bli bristfälligt och en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskan kan växa 
fram. Detta leder oftast till att sjuksköterskan blir tvungen till att prioritera det allra 
nödvändigaste som tillexempel medicinutdelning. Det kan därför leda till svårigheter att 
kunna ge patienten tillräckligt med tid samt se hela människan och dess livsvärld. Då 
problemet ökar kraftigt vill författarna därför beskriva hur arbetsrelaterad stress 
påverkar sjuksköterskans vårdande.  
 
 
BAKGRUND 
Begreppet stress syftar på upplevelser och situationer som pressar oss att åstadkomma 
något utöver vår normala förmåga vilket skapar både oro och frustration hos individen. 
Det är hjärnan som är styrande vad gäller människans beteendemässiga och fysiologiska 
sätt att reagera på stressorer och kan yttra sig både som positiva och negativa faktorer 
för hälsan. Stress uppträder när kroppen handskas med händelser som är stressfyllda där 
den akuta stressen är positiv och livsviktig medan den långvariga stressen är skadlig 
(Mcewen 2013). 
 

Arbetsrelaterad stress 
Arbetsrelaterad stress är ett vanligt problem som ökar där sjuksköterskorna tvingas till 
att utöva arbetsuppgifter till en orimlig gräns och kan leda till en känsla av 
otillräcklighet. Den arbetsrelaterade stressen leder till farliga konsekvenser hos 
sjuksköterskorna (Arnetz 2016). I en annan forskningsstudie beskrevs det hur 
arbetsrelaterad stress ger en ökad risk för hjärtsjukdomar, högt blodtryck, cancer, 
muskelrelaterade besvär samt psykosomatiska symtom som tillexempel 
utmattningssyndrom. Andra vanligt förekommande sjukdomar är psykiska problem som 
tillexempel depression. Den stora sjukfrånvaron kostar verksamheten stora summor då 
pengarna går åt att betala sjukpenning istället för att investera i viktiga resurser.  Studien 
menar på att en ond cirkel har skapats då den nationella ekonomin går i fel riktning 
(Liang et al. 2013, s. 114).  
 
 

Orsaker till arbetsrelaterad stress  
Enligt Arbetsmiljöverket (2013) ökar stressrelaterade symtom allt mer inom sjukvården 
och är en av de vanligaste orsakerna till att personalen drabbas utav sjukdom. En svensk 
statistiskundersökning visade att cirka 35 procent av sjukskrivningarna som rapporterats 
in mellan år 2005 och 2010, var orsakade av den organisation som verksamheten stod 
för. Vidare belyser Arbetsmiljöverket (2013) att de orsaker som ligger bakom den stress 
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som förekommer inom arbetet är den höga arbetsbelastningen, risk för att bli utsatt för 
hot och våld samt ansträngande patientkontakter. En annan orsak som även tas upp är 
att det inte finns tillräckligt med bemanning av vårdpersonal för de patienter som söker 
vård. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att de inte får en ordentlig introduktion 
eller handledning vilket kan leda till ökad stress och osäkerhet i arbetet. I en 
vetenskaplig studie framgår det hur nyutexaminerade sjuksköterskor ofta funderar på att 
lämna det nuvarande arbetet och istället börja arbeta inom andra yrkesverksamheter.  
Den globala ekonomin har påverkat sjukvården både strukturellt och finansiellt. Hälso-
och sjukvården har därför tvingats göra stora nedskärningar av viktiga resurser vilket 
har påverkat sjuksköterskornas arbetsmiljö negativt på grund av ökade påfrestningar. I 
studien beskrevs det även hur populationen runt om i världen blir äldre och allt fler 
drabbas utav kroniska och psykiska sjukdomar. Det betyder att kraven på 
sjuksköterskorna ökar och förmågan att ge god vård till patienterna försvåras 
(Farquharson et al. 2012 s. 2328). 
 

Förebygga arbetsrelaterad stress 
Enligt Arbetsmiljöverket (2015) är det en grundläggande och betydelsefull 
utgångspunkt att finna en balans mellan de krav som ställs och resurser som finns 
tillgängliga på en arbetsplats för att kunna undvika arbetsrelaterad stress. Om kraven är 
högre än de resurser som finns att tillgå kan detta resultera i både för hög 
arbetsbelastning och stress. Det mest relevanta är att arbetsgivaren arbetar utifrån en 
systematisk arbetsmiljö där undersökning av arbetsmiljö, bedömning och lösning utav 
riskerna samt arbeta fram en handlingsplan. Vidare bör arbetsgivaren följa upp och 
granska så att åtgärder utav riskerna faktiskt gett resultat. När en granskning av 
arbetsmiljöns risker undersöks bör de anställda arbeta under stress, detta för att hitta de 
bakomliggande orsakerna till problemen. Anonyma enkäter kan belysa bristfälligheter 
och orsaker samt att de anställda får möjlighet att påpeka vad det är som förorsakar 
deras stress. Arbetsgivaren kan även anordna olika typer utav mötesformer tillexempel 
medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Risken att drabbas utav arbetsrelaterad stress 
kan skilja sig mellan olika typer av yrken och arbetsgrupper vilket är viktigt att ta 
hänsyn till när resultatet av undersökningen har sammanställts. Det mest relevanta i 
denna typ utav undersökning är att identifiera allmänna orsaker som är gemensamma för 
de anställda. För att kunna avgöra om åtgärder behövs sättas in används 
undersökningens resultat som en identifiering utav allvarlighetsgraden på de 
förhållanden som är riskfyllda. Om risker finns är det viktigt att åtgärda de så snabbt 
som möjligt och även anteckna vad det är som har gjorts. Om detta inte är möjligt bör 
en handlingsplan göras där det tydligt står vilka riskerna är, vad det är som behöver 
göras, vem som ska ta tag i det och även ett datum på när det ska vara klart. Ibland kan 
någon i personalen forska fram en lämplig åtgärd men det finns även åtgärder som 
måste bli omhändertagna utav högre nivåer tillexempel den högsta ledningen. 
Avslutningsvis bör uppföljning och kontroll ske för att se om åtgärderna är tillräckliga 
eller om det behövs ytterligare åtgärder. Vid denna fas kan handlingsplanen vara i 
behov utav ändring. Att arbeta utifrån en systematisk arbetsmiljö innebär att varje steg 
regelbundet bör ses över, detta gäller även vid förändringar på arbetsplatsen. Det ska 
även finnas tydliga rutiner som innefattar hur risker ska förebyggas på bästa sätt 
(Arbetsmiljöverket 2015). 
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Sjuksköterskans roll och skyldigheter 
Svensk sjuksköterskeförening (2012) som har översatt ICN:s etiska kod till svenska 
förhållanden, innefattar de grundläggande områden som sjuksköterskan har skyldighet 
att följa vid ett etiskt handlande. De fyra ansvarsområden som sjuksköterskan har är att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Det första 
huvudämnet i koden är sjuksköterskan och allmänheten som innehåller riktlinjer för hur 
sjuksköterskan alltid ska utföra en respektfull omvårdnad och ta hänsyn till alla 
individers personliga åsikter och tro. Sjuksköterskan ska kunna informera samt 
undervisa patienten på ett sätt som gör att patienten själv kan ge ett samtycke till både 
sin omvårdnad och sin medicinska behandling. Patienten ska alltid vara informerad om 
rättigheten av att kunna välja eller avstå sin egen vård. Sjuksköterskan är skyldig att 
använda skriftlig dokumentation om patienten som innefattar total sekretess. Det är 
viktigt att sjuksköterskan utvecklar och är observant när det gäller både patientens och 
personalens säkerhet och miljö. Kodens andra huvudområde är sjuksköterskan och 
yrkesutövningen som handlar om hur sjuksköterskan arbetar för att kunna ge en så god 
omvårdnad som möjligt samt främja en god vård utifrån en bra arbetsmiljö. Att arbeta 
systematiskt för ett kontinuerligt lärande och legitimationsförnyelse. Sjuksköterskan ska 
följa upp och främja personalens hälsotillstånd där syftet är att kunna utföra ett bra 
arbete. Den tredje koden är sjuksköterskan och professionen där riktlinjer beskrivs för 
hur sjuksköterskan ska verkställa en patientnära omvårdnad, alltid ha en positiv 
inställning till att använda forskning, leda samt utbilda kring områden som innefattar 
god omvårdnad och hälsa. Sjuksköterskan ska engagera både sig själv och sina kollegor 
till att medverka i nationella sjuksköterskeorganisationer. Det sista huvudområdet är 
sjuksköterskan och medarbetare där riktlinjer om att sjuksköterskan ska forma en 
kännedom av de specifika arbetsuppgifter samt arbeta strategiskt vid hantering av 
konflikter. Sjuksköterskan ska förhålla sig utifrån ett sätt som stödjer yrkesmässiga 
etiska synsätt samt skydda enskilda personer, familjer och allmänheten från 
vårdpersonalens bristande handlingar. 
 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010) har sjuksköterskan en skyldighet att utöva ett 
systematiskt arbete som innebär säkerhet för patienten. För att kunna förebygga att 
patienter drabbas av vårdrelaterade skador ska vårdgivaren använda sig av de åtgärder 
som krävs för att förhindra detta. Vidare ska vårdgivaren alltid utreda de händelser som 
antingen orsakat eller kunnat orsaka en vårdrelaterad skada. Patienter och närstående 
ska alltid få en möjlighet att kunna medverka i arbetet när det gäller patientens säkerhet. 
Sjuksköterskan har en skyldighet att anmäla händelser till inspektionen för vård och 
omsorg som kunnat orsaka eller har orsakat en allvarlig vårdrelaterad skada. En annan 
skyldighet är att informera både patienten och dess närstående vid önskemål av 
patienten själv att en skada har skett förorsakad av vården. Vårdgivaren har även 
skyldighet att dokumentera hur ansvarsfördelningen ska se ut när det gäller arbetet kring 
patientsäkerheten på en arbetsplats. 
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Patientsäkerhet  
Patientsäkerhet innebär ett skydd mot vårdskada som innefattar psykiskt eller fysiskt 
lidande eller död för patienten som hade kunnat undvikas om förebyggande insatser 
hade satts in i god tid (Socialstyrelsen 2009). Förebyggande åtgärder bör sättas in och 
undersökas kontinuerligt inom verksamheten för att minska risker som kan påverka 
patientsäkerheten (Arbetsmiljöverket 2015). Syftet med patientsäkerhetslagen är att 
bedriva en god och patientsäker vård inom Hälso- och sjukvården genom att minska 
risken för vårdrelaterade skador. Vårdgivaren har en skyldighet att utöva ett väl 
fungerande patientsäkerhetsarbete genom att ha en bra planering och ledarskapsroll 
samt ha kontroll över verksamheten så att vården kring patienten blir bra utifrån den 
enskildes behov. Bristande patientsäkerhet kan leda till allvarliga vårdskador så som 
vårdrelaterade infektioner, trycksår eller fallskador. Enligt en undersökning som gjordes 
år 2014 visade den att vårdrelaterade infektioner stod för en tredjedel av alla vårdskador 
inom Hälso- och sjukvården. Vidare belyser Socialstyrelsens lägesprotokoll hur viktigt 
det är att vården strävar efter en tidig riskbedömning och snabba beslut om vilka 
insatser som bör sättas in, detta för att utesluta framtida vårdskador. Vårdskador kan 
sluta i allvarliga konsekvenser som tillexempel att patienten i värsta fall avlider 
(Socialstyrelsen 2015). Vårdpersonal har även en skyldighet att förebygga vårdskador 
genom att identifiera riskerna och begränsa dessa. Det är även viktigt att rapportera 
vårdskador för en vidare utredning så att vården på sikt kan utesluta liknande händelser. 
Om det uppstår risker som kan eller har orsakat vårdskada måste hälso- och 
sjukvårdspersonal enligt lag göra en Lex Maria anmälan. En Lex Maria anmälan syftar 
till att undersöka händelseförloppet för att få en klar översikt över vad som gick fel. När 
det har gjorts kan det beslutas om vilka åtgärder som passar in för att undvika liknande 
problem i framtiden (SFS 2010:659). 
 
Vårdvetenskap 
Hälsa 
Upplevelsen utav hälsa är individuell och kan skilja sig beroende på vilken fas i livet 
individen befinner sig i. Därför anses det vara en omöjlighet att sätta en precis gräns för 
vad hälsa innebär. Hälsa anses vara en del av varje människas liv som är genetisk och 
påverkas av den sociala, kulturella och yttre miljön. Om individen endast upplevs som 
en biologisk kropp utgår vårdaren ifrån det biomedicinska perspektivet vilket innebär att 
hälsa uppnås när individen är fri från sjukdom. Utgångspunkten ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv är att fokusera på människans hälsa och lidande istället för individens 
sjukdom. Vårdaren bör försöka ta reda på vad varje enskild patient upplever samt 
uttrycker om vad hälsa eller lidande innebär för just denne. Om vårdaren lyckas 
kartlägga patientens upplevelse utav vad både hälsa och lidande innebär möjliggörs 
målet att försöka lindra lidandet hos patienten. Vidare kan vårdaren även erbjuda det 
stöd eller hjälp som patienten behöver för upplevelsen utav en god hälsa (Wiklund 
2003, ss. 78-79). Hälsa kan upplevas utifrån flera olika sätt och innebär en känsla utav 
psykiskt, fysiskt eller socialt välbefinnande. Socialstyrelsens definition utgår ifrån det 
humanistiska synsättet där människan ses som en helhet. Hälsa upplevs när individen 
känner välmående både kroppsligt och själsmässigt (Socialstyrelsen 2009). 
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Lidande 
Omvårdnadsteoretikern Eriksson (1994, s. 11) beskriver att ett lidande hör till 
människans liv. Det är naturligt att människan under sin existens lider och med det 
menar omvårdnadsteoretikern och vårdforskaren Eriksson, att människolivet är en kamp 
mellan det onda och det goda, liv och död, lust och lidande. Om livet inte bestod av 
denna ständiga kamp hade livet varit tomt. Eriksson beskriver vidare hur lidandet skapar 
en otrygghet där känslor som rädsla, ångest och oro blir en del av livet. När människan 
bekträftar sina känslor innebär det också att patienten hamnat i ett lidande och här börjar 
även kampen och en strävan efter att besegra den. Det är viktigt att genomgå denna 
kamp och inte bortse från sina känslor. Enligt Eriksson är det en grundläggande del i 
lidandet för att övervinna de outhärdliga känslorna. När människan påbörjar kampen 
gäller det även att klara den och inte ge upp. De som oftast ger upp är de som saknar 
förmågan att söka stöd (Eriksson 1994, ss. 30-31). Enligt Wiklund (2003, ss. 96-97) har 
den lidande människan svårt att tala om sina känslor och tankar med andra men det 
finns en önskan om att vårdaren uppmärksammar patientens lidande. Därför är det 
viktigt för vårdaren att tala med den lidande patienten utifrån ett helhetsperspektiv och 
hjälpa denne att sätta ord på sitt lidande. Stöd från vårdpersonal kan därmed underlätta 
den svåra kampen för den lidande individen. Vidare beskriver omvårdnadsteoretikern 
att ett lidande saknar mening i grund och botten då döden skiljer människor åt, men ett 
lidande kan även få en mening. Lidandet kan genom sorg frambringa kärlek och 
gemenskap och därför är det viktigt som vårdpersonal att sträva efter ett sådant 
förhållningssätt för att skapa trygghet för den lidande människan (Eriksson 1994, ss. 11-
12).  
 
Vårdlidande 
När vårdaren inte tar sig tid och lyssnar på vad patienten har att säga kan detta medföra 
förvärring av patientens situation då känslan av att bli tagen på allvar uteblir. Det är 
vanligt att individer som blir fråntagna sitt värde upplever skam då känslan av helhet 
och värdighet förvinner trots att orsaken kan bero på omvärlden. Dahlberg & Segesten 
(2010, ss. 215-217) menar att den lidande individen känner sig förbisedd och 
förolämpad när denne inte uppmärksammas tillräckligt.  
 
I boken Den lidande människan (Eriksson 1994, s. 86) berörs ämnet vårdlidande där 
Florence Nightingales teori lyfts fram om hur vårdlidandet spelar stor roll inom vården. 
När en människa som är i kontakt med vården upplever känslor som ensamhet, 
osäkerhet och rädsla innebär det enligt teorin, ett svar på en otillräcklig vård. Det 
betyder även enligt författaren att ett lidande kan växa fram hos patienten. Den 
vanligaste typen av vårdlidande är kränkning av patientens värdighet. Kränkning 
beskrivs som när patienten blir fråntagen sin rätt att vara människa. Eriksson (1994) 
menar på att patientens värdighet blir förbisedd när vårdaren tillexempel nonchalerar 
patienten under ett samtal eller när patientens integritet och värde inte respekteras. En 
annan typ av vårdlidande är när vården blir otillräcklig. Eriksson (1994) beskriver att 
utebliven vård kan betyda att sjuksköterskan inte har möjlighet att bedöma patientens 
behov. Det kan också innebära att patienten inte får den vård denne är berättigad. Detta 
medför konsekvenser då patienten känner sig kränkt, utelämnad och otrygg i den miljön 
denne befinner sig i. Vidare beskriver författaren att en utebliven vård leder till ett 
lidande hos patienten och betyder alltid en kränkning av människans värdighet.  
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PROBLEMFORMULERING 
Idag upplevs sjukvården påfrestande för sjuksköterskan på grund av de höga krav och 
den ohållbara arbetsmiljö som därmed försvårar en god och säker vård för patienten. 
Sjuksköterskan kan oavsett arbetsplats vara med om en mer eller mindre stressfylld 
arbetsdag som i sin tur kan påverka förmågan till att ge en god vård och omsorg till 
patienten. I sjuksköterskans förhållningssätt bör det ske en strävan efter att förebygga 
ohälsa och lindra lidande vilket försvåras vid arbetsrelaterad stress. Alltmer besparingar 
sker inom vården genom nedskärningar av personal och begränsningar av värdefulla 
resurser görs. Det har också blivit mer vanligt att personal inom hälso- och sjukvården 
drabbas av utbrändhet och tvingas sjukskriva sig på grund av hög arbetsbelastning och 
arbetsrelaterad stress. Nyutexaminerade sjuksköterskor överväger att sluta arbeta som 
sjuksköterska och funderar istället på att söka arbete inom en annan profession. 
Patientsäkerheten äventyras då utebliven vård kan förekomma som tillexempel fel i 
läkemedelsadministrering. Patienten ges även en ökad risk att drabbas av vårdrelaterade 
skador.  I kombination med hög arbetsbelastning och underbemanning samt tidsbrist 
kan detta ge en negativ påverkan på patientens enskilda upplevelse utav vård och 
omsorg. Patienten kan känna en otrygghet och få ett bristande förtroende för hälso- och 
sjukvården. Om patienten upplever någon form av lidande som orsakats av vården 
benämns detta som ett vårdlidande. Då påfrestande arbetsförhållanden kan stå i vägen 
för att sjuksköterskan ska kunna lindra patientens lidande anser författarna att det är 
viktigt att beskriva hur arbetsrelaterad stress påverkar sjuksköterskans vårdande 
gentemot patienten.  
 

SYFTE 
Syftet är att beskriva hur vårdandet påverkas av arbetsrelaterad stress utifrån ett  
sjuksköterskeperspektiv. 
 
 
METOD  

Data 
Denna studie utgjordes av en litteraturöversikt enligt Friberg (2012, ss. 133-143). Det 
var en behjälpande metod för att få svar på studiens syfte som var att beskriva hur 
sjuksköterskans vårdande påverkas av arbetsrelaterad stress. Studien innefattade en 
kvalitativ och åtta kvantitativa vetenskapliga artiklar samt en artikel som bestod av både 
kvalitativa och kvantitativa ansatser. Detta gör att det blir en mer konkret översikt över 
empirisk forskning och hjälper författarna att fånga kunskap kring det aktuella ämnet.  

Datainsamling 
Innan informationssökningens start bokades en träff med en bibliotekarie, detta för att få 
bra tips om hur sökningen kan avgränsas men ändå få en så relevant 
informationssökning som möjligt. I informationssökningen användes databaserna 
Cinahl och Medline. Efter flertalet sökningar i Cinahl och Medline märktes det tydligt 
att Medline inte gav någon ny forskning då Cinahl hade en bredare översikt kring det 
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valda syftet. De artiklar som påträffades i Medline var inte många och hade dessutom 
redan hittats via databasen Cinahl (bilaga 1). Därför användes endast databasen Cinahl 
som utgångskälla i datainsamlingen. De sökord som valdes var: Work-related stress, 
Patient safety, Nurs*, Working conditions, Nursing workload, Patient outcomes, Work-
related, Stress, Nursing och Stress and effects. För att avgränsa sökprocessen ytterligare 
användes begränsningarna Academic Journals, English language och en begränsning 
från år 2005 till år 2015. Författarna valde att inte göra en geografisk begränsning då 
det gav fler antal sökresultat. De valda sökorden kombinerades med hjälp av den 
booleska termen AND och kommer att redovisas (bilaga 1). Vid sökning av 
vetenskapliga artiklar lästes artiklarnas titlar som ansågs svara på studiens syfte. De 
artiklar som tycktes vara väsentliga sparades i Cinahls folder där författarna sedan läste 
igenom alla artiklarnas abstract och ett flertal valdes bort då de inte ansågs svara på 
studiens syfte. Artiklarna skrevs ut i pappersform och granskades utifrån Fribergs 
modell (Friberg 2012, ss. 133-134). Artiklarna studerades noggrant där kvalitén 
granskades enligt Fribergs frågeställningar. Författarna ansåg att artiklarnas kvalité var 
viktig att undersöka för att tillföra resultatet en så bra vetenskaplig kvalité som möjligt. 
De kvalitativa artiklarna granskades utifrån fjorton frågeställningar varav de 
kvantitativa granskades utifrån tretton frågeställningar. Alla artiklarna genomgick denna 
kvalitetsgranskning där ett poäng gavs för varje frågeställning som kunde svaras JA på. 
Noll poäng noterades om artikeln svarade NEJ och inte kunde uppfylla 
frågeställningarnas kriterier. Artiklarna delades upp i tre olika kategorier innefattande 
låg, medel och hög kvalitet. Från 14-12 poäng ansågs artikeln ha en hög kvalité. Från 
11-9 poäng bedömdes artikeln ha medel kvalité och från 8-0 poäng ansågs kvalitén vara 
låg och uteslöts därför helt från studien. Utifrån kvalitén på artiklarna valdes de som 
tycktes kunna ge en grund för att påbörja analysen.   

 
Dataanalys 
De tio kvarstående artiklar som togs med i analysen var av medel och hög kvalitet och 
kommer att redovisas (bilaga 2). Enligt Friberg (2012, s. 140) ska artiklarna studeras om 
på nytt för att få en helhetsbild över vad de vetenskapliga artiklarna handlar om. 
Författarna analyserade därför studierna genom att läsa artiklarna ytterligare en gång 
till, detta för att få en klar översikt över artiklarnas innehåll. Författarna använde sig 
utav postitlappar där det skapades tillfälliga kategorier utifrån artiklarna. Författarna 
valde att ta hjälp av färgkodning för att möjliggöra identifiering av viktig kunskap som 
svarade på studiens syfte. Därefter diskuterades artiklarnas likheter respektive 
skillnader. Friberg (2012, ss.140-141) beskriver att en sökning av likheter och skillnader 
ska göras för att underlätta struktureringen av resultatet. Fortsättningsvis beskriver 
litteraturen att en sammanställning ska göras genom att presentera resultatet utifrån vald 
metod. En litteraturöversikt ska presenteras som en beskrivande text. Författarna har 
därför sammanfört resultatet enligt litteraturens anvisningar. Under tiden resultatet 
skrevs omformulerades de tillfälliga kategorierna till tre slutgiltiga kategorier samt en 
underkategori. Utifrån kategorierna kunde ett huvudtema identifieras som skapade en 
övergripande helhet över vad studien har resulterat i. 
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RESULTAT  

Hotad patientsäkerhet 
 
Ur artiklarna växte tre kategorier och en underkategori fram. Alla kategorier ger en 
beskrivning av att vården många gånger blir bristfällig och hur patienten därmed 
påverkas utav problematiken. Studiens resultat visar tydligt på att patientsäkerheten 
riskeras att hamna i fara. Hotad patientsäkerhet kunde därför identifieras som ett 
huvudtema utifrån samtliga kategorier, då detta enligt författarna ansågs vara 
”kärnpunkten” i problemet. Ett huvudtema skapades för att ge studien en övergripande 
helhet över alla kategoriers innehåll. 
 

Figur 1.  
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Bemötandet gentemot patienten påverkas 
Att kunna ge en god och säker vård är en viktig del i sjuksköterskans arbete. Detta 
försvårades när sjuksköterskan konstant utsattes för påfrestande arbetsmiljöer där 
orimligt höga krav var en betydande faktor. I flertalet artiklar framgick det att 
sjuksköterskan inte hade en inblick i hur mycket tid varje patient var i behov av, därför 
blev det en svårighet för sjuksköterskan att ge patienten en god omvårdnad. Dagliga 
morgonrutiner kring patienten kunde inte utföras på grund av tidsbrist (Berland, Natvig 
& Gundersen, 2007; Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2013). Att 
sjuksköterskan inte hann kommunicera och se hela patienten var något som tydligt 
framgick i ett flertal studier. Det framkom även att det mest förekommande problemet 
var att sjuksköterskan inte hann trösta och prata med patienterna (Aikens et al., 2013; 
Duffields, Diers, O´Brian-Pallas, Aisbetts, Roches, Kings & Aisbetts, 2011). 
Sjuksköterskorna hann varken prata eller undervisa patienter och deras närstående vilket 
också var ett problem som inte prioriterades. I en kvantitativ tvärsnittsundersökning 
gjord i Belgien, Nederländerna och USA visar även den att arbetsrelaterad stress gav en 
rad olika konsekvenser. Den höga arbetsbelastningen gav inte sjuksköterskorna någon 
möjlighet till att se hela patienten och deras närstående. Vidare beskrevs det hur 
sjuksköterskorna inte kunde tillfredsställa deras behov och önskemål vilket ledde till 
frustration och otrygghet mellan båda parter. Därför bidrog det till att patient och 
närstående fick en upplevelse av osäkerhet vilket gjorde att mycket klagomål uppstod 
som därmed ledde till en bristande vårdkvalitet (Van Bogaert, Timmermans, Mace-
Weeks, Van Heusden, Wouters & Franck 2013). Den ökade arbetsbelastningen bidrog 
till att en patientcentrerad omvårdnad utifrån ett holisktiskt perspektiv inte kunde 
uppfyllas (Leary, White & Yarnell, 2013). Ett exempel som tas upp i studien där 
patienter med lungcancer och som även erhåller psykisk ohälsa inte blev sedda eller 
hörda av sjuksköterskan och kände sig därmed utelämnade. Ett liknande problem som 
lyfts fram i Udos, Danielsons, Henochs & Melin-Johanssons (2013) studie var att 
palliativa patienter oftast lämnades ensamma på grund av att sjuksköterskorna hade 
alldeles för stort antal patienter att ansvara för. Sjuksköterskorna som deltog i studien 
berättade att de gärna ville sätta sig hos patienterna och visa att de fanns tillgängliga och 
inte blivit bortglömda men detta blev en omöjlighet för sjuksköterskorna. Som 
sjuksköterska är det viktigt att inte se patienten som ett objekt utan istället se denne som 
en existerande individ. Den ökade arbetsbelastningen och den ständiga tidsbristen ledde 
till att sjuksköterskorna blev alltmer trötta och mindre uppmärksamma på patienternas 
allmäntillstånd. Sjuksköterskorna i undersökningen upplevde att patienterna tillslut 
objektifierades och sågs som ett hinder i deras arbete. I slutändan blev 
sjuksköterskornas omvårdnadshandlingar gjorda per automatik (Ramanujam, 
Abrahamson & G. Anderson 2008). 
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Patientens vård blir fördröjd eller utebliven 
Tidsbrist var en av de främsta orsakerna till att arbetet inte alltid går ihop. Detta ledde 
till att sjuksköterskor inte hann göra klart sina arbetsuppgifter som drabbade patienterna 
på grund av den ohållbara arbetsmiljön. Dessa arbetsuppgifter som är högst relevanta 
omvårdandsåtgärder så som övervakning av patienterna, förberedelser inför 
undersökningar, procedurer och utskrivningar blev ogjorda. Men även 
inskrivningssamtal med patienterna blev ofta fördröjda, det menar sjuksköterskorna på 
kan bli en fara för patienterna då de inte blir omhändertagna vid ankomst (Aiken et al., 
2013; Berlands, Natvigs & Gundersens, 2007). I Duffields et al. (2011) studie framgick 
det att andra omvårdnadshandlingar som hud och munhygien inte blev genomförda på 
patienterna. Att hjälpa och stötta patienten till mobilisering, svara på trygghetslarm samt 
administrering av smärtstillande läkemedel vid behov var andra omvårdnadsåtgärder 
som blev försenade på grund av det förhöjda arbetstrycket. Det finns ett klart samband 
mellan den ohållbara arbetsmiljön och sjuksköterskans brister i journalföringen. I 
Duffields et al. (2011) studie framkommer det att tidsbristen ofta orsakade brister i 
sjuksköterskans journalhantering. Sjuksköterskorna i studien beskriver att viktiga 
omvårdnadshandlingar kring patientarbetet inte dokumenterades eller blev fördröjda. En 
annan kvantitativ studie lyfter fram liknande problem där viktig information kring 
patientens hälsotillstånd glömdes bort att rapporteras över vid förflyttningar till andra 
enheter (Aiken et al. 2013).  

 
Ohållbar arbetsmiljö leder till bristfällig omvårdnad 
I sjuksköterskans profession ska ett patientsäkert förhållningssätt bedrivas för att 
utesluta att patienten utsätts för risker som påverkar dess hälsa. Detta kan försvåras vid 
påfrestande arbetsförhållanden. Den ökade stressnivån som sjuksköterskorna utsattes för 
ledde till en ökad risk för depression och utmattningssyndrom (Halbesleben, Wakefield, 
Wakefield & Cooper, 2008). Den ökade problematiken har visats ge en negativ 
påverkan på arbetsmiljön vilket har resulterats i att patientsäkerheten riskerats. Studien 
visar att rapportering av avvikelser har ökat de senaste tolv månaderna under studiens 
gång, detta på grund av att sjuksköterskan blir mindre uppmärksam på patientens 
hälsotillstånd. I en kvantitativ studie beskrivs det att den ohållbara arbetsmiljön 
resulterade i att sjuksköterskorna inte hann med att gå på rast vilket i sin tur ledde till 
ökad trötthet och försämrad prestationsförmåga. Sjuksköterskorna blev mindre 
observanta vad gäller patientsäkerheten (Hinno, Partanen & Vehviläinen-Julkunen 
2011). En liknande problematik lyfts fram i en undersökning gjord av Aiken et al. 
(2013) där sjuksköterskorna beskrev att deras röst inte blev hörd och att deras 
synpunkter och idéer till en förbättrad vård blev negligerade. Det resulterade i att 
sjuksköterskorna blev mindre engagerade i sitt arbete och därmed påverkades vårdandet 
av patienterna då det förekom många missar i arbetsuppgifterna. För att kunna bedriva 
en god och säker patientvård måste samtliga professioner ha en god samarbetsförmåga 
för att vården kring patienten ska säkerhetsställas. Berland, Natvig och Gundersen 
(2007) beskriver att samarbetet mellan kollegor fallerade och feltolkningar i 
kommunikationen uppstod. Detta ledde till att patientens vård istället blev bristfällig 
och patientsäkerheten berördes på ett negativt sätt då viktig information inte lyftes fram 
i patientsäkerhetsarbetet. En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att planera arbetet 
utifrån patienternas behov och önskemål. Vidare beskriver Berland, Natvig och 



11 
 

Gundersen (2007) att det inte fanns tillräckligt med tid att förbereda och planera sin 
arbetsdag för att kunna säkerställa patientsäkerheten. Sjuksköterskan stördes även i sin 
tankeförmåga då andra professioner inte tog hänsyn till sjuksköterskans behov av att 
planera sin arbetsdag. Detta resulterade i att fientliga relationer uppstod mellan 
kollegorna och fokuset låg inte längre på patienten utan på frustrationen som växte fram 
på grund av konflikterna. 

 
Patienter utsätts för risker 
På grund av det stora arbetstrycket upplevde sjuksköterskorna att patienterna hamnade i 
fara där en studie beskrev att det skedde ständiga upprepningar av bristfälliga 
identitetskontroller av patienter. Sjuksköterskorna blev även mindre observanta på 
risker som tillexempel uppkomst av trycksår (Kunaviktikul, Wichaikhum, Nantsupawat, 
Nantsdupawat, Chontawan, Klunklin, Roongruangsri, Nantachaipan, Supamanee, 
Chitpakdee, Akkadechanunt och Sirakamon 2015). Trycksår var en av de risker som 
patienterna ofta drabbades av flera gånger per månad i många europeiska länder där 
studien var gjord (Aiken et al. 2013). Det var även vanligt förekommande att avvikelser 
vad gäller läkemedelsadministrering till patienterna uppstod (Kunaviktikul et al. 2015). 
Andra risker som patienterna blev utsatta för var fallskador. Det grundade sig i att 
sjuksköterskorna inte hann med att upplysa om följsamheten till fallprevention 
(Duffield et al. 2011). Fallskador upprepades flertalet gånger som en risk där det också 
beskrevs att fall innebar svåra skador för patienterna (Aiken et al. 2013). Patienterna 
riskerades också att drabbas utav vårdrelaterade infektioner då sjuksköterskorna var 
utmattade och därmed blev mindre uppmärksamma över tecken på förändringar (Van 
Bogaert et al. 2013). För sjuksköterskorna var den en omöjlighet att kunna administrera 
läkemedel på bestämd tid, detta gjorde att patienternas medicinska behandling blev 
fördröjd (Duffield et al., 2011). Även administrering av vid behovsmedicinering så som 
smärtlindrande läkemedel var också något som uppmärksammades som fördröjt eller till 
och med blev ogjort. (Aiken et al. 2013). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden som valdes var en litteraturöversikt. Varför just denna metod valdes var för att 
ge en bredare kunskap i hur arbetsrelaterad stress påverkar vårdandet. Enligt Friberg 
(2012, s. 133) hämtas det kunskap på redan existerande forskning för att få en djupare 
förståelse för det aktuella ämnet. Analysen i en litteraturöversikt kan innehålla både 
kvantitativa och kvalitativa metoder därför har denna studie resulterat i båda delar men 
mestadels i kvantitativa ansatser. Fördelen med att studien innehåller både kvalitativa 
och kvantitativa metoder är att människans subjektiva upplevelser fångades samtidigt 
som en statistisk översikt över området kunde erhållas. Då studien endast innefattar en 
kvalitativ artikel och en artikel som är en blandning av kvalitativ och kvantitativ 
forskning önskade författarna kunna hitta fler kvalitativa artiklar. Detta för att få en 
ökad kunskap om just människors subjektiva upplevelser kring problemområdet. Att 
lyckas med det var en svårighet eftersom sökningen resulterade i mestadels kvantitativ 
forskning. Friberg (2012, s. 134) beskriver hur denna forskningsmetod har kritiserats då 
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den kan få en mindre mängd forskning som anses vara relevant. Vidare beskrivs det att 
det finns risk för att forskaren avgränsar sin studie utifrån ett bestämt urval och viktig 
forskning kring ämnet sorteras bort. Urvalet i denna studie har inkluderat forskning från 
år 2005 till år 2015 för att kunna tillföra studien en så färsk kunskap som möjligt. 
Studien inkluderar även forskning som är gjord runt om i världen, detta för att få en 
större inblick i hur arbetsrelaterad stress påverkar vårdandet i omvärlden och inte bara i 
Norden. De artiklar som användes i analysen var gjorda i Australien, Belgien, England, 
Finland, Holland, Norge, Sverige, Thailand och USA. Studien innefattar inget specifikt 
område inom vården utan författarna har valt att utforska alla olika vårdenheter och 
kommunala verksamheter. Detta för att skapa en större förståelse i hur stress påverkar 
all typ av vård. 
 
Sökprocessen inleddes i både Cinahl och Medline där det finns ett stort utbud av artiklar 
inom området omvårdnad. Medline uteslöts under artikelsökningen då den inte tillförde 
ny forskning än det som redan hade hittats i Cinahl. Genom endast användning av en 
databas kan det påverka studiens resultat negativt då utbudet av artiklar blir färre. Detta 
är något som inte påverkade denna studie eftersom sökprocessen i Cinahl gav 
tillräckligt med träffar. De artiklar som valdes är alla vetenskapligt förankrade och har 
en stor trovärdighet. De artiklar som exkluderades efter granskningen svarade inte på 
studiens syfte, var icke vetenskapligt förankrade eller var inte av medel eller hög 
kvalité. 
 
När granskningen av alla artiklar gjordes valdes det att utgå ifrån Fribergs (2012, ss. 
138-139) modell där författarna följde mallens alla frågor gällande artiklarnas kvalité. 
Därefter delades kvalitén upp i tre olika delar. De artiklar som endast uppfyllde låg 
kvalité uteslöts från studien och de med medel och hög kvalité valdes att tas med. Vid 
bearbetning av artiklarnas analys skapades tre kategorier och en underkategori. Att 
formulera tillhörande kategorier ansågs vara krångligt då mycket av 
forskningsmaterialet hängde samman i flertalet kategorier. Efter mycket diskussion 
kring val av kategorinamn kunde författarna tillslut identifiera ett övergripande 
huvudtema för alla kategorier. Att skapa ett tema ger ett tydligt mönster och en helhet 
över resultatets innehåll enligt Friberg (2012, s. 169). Alla artiklar som var relevanta för 
studien var publicerade på engelska vilket många gånger ledde till problem när vissa 
texter i artiklarna skulle översättas. Författarna har därför båda två läst igenom 
artiklarna noga för att få en liksidig tolkning av dessa och när ett problem uppstod har 
detta diskuterats. Författarna anser att samarbetet under studiens gång har fungerat 
mycket bra och båda har varit lika delaktiga i alla moment. 
 

Resultatdiskussion 
Det resultat som framkom i studien visar tydligt hur omvårdnaden av patienter påverkas 
av arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskorna. På grund av den höga arbetsbelastningen 
blev det en svårighet för sjuksköterskorna att ge en patientcentrerad vård. Resultatet 
visar att betydelsefulla handlingar som att ta sig tid att prata och vara lyhörd till 
patienten inte hanns med. Sjuksköterskorna hade för mycket ansvar vilket resulterade i 
att en prioritering av omvårdnadshandlingar var tvungen att göras samt att patienterna 
riskerades att hamna i fara.  I Chans, Jones och Wongs (2012, s. 2023) studie framkom 
det att sjuksköterskorna upplevde skuldkänslor då det inte fanns tillräckligt med tid för 
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att kunna skapa en relation till patienterna. Sjuksköterskorna beskrev hur de var tvungna 
till att prioritera tjugotals blodtryckskontroller istället för att sitta ned tillsammans med 
patienten. Vidare visade studien att sjuksköterskornas hälsa påverkas både fysiskt och 
psykiskt vid arbetsrelaterad stress vilket ledde till att en god och säker omvårdnad inte 
kunde uppfyllas. Den påfrestande arbetsmiljön skapade konflikter mellan olika 
professioner och samarbetet kring patienten blev bristfälligt.  
 
Dahlberg & Segesten (2010, s. 260) betonar hur sjuksköterskan bör sträva efter ett 
förhållningssätt med patientperspektivet som utgångspunkt. Patientperspektivet innebär 
att vårdaren ska ge en god vård på ett hänsynfullt sätt genom att ta tillvara på patientens 
erfarna livsvärld och sammanhang. Detta professionella förhållningssätt kan inte 
uppfyllas när arbetsrelaterad stress gör det omöjligt för sjuksköterskorna att se 
patienterna utifrån ett holistiskt synsätt. Dahlberg & Segesten (2010, s. 205) lyfter fram 
vikten av hur ett vårdande samtal kan hjälpa patienten och närstående att bearbeta den 
aktuella livskrisen. Att ge patienten möjlighet att uttrycka tankar och känslor utgör ett 
gott vårdande samtal. I studiens resultat framgår det att patienten uttrycker ett starkt 
behov av sjuksköterskans närvaro i en krissituation och där sjuksköterskan inte får en 
chans att inge trygghet. Patientsäkerhetslagen (2016) beskriver att sjuksköterskan ska 
arbeta utifrån en evidensbaserad vård utifrån patientens behov samt ge patienten 
möjlighet att får vara delaktig i sin vård. Sjuksköterskan ska utgå ifrån ett hänsynsfullt 
och respektfullt förhållningssätt gentemot patienten. World Health Organization (2012) 
beskriver att patienten alltid är expert på sig själv och därför är det viktigt att uppmuntra 
patienten till delaktighet i sin vård så att patienten får vara med och ta egna beslut kring 
sitt hälsotillstånd. När en otillräcklig vård påverkar patientens välbefinnande kan det 
skapa ett lidande hos patienten då denne känner sig utelämnad och inte tagen på allvar. 
Det innebär att patienten blivit utsatt för ett vårdlidande (Wiklund 2003, ss. 104-105). 
Här kan författarna relatera till studiens resultat där patienterna blev negligerade av 
sjuksköterskorna på grund av den påfrestande arbetssituationen. Den ohållbara 
arbetsmiljön gjorde det även svårt för sjuksköterskorna att tillfredsställa patienternas 
behov och önskemål. Wiklund (2003, ss. 104-105) beskriver hur viktigt det är att 
sjuksköterskorna uppmärksammar och sätter sig in i varje unik situation och reflekterar 
över sin egen och patientens roll i vårdlidandet.  
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) ska sjuksköterskan arbeta utifrån de fyra 
grundläggande områden som består av att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande. Här beskrivs också riktlinjer över hur sjuksköterskan ska 
förhålla sig till sin profession. Sjuksköterskans profession innefattar att visa medkänsla, 
vara lyhörd och trovärdig samt visa respekt för människans integritet oavsett bakgrund. 
Detta sätts på spel när sjuksköterskorna utsätts för ohållbara arbetssituationer och hejdar 
sjuksköterskan till att ge en god och säker vård utifrån patientens och närståendes 
behov. Enligt Fergusons et al. (2013, ss. 284-286) studie beskrevs det att förlängd 
vårdtid förekom då patienternas sjukdomstillstånd förlängdes på grund av 
sjuksköterskans bristande engagemang kring patientens vård. Vidare beskrevs det att 
patienterna upplevde bemötandet som en viktig del i sitt tillfrisknande. I Fergusons 
studie beskrevs det att sjuksköterskorna tog sig tid att informera och uppmuntra till 
delaktighet vilket gav patienterna en upplevelse av trygghet och förtroende till vården. 
Studien beskrev även hur både patienter och närstående betonar vikten av att känna sig 
respekterad och sedd av vårdpersonal. Patienterna och närstående som inte blev 
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informerade eller inte togs på allvar av vården upplevdes som respektlöst gentemot 
patienterna och närstående. 
 
I resultatet framkom det att patienterna utsattes för risker då sjuksköterskorna blev 
mindre uppmärksamma på att observera eventuella förändringar kring patientens status. 
Socialstyrelsen (2016) lyfter fram Hälso- och sjukvårdslagen där vården enligt lag alltid 
ska uppfylla de krav som framställts för att en god och kvalitetssäker vård ska kunna 
utföras korrekt. Detta innebär att sjuksköterskorna ska bedriva vården så att patienten 
känner trygghet och inte kommer till skada. Därför är en riskanalys bra att använda sig 
utav i förebyggande syfte så att risker tidigt kan identifieras. 
 
Sjuksköterskan har en skyldighet att säkerhetsställa patientens personliga uppgifter när 
de kommer till användning (Svensk sjuksköterskeförening 2012). I resultatet framkom 
det att sjuksköterskorna inte var tillräckligt uppmärksamma när det gällde ID-kontroll 
av patienterna vilket riskerade patientsäkerheten. Vårdgivaren har enligt lag skyldighet 
att dokumentera all viktig information vad gäller patientens vård och hur 
patientsäkerhetsarbetet är upplagt innehållande patientberättelse, åtgärder och resultat 
(SFS 2010:659). I denna studies resultat klargjordes det att sjuksköterskornas 
dokumentation om patienten antingen sköts upp eller inte blev utförd. Detta medförde 
ytterligare risker då viktig information angående patientens status inte lyfts fram i 
patientarbetet. 
 
I studiens resultat framgick det att ett minskat stöd från verksamhetschefen och andra 
professioner ledde till att sjuksköterskorna upplevde sig själva som otillräckliga på 
arbetet. Detta resulterade i mindre lust och ork till att engagera sig i patientens vård. 
Wallins, Jakobssons och Edbergs (2015, ss. 373-374) studie visar att dåligt stöd från 
verksamheten, sämre arbetsklimat och ledarskap ledde till ett mer ansträngande arbete. 
Vidare beskrevs det att ett bra samarbete och stöd från ledningen kommer att minska 
den påfrestande arbetsmiljön. 
 
Att arbetsrelaterad stress påverkar vårdandet är något som är en självklarhet då båda 
författarna arbetar inom vården och har många gånger upplevt en inre stress. Författarna 
ville därför med denna studie uppmärksamma problematiken ytterligare kring det 
aktuella ämnet. Författarna ville fokusera på exakt hur och vad som påverkas mest och 
framföra det vidare till allmänheten. Analysen visar på att en ohållbar arbetsmiljö är en 
av de vanligaste bakomliggande orsakerna till att vården många gånger blir bristfällig. 
Den här typen av problematik har en stor betydelse för vårdandet då både vårdpersonal 
och patienter påverkas på olika sätt. När vården inte blir säker på grund av den 
påfrestande arbetsmiljön kan det leda till ett minskat välbefinnande hos vårdpersonal 
och patienter då en osäker vård automatiskt skapar en otrygghet hos båda parter. För att 
kunna forma en hållbar samhällsutveckling när det gäller arbetsrelaterad stress, är det 
viktigt att identifiera de bakomliggande orsakerna som bidrar till den felaktiga vården 
samt finna åtgärder för dessa. Arbetsmiljöverket (2015) menar på att det är viktigt att 
öka arbetsresurserna och minska kraven inom verksamheten. Det är även viktigt att 
arbetsgivaren uttrycker tydlighet vad gäller arbetsplatsens mål, detta för bevara en 
tillfredsställande arbetsmiljö och utesluta oklarheter. Arbetsmiljöverket beskriver vidare 
att ett gott samarbete mellan kollegor leder till att arbetsbelastningen minskas och om 
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konflikter uppstår ska det finnas tydliga riktlinjer över hur de ska hanteras. Författarna 
anser därför att ledningen måste ta detta problem på allvar och prioritera rätt resurser. 
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SLUTSATSER 
Studiens resultat visar att arbetsrelaterad stress har en negativ effekt på sjuksköterskans 
förmåga att vårda på ett hänsynsfullt och patientsäkert sätt utifrån ett helhetsperspektiv. 
Ett minskat engagemang från sjuksköterskan har visats ge förlängda vårdtider och ett 
ökat lidande då patienternas sjukdomstillstånd försämrats.  I studien framkommer det 
även att sjuksköterskans hälsa drabbas och blir därmed mindre uppmärksam på 
patientens behov och hälsotillstånd. Vidare framkommer det av resultatet att ohållbar 
arbetsmiljö och bristande samarbete är några av orsakerna till arbetsrelaterad stress. 
Patienten riskeras även att utsättas för olika typer av vårdskador som tillexempel 
fallskador, trycksår och infektioner. Dokumentation och medicinadministrering blev 
antingen fördröjd eller bortglömd. Bemötandet gentemot patienterna riskerades att bli 
bristfälligt då sjuksköterskan inte hinner ta sig tid att lyssna, prata och stödja patienten 
vilket i sin tur resulterar i ett onödigt lidande förorsakat av vården. Resultatet svarar 
klart och tydligt på studiens syfte om hur vårdandet påverkas av arbetsrelaterad stress.  
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artiklar 
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stress AND 
patient 
safety AND 
Nurs* 
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conditions 
AND 
nursing 
workload 
AND 
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outcomes 
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2016-03-18 Working 
conditions 
AND 
nursing 
workload 
AND 
patient 
safety 

15 1 11 1 

2016-03-21 Nursing 
workload 
AND 
patient 
outcomes  
 

322 7 2, 6, 9, 27, 
81, 94, 95 
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2016-03-21 Work-
related 
AND stress 
AND 
nursing 
 

149 4 9, 19, 23, 28 1 

2016-03-21 Patient 
safety AND 
nurs* AND 
stress and 
effects 

47 1 44 0 
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(dubbletter) 

Artiklar 
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granskning 

Nr. Inkluderade 
artiklar 

2016-06-07 Work-
related 
stress AND 
patient 
safety AND 

16 (3) 3 5, 7, 8 0 
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AND stress 
AND 
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stress and 
effects 
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Bilaga 2 
Artikelmatris 

Författare, år, 
tidskrift och titel 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Berland, A., Natvig, G-
K. & Gundersen, D., 
2007, Intensive and 
Critical Care Nursing. 
Patient safety and job-
related stress: A focus 
group study. 

Syftet med studien är att 
undersöka effekterna av 
arbetsrelaterad stress och 
påverkan på 
patientsäkerhet 

Kvalitativ studie. En 
forskningsdesign 
bestående av 23 
sjuksköterskor som 
intervjuades i grupp.   

Studiens resultat visar 
att påfrestande 
arbetsmiljöer ger en 
klar påverkan på 
patientsäkerheten. 
Ökade krav och 
bristfälligt stöd från 
kollegor resulterar i 
ökad stress som 
påverkar 
patientsäkerheten.  
 

13/14p 
 
Hög 
kvalité. 

Kunaviktikul, W., 
Wichaikhum, O., 
Nantasupawat, A., 
Nantsupawat, R., 
Chontawan, R., 
Klunklin, A., 
Roongruangsri, S., 
Nantachaipan, P., 
Supamanee, T., 
Chitpakdee, B., 
Akkadechanunt, T. & 
Sirakamon, S., 2015, 
International Nursing 
Review.Nurses´extended 
work hours: Patient, 
nurse and organizational 
outcomes.  

Syftet med studien är att 
undersöka hur utökad 
arbetstid i Thailand 
påverkar relationen mellan 
patient, sjuksköterska och 
verksamhet. 

Kvantitativ studie. 
Designen är en prediktiv 
beskrivande studie där 
det inkluderades 1791 
sjuksköterskor som 
arbetade inom 51 
kommuner, 30 landsting 
och 5 regioner samt 4 
universitetssjukhus. Alla 
sjuksköterskor arbetade 
mer än 40 timmar/vecka. 

Resultatet i studien 
visar en positiv 
korrelation mellan 
utökad arbetstid och 
patientens omvårdnad. 
Där det visar att 
patienterna hamnar i 
fara då fel vid ID-
kontroll förekommer, 
ökad risk för trycksår, 
bristande 
kommunikation och 
klagomål från 
patienterna leder till 
att sjuksköterskorna 
drabbas av psykisk 
ohälsa.  

11/13p 
 
Medel 
kvalité. 

Ramanujam, 
R.,Abrahamson, K. & 
G. Anderson, J., 2008, 
Nursing and Health 
Sciences. Influence of 
workplace demands on 
nurses` perceptions of 
patient safety. 

Syftet med studien är att 
undersöka relationen 
mellan sjuksköterskors 
uppfattningar om 
arbetskrav och 
patientsäkerhet. 

Kvantitativ studie. En 
strukturell 
ekvationsmodellering 
användes för att 
analysera insamlad data 
från en undersökning 
gjord på 430 
sjuksköterskor på två 
olika sjukhus i USA.  

Resultatet visar att 
sjuksköterskorna fick 
en svårighet att uppnå 
en patientsäker vård 
på grund av de ökade 
kraven på arbetet. 
Grupp 1 som 
intervjuades ansåg att 
ökad stress gav en 
minskad kontroll över 
arbetet vilket 
påverkade 
patientsäkerheten. 
Grupp 2 ansåg att 
sjuksköterskorna var i 
behov av mer kunskap 
och erfarenhet för att 
uppnå en god och 

10/13p 
 
Medel 
kvalité. 
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säker vård.  
Hinno, S., Partanen, P. 
& Vehviläinen-
Julkunen, K., 2011, 
Scandinavia journal of 
Caring Sciences. The 
professional nursing 
practice environment 
and nurse-reported job 
outcomes in two 
European countries: a 
survey of nurses in 
Finland and the 
Netherlands. 

Syftet med studien är att 
undersöka sambandet 
mellan sjuksköterskornas 
arbetsmiljöeregenskaper 
och de rapporterade 
arbetsresultat på sjukhusen 
i Finland och 
Nederländerna som sedan 
jämfördes. 
 

Kvantitativ studie. En 
tvärsnittsundersökning 
användes. I Finland 
deltog 1192 
sjuksköterskor i studien 
varav 535 valdes 
slumpmässigt. I 
Nederländerna deltog 
1000 sjuksköterskor 
varav 334 valdes 
slumpmässigt i studien. 
lämnade 334.  

Studiens resultat 
framfördes i 
procentform där 
ländernas svar 
jämfördes med 
varandra som sedan 
sammanställdes. 
Resultatet visade en 
signifikant skillnad 
mellan länderna. 
Sjuksköterskorna från 
båda länderna hade 
tankar på att lämna sitt 
nuvarande yrke.  

10/13p 
 
Medel 
kvalité. 

Leary, A., White, J. & 
Yarnell, L., 2013, 
European Journal of 
Oncology Nursing. The 
work left undone. 
Understanding the 
challenge of providing 
holistic lung cancer 
nursing care in the UK 

Syftet med studien är att 
undersöka omfattningen 
och komplexiteten av 
tjänster som tillhandahölls.  

Kvantitativ studie. 
Resultatet analyserades 
med hjälp av 
beskrivande statistik. 78 
av 100 sjuksköterskor 
svarade på ett 
frågeformulär online. 

Resultatet visade en 
relation mellan ett 
antal kategorier 
bestående av 
omvårdnadshandlingar 
som blev ogjorda. 
Resultatet visade även 
brytpunkter inom 
vissa områden.  

10/13p 
 
Medel 
kvalité. 

Halbesleben, J., 
Wakefield, B., 
Wakefield, D. & 
Cooper, L., 2008, 
Western Journal of 
Nursing Research. 
Nurse Burnout and 
Patient Safety 
Outcomes: Nurse Safety 
receptions Versus 
Reporting Behavior. 

Syftet är att undersöka 
sambandet mellan 
sjuksköterskornas 
utbrändhet och dess 
påverkan på 
patientsäkerheten. 
Inklusive rapportering av 
beteenden och 
säkerhetshetsuppfattningar.  

Kvantitativ studie. En 
tvärsnittsundersökning. 
148 sjuksköterskor från 
olika vårdavdelningar 
inkluderades i studien.  

Resultatet visade en 
signifikant korrelation 
mellan olika faktorer 
där psykisk ohälsa 
hade en negativ 
inverkan på 
patientsäkerheten 
vilket skapade en 
osäker arbetsmiljö.  

9/13p 
 
Medel 
kvalité. 

H. Aiken, L., M. 
Sloane, D., Bruyneel, 
L., Van den Heede, K. 
& Sermeus, W., 2012, 
International Journal of 
Nursing Studies. 
Nurses`reports of 
working conditions and 
hospital quality of care 
in 12 countries in 
Europe. 

Syftet är att få en inblick 
över hur sjuksköterskor i 
Europa bedömer 
arbetsmiljö och kvalitet på 
sjukhusen och därmed 
identifiera lovande 
strategier för att behålla 
sjuksköterskor i praktiken. 
Syftet är även att 
undersöka hur ekonomin 
påverkar vårdkvalitén. 

Kvantitativ studie. En 
tvärsnittsundersökning 
där 33 659 medicin och 
operationssjuksköterskor 
från 12 europeiska 
länder deltog i studien. 
Ett 
övervakningsinstrument 
som var gemensamt för 
alla deltagare användes. 

Resultatet visade en 
stor variation mellan 
de olika länderna som 
deltog i studien. I 
studien framkommer 
de vilka 
omvårdnadshandlingar 
sjuksköterskorna 
rapporterade som 
ogjorda på grund av 
tidsbrist.  

11/13p 
 
Medel 
kvalité. 

Duffield, C., Diers, D., 
O`Brian-Pallas, L., 
Aisbett, C., Roche, M., 
King, M. & Aisbett, K., 
2011, Applied Nursing 
Research.Nursing 
staffing, nursing 
workload, the work 

Syftet med undersökningen 
är att föra samman 
sjuksköterskebemanning, 
arbetsbelastning, 
arbetsmiljö samt 
behandlingsresultat på en 
enhetsnivå. 
 

Kvantitativ studie. 
Författarna använde sig 
av en mixed method 
innehållande 
retrospektiva och aktuella 
tvärsnittsmetoder där 
sammanlagt 6 års 
dokumentation 

Resultatet visade en 
signifikant variation 
mellan ett antal kliniker 
där olika 
omvårdnadshandlingar 
rapporterades som 
fördröjda eller ogjorda 
på grund av ohållbar 

12/13p 
 
Hög 
kvalité. 
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environment and patient 
outcomes.  

analyserades. arbetsmiljö. 

Van Bogaert, P., 
Timmermans, O., Mace-
Weeks, S., Van Heusden, 
D., Wouters, K. & 
Franck, E., 2013, 
International Journey of 
Nursing Studies. Nursing 
unit teams matter: 
Impact of unit-level 
nurse practice 
environment, nurse work 
characteristics, and 
burnout on nurse 
reported job outcomes, 
and quality of care, and 
patient adverse events—
A cross-sectional survey.  

Syftet är att undersöka hur 
faktorer som praktik, miljö, 
arbetsegenskaper och 
utbrändhet påverkar 
verksamheten, vårdkvalitén 
och patientsäkerheten. 
 
 
 
 

Kvantitativ studie. En 
tvärsnittsundersökning 
där 1108 sjuksköterskor 
från 96 vårdenheter 
deltog genom ett 
strukturerat 
frågeformulär kombinerat 
av olika validerade 
mätinstrument. 

I resultatet 
identifierades 
sjuksköterskornas 
praktik, arbetsmiljö, 
arbetsegenskaper och 
utbrändhet som 
utfallsvariabler. I 
resultatet visades även 
oberoende variabler 
såsom arbetsledning, 
socialt kapital, 
emotionell utmattning 
och 
personlighetsförändring 
som viktiga 
prediktorer.  

9/13p 
 
Medel 
kvalité. 

Udo, C., Danielson, E., 
Henoch, I. & Melin-
Johansson, C., 2013, 
European Journal of 
Oncology Nursing. 
Surgical nurses` work-
related stress when 
caring for severly ill and 
dying patients in cancer 
after participating in an 
educational intervention 
on existential issues.  

Syftet med studien var att 
beskriva 
operationssjuksköterskors 
upplevelser kring 
arbetsrelaterad stress och 
omhändertagandet av svårt 
sjuka och döende patienter i 
cancer. 

Kvantitativ och kvalitativ 
studie. Författarna 
använde sig av mixed 
method för att analysera 
och jämföra data från 
föreläsningar och 
handledda diskussioner 
under år 2009-2010. 
Detta gjordes på 3 
kirurgiska vårdenheter på 
ett länssjukhus i Sverige. 
Datainsamlingarna 
bestod av upprepade 
intervjuer med 11 
sjuksköterskor i en 
utbildningsgrupp grupp 
där frågeformulär delades 
ut till 42 sjuksköterskor 
vid fyra tillfällen. 
 
 

Den kvantitativa visade 
en signifikant 
korrelation mellan 
arbetsrelaterad stress 
och de frågor som 
sjuksköterskorna 
svarade på. Det 
kvalitativa resultatet 
visade att 
sjuksköterskor som 
arbetade under hög 
press blev hindrade till 
att kunna ge god 
omvårdnad på grund av 
upprepande avvikande 
arbetsmiljöer.  

13/14p.  
 
Hög 
kvalité. 
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