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Sjuksköterskor har ett ansvarsfullt arbete och ibland en stressfylld arbetssituation. Vården 

idag har ofta ett högt tempo, då ett stort antal beslut skall fattas under tidspress, ibland 

används komplicerade apparaturer och mycket information måste överföras mellan olika 

vårdenheter. Antal fall som anmäls till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, har ökat. 

Många av misstagen som sker där sjuksköterskor är inblandade beror ofta på att 

sjuksköterskan känner sig stressad i sitt arbete.  

Syftet med denna studie var att utifrån tidigare forskning, beskriva vad som orsakar stress, i 

sjuksköterskans arbete och hur sjuksköterskor uppfattar att stress i arbetet påverkar 

omvårdnadsarbetet.  

Metoden var en litteraturöversikt där kritiskt granskade vetenskapliga artiklar analyserats 

och bearbetats. 

Följande huvudkategorier analyserades fram och låg till grund för studien. Orsaker till stress, i 

sjuksköterskans arbete och hur omvårdnadsarbetet påverkas av sjuksköterskans stress. Utifrån 

dessa huvudkategorier följde åtta underkategorier som belyste huvudkategoriernas resultat.  

Vårdlidandet uppstår många gånger på grund av omedvetet handlande, bristande kunskap och 

brist på reflektion i arbetet Omedvetet handlade kan vara en konsekvens från sjuksköterskans 

stress som framträder i deras omvårdnadsarbete t ex genom kränkning av patienterna och/eller fel 

i rutiner. Stressen kan förblinda sjuksköterskorna och resultera i att patienterna inte längre ses 

eller bemöts som människor.  
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Nurses in health care have a responsible and sometimes stressful job. Nowadays there’s a 

high pace in health care where many decisions have to be made during time pressure, a lot 

of information has to be transferred between health care units and sometimes complicated 

equipment are used. Cases of mistakes are reported more than ever to the national 

committee responsible for health care. Many of the mistakes, where the nurses are involved 

are due to the nurses’ stress.  

The aim of this study was to gather information to describe causes of stress in nursing care 

and the nurses’ experience of stress influence on health care. 

The method that was chosen for this study was a literature review where scientific, critically 

reviewed articles were analyzed.    

The analysis resulted in two main themes. Causes that result in stress in nursing and how 

health care is influenced by the nurses’ stress. 

Many times patients suffer as a result of unaware actions, lack of knowledge and lack of 

consideration. Unaware actions may be a consequence of nurses’ stress when for example 

assaulting the patient and/or making mistakes in routines. The stress can reduce nurses’ 

ability to see clearly and can result in treating a patient inhuman.  
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INLEDNING 

Sjuksköterskor har ett ansvarsfullt och ibland stressigt arbete. Vården idag har ofta ett högt 

tempo, då ett stort antal beslut skall fattas under tidspress, ibland används komplicerade 

apparaturer och mycket information måste överföras mellan olika vårdenheter. Att det, i denna 

hektiska miljö inträffar misstag och oavsiktliga skador är inget att förvånas över, men det är 

heller inget att acceptera.  

 

Dagens medicin (2007) skriver att fler fall än någonsin förr anmäls till Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd. Hillhouse och Adler (1997) skriver att många av misstagen som sker där 

sjuksköterskor är inblandade beror ofta på att sjuksköterskan känner sig stressad i sitt arbete. 

 

För att sjuksköterskor ska kunna hantera stress i arbetet, krävs det bl.a. att sjuksköterskan lär sig 

vilka faktorer som orsakar deras stress för att sedan kunna undvika dessa faktorer, eller lära sig 

hantera dem (Währberg, 2000). Sjuksköterskan måste även lära sig varför dessa faktorer orsakar 

stress och vad dess effekt är på en själv och arbetet. Sjuksköterskan måste ha självinsikt och inte 

förneka eller försumma problemet, detta med anledning för att kunna finna vägar och lösningar, 

för att motverka och motarbeta den stress som påverkar sjuksköterskan och arbetet negativt (a a). 

Dagens och framtidens sjuksköterskor bör vara eller bli medvetna om stressproblemet, för sin 

egen trygghet och patientens. Medvetenheten om problemet kan bidra till att sjuksköterskor blir 

motiverade till att sträva efter en förbättring, varför ämnet är värt att belysa.  

 

Denna studie har för avsikt att belysa vad som orsakar stress i sjuksköterskans arbete och hur 

sjuksköterskor uppfattar att deras stress påverkar omvårdnadsarbetet.  

BAKGRUND 

För att förstå patientens upplevelse av tillfredsställelse med vården är det viktigt att fokusera på 

sjuksköterskorna och deras inflytande, då det är de som har mest kontakt med patienterna. När 

sjuksköterskor känner påfrestning som leder till stress börjar de tvivla på sin förmåga att utföra 

ett arbete med bra kvalité. Arbetet som en gång varit meningsfullt och tillfredställande kan bli 

ansträngt och därmed bli till en besvikelse (Leiter, Harvie & Frizzel, 1998).  Denna besvikelse 

leder till att sjuksköterskans arbetsmoral sjunker vilket kan reflekteras i patienternas kvalitet av 

vård. Detta kan leda till att patienters behov blir otillfredsställda i omvårdnadsarbetet och att den 

enskilde patienten därför mår sämre. Stressen påverkar sjuksköterskans välmående och 

arbetsmoral vilket kan ge konsekvenser för patienters kvalitet av vård (a a).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2003) har det sedan 1997 skett en dramatisk ökning av 

långtidssjukskrivningar i Sverige. Detta beror till stor del på att den stressrelaterade psykiska 

ohälsan har ökat. Socialstyrelsen understryker även att det finns ett samband mellan yrken med 

mycket mänsklig kontakt och, mycket ansvar för andra människor, och psykisk ohälsa, som  

t ex stress. Dessa samband finns framförallt i yrken inom hälso- och sjukvården. 
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Vad är stress och hur uppstår den? 

Begreppet stress skapades under 1940-talet av fysiologen Hans Selye, som förklaring av 

djurexperimentella fynd. Selye ansåg att reaktioner på fysiska påfrestningar som stark hetta, köld, 

syrebrist och blodförlust kunde uppdelas i tre stadier nämligen alarmstadiet, motståndsstadiet 

och, vid särskilt svår eller långvarig påfrestning, utmattningsstadiet. Selye menade att 

påfrestningen eller den så kallade stressen framkallade olika kroppsliga och psykiska reaktioner 

hos djur och människor. Denna fysiska och psykiska reaktion kallade han för stress 

(Nationalencyklopedin, 2010).  

Orsaker till stress kan indelas i inre och yttre faktorer. Sherman (2004) skrev i en studie att inre 

faktorer som kunde leda till stress handlade om den enskilda människans karaktär, beteende och 

produktivitet t ex om sjuksköterskorna var för engagerade och insatta i patientens vård kunde 

detta leda till att sjuksköterskorna förlorade sin arbetsentusiasm och arbetsglädje då arbetet tog 

mycket av deras energi och blev för tidskrävande. Detta kunde resultera i att sjuksköterskorna 

förlorade sin förmåga till medlidande. Enligt Sherman kunde yttre faktorer handla om att patient 

och anhöriga utlöste en stresskänsla hos sjuksköterskan, t ex om patienten och anhöriga inte hade 

någon sjukdomsinsikt och inte kunde acceptera sjukdomen eller inte var samarbetsvilliga. 

Sherman beskrev även andra yttre faktorer som kunde leda till sjuksköterskans stress t ex om 

arbetskraven var för höga och personalens möjligheter att hantera situationen var begränsade  

(a a). 

Stress kan också orsakas av fysiska, psykiska och psykosociala faktorer. Fysiska faktorer är t ex 

buller, ljus, temperatur, ventilation och exponering av lösningsmedel med mera (Friberg & 

Öhlén, 2009). Herbert (1997) skrev att stress kunde bero på fysiska och psykiska krav som 

översteg arbetsförmågan. Van der Doef och Maes (1999) utformade en modell som tog upp tre 

avgörande faktorer i varför stress uppstod i olika arbetssituationer, nämligen på grund av 

arbetskrav, egenkontroll och brist på socialt stöd. Begreppet arbetskrav innebar psykologiska 

krav, den mentala arbetsbördan och begränsningar i utförandet av arbetsuppgifter (Theorell & 

Karasek, 1996). Stress kunde alltså framkallas av krav som översteg individens förmåga eller av 

olika typer av begränsningar i arbetet t ex brist på resurser (Nationalencyklopedin, 2009). Van 

der Doef och Maes (1999) skrev i sin studie att med egenkontroll menades det den anställdes 

möjligheter att själv agera och ta beslut och förmågan att påverka och bestämma över utförandet 

av arbetsuppgifterna. Att känna att man inte hade kontroll eller kunde påverka de beslut som 

fattats, bidrog till att sjuksköterskan kände sig stressad. Vidare förklarades det att ett socialt stöd 

innebar relationer till, och stöd från arbetskamrater och chefer. Bristen på socialt stöd fungerade 

som en betydande faktor i utvecklingen av stress och ohälsa (a a).  

 

Humpel och Caputi (2001) skrev att sjuksköterskyrket under åren genomgått många förändringar 

vad det gäller ansvar, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Författarna menade att detta kunde ha 

påverkat sjuksköterskans ökade stressnivå. I dagens hälso- och sjukvård förekommer det att 

sjuksköterskor har ansvar för fem till tio patienter på ett arbetspass och att sjuksköterskor har 

långa arbetspass och inte får någon avslappnande miljö att vila i när det är tid för rast. Dock 

poängteras det att det var de nyblivna sjuksköterskorna som upplevde mest stress då de hade 

sämst självförtroende och var osäkrast på grund av deras brist på arbetserfarenhet. Med tiden 

kunde sjuksköterskorna bygga upp ett bra självförtroende och ett försvar för att lära sig hantera 
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stressen bättre, vilket de nyblivna sjuksköterskorna inte hade lärt sig än när de precis börjat arbeta 

(a a). 

 

Hillhouse (1997) skrev att upplevelsen av stress hade mer att göra med, vilken arbetsmiljö man 

arbetade i, än i vilken kategori av vårdpersonal man tillhörde. Det spelade alltså ingen roll om det 

var en undersköterska, sjuksköterska eller läkare som upplevde stressen då stressen upplevdes 

lika mycket oberoende av specialitet. Däremot var arbetsbelastning, dödsfall av patienter, 

separation från patienter, dålig kommunikation, brist på socialt stöd och konstant förändring i 

arbetsmiljön, dominerade bidragande faktorer till sjuksköterskans stress. Corley (2002) 

poängterade också att personalbrist, oerfarna arbetskamrater och arbetskamrater som inte hade 

någon struktur i arbetet, också gjorde sjuksköterskan stressad vilket ledde till en känsla av att inte 

kunna hjälpa patienten eller patientens anhöriga tillräckligt.  

 

Sjuksköterskor borde säga ifrån, då de känner att deras kunskaper inte räcker till för att utföra ett 

arbete, då de märker avvikande arbetsrutiner eller avsaknad på kvalité av arbetsrutiner och/eller 

då de anser att arbetsrutinerna utförs på fel sätt (Hughes, 2004). Hughes poängterade också att 

sjuksköterskor inte borde arbeta mer än 12 timmar per dag eller mer än 60 timmar i veckan och 

att de borde ha hand om en liten grupp patienter för att försäkra sig om att alla patienter 

uppmärksammades. Han skrev att utmattning och stress borde minimeras bland personal, dels för 

personals välmående men också för patienters välmående, då sjuksköterskans stress kunde 

påverka patienterna negativt .  

 

För att minska stress och öka patientsäkerhet måste därför sjuksköterskor ges mer tid, till att ge 

bra omvårdnad (Galsema,Van Der Doef, Maes, Janssen, Akerboom & Verhoeven, 2006).  

Vilka konsekvenser kan stress ha? 

 
Friberg (2009) skrev att, om man var utsatt för stress under en kort period brukade det inte 

betraktas som ohälsosamt det kunde till och med vara positivt då prestationen höjdes, 

immunförsvaret blev effektivare, smärtkänsligheten minskade och minnet förbättrades. Däremot 

om man levde med stress hela tiden och kroppen inte fick återhämta sig, fick stressen en negativ 

inverkan på hälsan. 

 

Stress uppstår när arbetet är väldigt krävande och den anställde har små möjligheter att fatta egna 

beslut, vilket bidrar till sänkt produktivitet och ökad risk för hälsoproblem, såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar (Theorell, 1996). Friberg (2009) poängterade också att de höga arbetskraven i 

kombination med lågt beslutsutrymme kunde öka risken för sjukdom.  

 

Sherman (2004) skrev att de psykologiska symtomen på stress bland annat var, 

minnesrubbningar, frustration och ilska, lågt självförtroende, känsla av hopplöshet och tvivel, 

isolering och nedsatt omdömesförmåga. Detta kunde leda till att sjuksköterskan tappade intresse, 

för andra vilket kunde leda till att de gjorde olämpliga skämt om patienterna och yttrade 

nedlåtande kommentarer. 
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Säker vård och omvårdnad är associerad med effektivitet, tillämpning av evidensbaserad vård och 

att hjälpmedel används för att reducera medicinska fel. Stress leder till att fler misstag sker i 

vården då stressen påverkar koncentrationen, bearbetningen av information, beslutsfattandet och 

arbetsmoralen (Elfering, Semmer & Grebner, 2006). I en studie på ett sjukhus i Schweiz framgick 

det att stress kunde orsaka feldokumentering, fel i den medicinska behandlingen och även 

förseningar av vårdinsatser. Ett stressigt arbete och med låg kontroll över arbetet, kunde vara 

bidragande orsaker till felen. Dock var det inte många fel som rapporterades då sjuksköterskorna 

associerade rapportering eller anmälning med skuld, skam och rädsla (a a).  

 

I en annan studie poängterades det att patientens säkerhet blev påverkad av dåliga arbetsmiljöer,  

t ex när relationen mellan kollegor blev så spänd att viktiga arbetsbeslut inte diskuteras ordentligt. 

Karasek och Theorell (1990) underströk också att en sjuksköterska som hade ett tillfredsställande 

socialt stöd lättare kunde undvika stress och dess negativa konsekvenser, medan brist på stöd 

kunde förvärra den upplevda stressnivån och orsaka ohälsa.  

Stress och utbrändhet 

 

Andra möjliga följder av stress kan vara utbrändhet. I en studie konstaterades det att utbrändhet 

var en konsekvens av stress. Stressen bidrog till att sjuksköterskorna upplevde att de var tomma 

på känslor och att de presterade sämre (Jenkins & Elliott, 2004). Sjuksköterskan kunde även 

utveckla en negativ attityd och yttra hänsynslösa kommentarer gentemot patienter på grund sin 

utbrändhet.   

 

Jenkins (2004) skrev att de som riskerade att utveckla utbrändhet ifrån stress, var de som inte fick 

något stöd eller någon hjälp. Även brist på positiv respons kunde leda till att stress utvecklades 

till utbrändhet. Jenkins underströk också att riskerna för utbrändhet ökade vid längre tids 

exponering av stress och att konsekvenserna av såväl utbrändhet som stress var de samma dvs. 

sjukskrivning, och försämrad arbetsprestation med minskad kvalité på arbetet. 

Vårdlidande 

 

Den teoretiska utgångspunkten som valts att arbeta utifrån och som ligger till grund för studien, 

handlar om vårdlidande. Vårdlidande är det centrala begreppet då detta innebär det lidande som 

upplevs i relation till själva vårdsituationen. Det kan handla om vårdlidande som uppstår på 

grund av en sjuksköterskas bristande vård eller det lidande som sjuksköterskor själva utsätts för 

då de blir utbrända som reslutat av stress. Då denna studie belyser orsaker till stress i 

sjuksköterskans arbete samt sjuksköterskans uppfattning av stressens påverkan på 

omvårdnadsarbetet fann författaren att detta var en passande teoretiskt utgångspunkt.  

 
 

Upplevelsen av lidande kan ha sitt ursprung i olika delar av patientens verklighet, man brukar tala 

om sjukdomslidande som uppstår på grund av själva sjukdomen, livslidande som berör hela 

människans existens och vårdlidande som uppstår på grund av vårdandet, det är onödigt lidande 

som bör elimineras (Wiklund, 2003).  
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Vårdlidande uppstår många gånger på grund av omedvetet handlande, bristande kunskap eller 

brist på reflektioner över arbetet. Det kan även handla om att personen kränks, försummas eller 

på annat sätt upplever vanmakt i relation till vårdaren. Ibland blir vårdandet bara för mycket 

inriktat på rutiner och scheman, när man istället bör inrikta sig på patientens individuella behov 

och önskningar. Ett exempel kan vara då en vårdgivare föreläser för en patient om dess sjukdom 

och behandling men glömmer att ta reda på om patienten är intresserad och har ett behov av att få 

all denna kunskap. Vårdlidande innebär att patienten inte längre uppfattas som en individ utan 

behandlas och bemöts som ett objekt bland andra objekt. Vårdlidande uppstår i en negativ 

vårdrelation och förhindrar tillväxt och utveckling (Dahlberg, 2002).  

 

Friberg (2009) skriver att vårdlidande är ett lidande som patienten drabbas av i vården utöver det 

lidandet som sjukdomen eller behandlingen medför. Det är ett lidande som patienten upplever i 

relationen till vårdpersonal om patientens värdighet och integritet försummas och/eller kränks, 

om patienten upplever olycka eller straff eller om patienten överges. Patienter beskriver hur de 

fått behandling men inte vård då de inte blivit förstådda och bemötta som unika och hela 

människor. De har alltså inte blivit sedda i sin livsvärld och livssituation. Konsekvenserna av 

vårdlidande blir att tilltro och hopp tas ifrån patienten och att patienten känner främlingskap inför 

sig själv och andra. Patienten kan senare ha svårigheter att känna tillit och att skapa nära 

relationer med andra. Patienten kan också reagera på lidandet genom att förneka lidandet,  

skuldbelägga sig själv eller andra eller genom att känna förvirring, ilska, självömkan, 

nedstämdhet och ångest, samtidigt som man frågesätter sig själv ”varför just jag”. Lidandet kan 

sedan övergå i ilska, bitterhet och hjälplöshet. Friberg menar att om lidandet fortsätter, kan 

personen senare bli apatisk (a a). 

PROBLEMFORMULERING  

Under 90-talet började stress- relaterade sjukdomar och sjukskrivingar att öka runt om i världen. 

Höga arbetskrav i kombination med dålig arbetskontroll och bristande socialt stöd är faktorer som 

leder till stress som i sin tur leder till hjärt- kärlsjukdomar (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003).  

Stress ökar inte bara risken för somatisk ohälsa utan även psykisk och mental ohälsa. Det finns 

tre faktorer som kan bidra till utveckling av negativ stress, dåligt självförtroende i att klara 

arbetskraven, svårigheter i att kontrollera olika arbetsuppgifter under en vanlig arbetsdag och ett 

reducerat socialt stöd.  I det sociala stödet kan det handla om att man känner sig utfrusen från 

gruppen, brist på förtroende för sina medarbetare eller att ens kompetens eller erfarenhet inte 

uppskattas eller respekteras, eller om det inte finns något stöd eller respons på ens presterande, 

från cheferna.  Andra orsaker till stress kan vara dålig information, nedskärningar, för många 

organisationsförändringar, dåligt ledarskap, brist på vägledning eller hjälp och litet inflytande. 

Sjuksköterskorna beskriver att obearbetade tankar och känslor, hårt arbete och brist på tid gör att 

de har svårt för att koppla bort arbetet på deras fria tid vilket gör att de upplever trötthet, 

irritation, koncentrations- och sömnsvårigheter vilket reflekteras på deras medarbetare, patienter 

och familjer (a a).  

 

Hughes (2004) skriver att det är större chans att bli skadad eller dö på grund av en medicinsk 

felbehandling än på grund av en trafikolycka. Fel och olyckor har minskat i andra komplexa och 

farliga industrier men enligt Dagens medicin (2007) har det sedan 1990 - talet skett en ökning av 
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fall av medicinsk felbehandling som anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 

Hillhouse (1997) menar att de flesta fall av medicinsk felbehandling som sker där sjuksköterskor 

är inblandade ofta beror på att sjuksköterskan känner sig stressad i sitt arbete. 

 

Det finns mycket forskning kring vad stress är, hur stressen uppstår och hur den kan förhindras 

från att uppkomma. Det finns även mycket forskning kring vad stressen kan ha för negativa 

effekter på vårdpersonal. Det finns mindre forskning kring hur sjuksköterskan uppfattar att stress 

i arbetet påverkar omvårdnadsarbetet. Det är viktigt att göra sjuksköterskor medvetna om 

orsakerna till deras stress och vad deras stress gör gentemot patienter för att minska vårdlidandet. 

Därför är det angeläget att på ett mer systematiskt och metodiskt sätt sammanställa forskning som 

beskriver just detta för att förmedla dess viktiga innebörd så att all vårdpersonal kan ta lärdom 

kring detta ämne.  

SYFTE 

Syftet med arbetet är att utifrån tidigare forskning, beskriva vad som orsakar stress, i 

sjuksköterskans arbete och hur sjuksköterskor uppfattar att stress i arbetet påverkar 

omvårdnadsarbetet.  

Frågeställningar 

 
- Vad orsakar stress, i sjuksköterskans arbete? 

- Hur påverkas omvårdnadsarbetet av sjuksköterskans stress?  

METOD 

Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie används för att 

skapa en bild av redan känd kunskap i det område som man väljer att studera (Friberg, 2006). 

Detta utförds också för att på ett mer strukturerat sätt sammanställa befintliga forskningsreslutat, 

enligt Friberg. Tio originalartiklar, både kvalitativa och kvantitativa har valts ut till studien. De 

valda artiklarna validerades med hjälp av en matris som framgår av Figur 2 och 3, se Bilaga 1 och 

2. Vid sammanställningen i matrisen av de valda artiklarna analyserades artiklarnas bakgrund, 

syfte, metod, resultat och diskussion.  

Datainsamling  
 

Genom systematiskt litteratururval baserat på primärkällor söktes vetenskapliga artiklar i 

databasen Cinahl. De sökord som användes var stress, stressful, environment, burn – out, nurse, 

work, nursing, care, effects, consequence, outcomes, safety and patient. På svenska översätts 

dessa ord som stress, stressigt, miljö, utbrändhet, sjuksköterska, arbete, vård, effekt, konsekvens, 
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säkerhet och patient.  I Figur 1, beskrivs vilka ord som kombinerats, antal träffar sökorden gett, 

antal lästa titlar, antal läsa sammanfattningar, antal lästa artiklar samt använda artiklar som 

passade studiens syfte. Med hjälp av andra studiers referenslistor har även en manuell sökning 

gjorts där ytterligare två artiklar erhållits.  

 

 

 

 Figur 1. Artikel sökning i Cinahl 

Urval 

 
För att förstå artiklarnas innehåll, valdes artiklar på svenska, engelska eller norska. En 

avgränsning gjordes vad det gäller årtal då litteraturen var skrivna, då alla artiklar var från 1996 

och framåt. Det fanns inte någon avgränsning i vilket land studien gjorts. Författaren gjorde ingen 

avgränsning i typen av sjuksköterskor som deltagit i forskningarna dvs. om det var 

allmänsjuksköterskor eller specialutbildade sjuksköterskor. För att bedöma artiklarnas 

vetenskapliga kvalité granskades alla artiklar enligt mallen av Friberg (2006), se Bilaga 3. De 

artiklar som valts bort har antingen inte svarat på de inkluderingskriterier författaren angivit eller 

så har de inte besvarat studiens syfte.  

Analys  

 
Analysarbetet av det insamlade materialet har bedrivits i flera steg. Friberg (2006) beskriver 

arbetet med att analysera studier som en process av att röra sig från en helhet till delar för att åter 

skapa en ny helhet. När man valt ut sina artiklar som verkar relevanta ska dessa läsas igenom på 

                           
                            Sökord 

Träffar Lästa 

titlar 
Lästa 

sammanf

attningar 

Lästa 

artiklar 
Använda  

nurse AND stress AND effect AND work 76 76 6 3 2 

Care AND nurses AND stress AND 

consequences AND patient 

46 46 3 1 1 

nurses AND stress AND patient AND 

effects 

182 182 10 2 0 

nurses AND stress AND patient AND 

safety 

110 110 7 6 3 

Job AND stress AND nursing AND 

consequences 

43 43 3 1 0 

Stressful AND nurses AND effect AND 

patient 

14 14 1 1 1 

Nursing AND work AND environment 

AND patient AND safety AND outcomes 

65 65 5 1 1 
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ett grundligt sätt. En sammanställning av artiklarna redovisas i en matris där titel, författare, år, 

bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion framgår. I denna studie sammanställdes allt som 

hittades och som var relevant för författarens syfte och genom att jämföra likheter och skillnader 

mellan de olika resultaten. Att arbeta med likheter och skillnader och att sedan sortera dessa 

överensstämmer med Fribergs beskrivning av hur dataanalysen bör göras. Friberg menar att man 

först utför en granskning av artiklarna med fokus på resultat sedan identifieras likheter och 

skillnader, kategorier identifierades, underkategorier identifierades, matris skrivs, första utkastet 

av resultatet sammanställs och revidering av resultatet görs för att försäkra om att syftet är 

besvarat.   

ETISK ÖVERVÄGNING 

Då studien endast bygger på litteraturöversikt behövs inte tillstånd från en etisk kommitté. 

Hänsyn har tagits till de fyra grundläggande etiska principerna som är autonomprincipen, att visa 

respekt och integritet och inte blotta någon deltagare. Godhetsprincipen innebär att forskningen 

ska sträva efter att göra gott och/eller förhindra eller förebygga skada. Principen att inte skada 

innebär att ingen får komma till skada på grund av studien. Rättviseprincipen innebär att man 

eftersträvar att söka sig till ett rättvist urval då man söker sig till artiklar (Olsson & Sörensen 

2001). Dock skriver Nyberg (2000) att det finns vissa etiska principer som bör tillämpas vid en 

litteraturstudie. Studien kommer att försöka ge en så sanningsenligbild som möjligt av det som 

undersöks och författaren kommer att försöka tolka texten på rätt sätt. De källor som används 

kommer att återges på rätt sätt och de artiklar som används i studien skall noggrant översättas så 

att inte texten feltolkas. 

RESULTAT 

Två huvudkategorier och åtta underkategorier som belyser orsak till stress i sjuksköterskans 

arbete och dess påverkan på omvårdnadsarbetet bearbetades fram från artiklarnas resultat. Figur 4 

visar i vilka artiklar de underkategorierna tillhörande ”orsaker till stress, i sjuksköterskans 

arbete”, funnits, se Bilaga 4. Figur 5 visar i vilka artiklar de underkategorier tillhörande ”hur 

omvårdnadsarbetet påverkas från sjuksköterskans stress” funnits, se Bilaga 5.   

  

 Orsaker till stress, i sjusköterskans arbete 

 

- Höga arbetskrav och problematiska arbetsvillkor 

- Bristande kontroll, inflytande och delaktighet  

- Dålig kommunikation och relation med kollegor samt dåligt stöd 

- Oro och rädsla i samband med rapportering  

- Utmattning och utbrändhet 

 

 Hur omvårdnadsarbetet påverkas av sjuksköterskans stress 

 

- Felhantering av medicinsk utrustning och medicin administrering 
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- Vårdförseningar och försummelse av viktiga vårdrutiner 

- Kränkning av patienter och minskad förståelse för patientsäkerheten 

 

                                                                                       

Orsaker till stress, i sjuksköterskans arbete 

Höga arbetskrav och problematiska arbetsvillkor 

 

Enligt en studie ledde kombinationen av personalbrist, hög patientgenomströmning och hög 

arbetsbelastning till stressade sjuksköterskor (Halbesleben, Wakefield, Wakefield & Cooper, 

2009). Sjuksköterskorna uttryckte att det var mycket stress i arbetet och att de inte hade någon 

kunskap om hur mycket tid de hade, att lägga på varje patient. Enligt Berland et al. (2008) kände 

de oerfarna sjuksköterskorna sig ännu mer stressade då de erfarna sjuksköterskorna inte gav dem 

nog med tid för att utföra arbetet ordentligt. Dessa sjuksköterskor påskyndades för att arbetet 

skulle gå fortare för att hinna möta och uppmärksamma alla patienters behov . 

 

Sjuksköterskor som hade mer arbetserfarenhet och som hade heltidsanställning, upplevde en 

säkerhet i sin arbetsposition och tyckte därför att arbetskraven var uppnåbara, vilket ledde till 

mindre stress och en ökad vårdsäkerhet (Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008). Fogarty 

(2006) poängterade att höga arbetskrav ledde till att sjuksköterskorna tog genvägar för att 

snabbare bli färdiga eller för att hinna med sitt arbete. Stressen som var resultatet från den höga 

arbetsbelastningen, minskade arbetsmoralen vilket gjorde att sjuksköterskorna agerade osäkert. 

 

Berland et al. (2008) skrev att arbeta med allvarligt sjuka kan vara väldigt krävande då dessa 

patienter litade på sjuksköterskans förmåga att fatta snabba och korrekta beslut, om deras hälsa 

eftersom patienterna inte var i stånd till att fatta dessa beslut själva. Sjuksköterskorna fann dessa 

arbetsvillkor stressiga, problematiska och farliga, för patienterna då ett brådskande arbete kunde 

försvåra att arbetet utfördes noggrant.  Att sjuksköterskorna även hade som arbetskrav att 

assistera läkarna, gjorde situationen mer komplicerad. Det var för många arbetskrav och för lite 

tid och tillfälle för att kunna assistera läkarna samt ta hand om de ansvarsområden som tilldelats 

sjuksköterskan (a a). I en annan studie kunde det också konstateras att höga arbetskrav och dåliga 

arbetsvillkor ledde till att sjuksköterskan blev stressad (Dugan, Lauer, Bouquot, Dutro, Smith & 

Widmeyer, 1996). Dock fanns det ett arbetskrav som minskade stressen hos sjuksköterskorna och 

det var att arbeta med att hjälpa sina medarbetare dvs. att arbeta med ledarskap (Hall & Doran 

2007).  

 

En del arbeten kräver att sjuksköterskan gör färdigt sitt arbete även fast detta skulle innebära att 

arbeta övertid. Sjuksköterskorna beskrev att de fick avstå från att arbeta övertid och inte kunde 

bli hotade med en uppsägelse eller varning men ändå så valde de flesta att arbeta kvar, de extra 

timmarna då rädsla fanns för konsekvenser. Detta ledde till att fler sjuksköterskor arbetade 

övertid och blev stressade av tanken att få stanna kvar efter deras arbete. Detta kunde resultera i 

att sjuksköterskan blev negativ och omotiverad i att göra ett bra arbete, vilket kunde påverka 

patienters omvårdnad (Rogers, Hwang, Scott, Aiken & Dinges, 2004). 
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Bristande kontroll, inflytande och delaktighet 

 

Berland et al. (2008) skrev i sin studie att brist på kontroll och inflytande var, enligt 

sjuksköterskorna något som bidrog till stress. Till exempel fanns det tillfällen där 

sjuksköterskorna behövde mer tid för förberedelser, för att utföra sitt arbete korrekt och med 

säkerhet, men att läkaren inte delade samma åsikt. Många gånger hade sjuksköterskorna sagt 

ifrån men utan resultat. Sjuksköterskorna påpekade även att det var svårt att presentera nya idéer 

till de mer arbetserfarna sjuksköterskorna, då dessa sjuksköterskor oftast stod fast vid sina gamla 

rutiner. Många sjuksköterskor blev frustrerade då de inte fick tillfälle för delaktighet i medicinska 

beslut, de kände att deras kunskap och kompetens inte blev uppskattad av andra professioner 

vilket ökade deras stress och minskade deras arbetsmoral (a a). 

  

När det skedde förändringar i rutiner, ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att ha inflytande 

och vara involverad (Berland & Natvig, 2006). När de inte fick delta i förändringsarbetet och inte 

fick ansvarsområden kände sjuksköterskorna osäkerhet som ledde till stress. Sjuksköterskorna 

visste inte något om vad som skulle ske och varför och blev därför stressade vilket kunde påverka 

deras arbete med patienterna. När sjuksköterskor hade inflytande och var delaktiga i förändringar 

på arbetsplatsen kände de sig betydelsefulla och mindre okunniga och förvirrade, arbetet blev 

meningsfullt vilket minskar stressen. Ramanujam et al. (2008) skrev i sin studie om hur arbetet 

kändes tyngre vid minskad personlig kontroll vilket resulterar i att sjuksköterskorna kände sig 

mer stressade. Fogarty (2006) påpekade även att när sjuksköterskorna var i en positiv miljö där 

de hade inflytande och var delaktiga i beslut blev risken för fel i medicinering mindre då stressen 

sjönk och sjuksköterskorna kände att de hade kontroll.  

Dålig kommunikation, dålig relation med kollegorna och bristande stöd 

 

En dålig relation med arbetskollegorna, samt dålig kommunikation och brist på stöd var några av 

de faktorer som bidrog till sjuksköterskans stress. Förståelse och respekt för varandras arbete 

minskade stressen och förbättrade relationerna mellan sjuksköterskorna vilket ledde till säkrare 

vård (Balas, Scott & Rogers, 2004). 

 

Då sjuksköterskan mådde dåligt på grund av en stressig miljö med dåliga relationer till 

arbetskamraterna, påverkades koncentrationen, sjuksköterskan blev osäker och fel beslut togs 

vilket påverkade patientens säkerhet (Berland, Natvig & Gundersen, 2008). Sjuksköterskor kunde 

även stressa varandra i samband med att de inte hade förståelse för varandras olika bakgrunder 

och erfarenheter. Därför påpekar Berland et al. att de erfarna sjuksköterskorna borde ge stöd till 

de oerfarna sjuksköterskorna och ge dem tid att utföra sitt arbete noggrant och med säkerhet (a a).  

 

Sjuksköterskans stress minskade engagemanget i arbetet och när stressen blev mindre t ex vid 

stöd och erkännande från kollegor, ökade också engagemanget (Fogarty & Mckeon, 2006). När  

sjukhuspersonal stöttade och uppmuntrade sjuksköterskans arbete kände sjuksköterskan sig 

duktig i sitt arbete vilket bidrog till att arbetet blir mer positivt och sjuksköterskan upplevde 

mindre stress vilket kunde resultera i att arbetet utfördes mer noggrant och ödmjukt för att bevara 

denna ”duktighet” (Laschinger & Leiter, 2006). 
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Oro och rädsla i samband med rapportering  

 

Dugan et al. (1996) skrev i sin studie att faktorer som ökade stress bland annat var, rädsla för 

negativ utvärdering av en felaktig händelse. Halbesleben et al. (2008) stödja detta påstående och 

skrev att, att inse att fel som inte får hända hade hänt gjorde sjuksköterskan stressad och orolig. 

Sjuksköterskan fasade för straff och extra arbete och vågade därför inte rapportera felet (a a). 

Balas et al. (2004) underströk också att sjuksköterskor endast rapporterade då de kände sig 

trygga, i att det inte skulle följa några ”tuffa” konsekvenser som t ex tillsägelse, anmärkning och 

avsked. Balas et al. menade att för att kunna få ett rapporteringssystem som fungerade skulle 

felen enbart redas ut för att förhindra att de skulle ske igen. Detta skulle minska stressen och 

rädslan för rapportering bland sjuksköterskorna.   

Utmattning och utbrändhet 

 

Rogers et al. (2004) skrev att sjuksköterskor som arbetade mer 40-50 timmar i veckan blev 

stressade och sedan utmattade. Sjuksköterskor kunde också bli utbrända av för mycket 

arbetsstress, enligt Halbesleben et al. (2009), som menade att dessa sjuksköterskor oftast inte 

uppträdde positiva på arbetsplatsen. När sjuksköterskan var negativt inställd på grund av sin 

utbrändhet minskade arbetsmoralen som i sin tur ledde till att det blev svårare att fatta viktiga 

beslut om patientens omvårdnad och hälsa. Sjuksköterskan kunde också bli omotiverad till att 

anstränga sig mer för att öka patientens säkerhet. Det var därför viktigt att sjuksköterskorna 

mådde bra på sin arbetsplats för att de skulle kunna ge en bra vård till patienterna, enligt 

Laschinger (2006). Om sjuksköterskan var utmattad eller utbränd på grund av arbetsstress blev 

inte arbetet bra utfört, patientens vårdkvalité minskade vilket också kunde påverka deras 

säkerhet.  

Hur omvårdnadsarbetet påverkas av sjuksköterskans stress 

Felhantering av medicinsk utrustning och medicin administrering  

 

I Balas et al. (2004) studie där 393 sjuksköterskor deltog angav 119 sjuksköterskor att de utfört 

minst ett fel och 127 sjuksköterskor att de varit nära till minst ett fel under en 28 dagars period. 

Sjuksköterskorna beskrev att en dålig kommunikation mellan kollegorna hade stor betydelse för 

varför det blev fel, t.ex. hade fel dos insulin getts på grund av fel information om patientens 

sockervärde från, en medarbetare. En annan sjuksköterska poängterade hur viktigt det var med 

effektiv kommunikation, t ex hade hon räknat ut fel mängd medicin som skulle administreras till 

en patient men då en kollega dubbelkollat hade felet upptäckts. Dock handlade 33 % av alla 

felmedicineringarna om förseningar i medicin administrationen och berodde på den stora patient 

genomströmningen, den höga arbetsbelastningen och otillräckligt med personal. En sjuksköterska 

beskrev hur hon var 90 minuter sen med medicinutdelningen till en patient och 40 minuter sen till 

den andra patienten då hon varit för upptagen med att ta hand om en tredje instabil patienten. 

Halbesleben et al. (2009) poängterade också att en dålig relation mellan sjuksköterskorna 

påverkade patienterna, då sjuksköterskans fokus gick till den dåliga relationen. konsekvenserna 

utav detta blev minskad koncentration och ökad distraktion vilket ledde till brist på tid för 
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korrekt, hantering av medicinsk utrustning. Brist på tid kunde leda till stress och när stressen 

pågått en längre period kunde sjuksköterskan bli utmattad, vilket kunde leda till att medicinsk 

utrustning inte blev ordentligt kontrollerad och att medicinförberedelserna inte utfördes på ett 

noggrant sätt. Utmattningen kunde, enligt Laschinger (2006) leda till att granskningen av 

arbetsmiljön blev försämrad, t ex uppmärksammades inte brister som kunde leda till medicinska 

fel, ett sådant exempel var vid administrering av medicin till ett flertal patienter där 

sjuksköterskan alltid borde dubbelkolla att rätt medicin kom till rätt patient osv.  Det var därför 

viktigt att sjuksköterskorna mådde bra på sin arbetsplats, då sjuksköterskans hälsa i sin tur kunde 

påverka patienternas säkerhet .  

Vårdförseningar och försummelse av viktiga vårdrutiner 

 

Dugan et al. (1996) studie, vars syfte var att forska kring sjusköterskans stress och dess påverkan 

på patienters hälsa, visade att höga arbetskrav och dåliga arbetsvillkor ledde till att 

sjuksköterskan blev stressad vilket ökade möjligheten till felmedicinering. Rogers et al. (2004) 

beskrev att dåliga arbetsvillkor kunde handla om sjuksköterskor som var tvungna att arbeta mer 

än 40-50 timmar i veckan, dessa sjuksköterskor löpte större risk att bli stressade och därefter 

utmattade, vilket kunde öka risken för misstag i mediciner och rutiner på grund av 

koncentrationssvårigheter .  

 

Halbesleben et al. (2009) skrev att kombinationen av personalbrist, hög patientgenomströmning 

och hög arbetsbelastning ledde till stressade sjuksköterskor och kunde resultera i att 

sjuksköterskorna inte hann ta hand om de nytillkomna patienterna. Det kunde också resultera i 

missar av viktiga förändringar i patienters hälsa och/eller att sjuksköterskan hoppade över viktiga 

rutiner och därför riskerade patientens vård av hälsa. En sådan viktig rutin kunde t ex. vara att 

rapportering av fel försummades då det inte fanns tid för rapportering. Dock kunde även brist på 

förståelse, i vad som ansågs vara att ett fel som borde rapporteras och brist på samarbete mellan 

sjuksköterskorna, bidra till mindre rapportering av fel. Då sjuksköterskorna inte kunde komma 

överens, slutade de engagera sig, vilket var som att acceptera felen som uppstod (a a). 

 

Rogers et al. (2004) sammanfattade det hela med att mycket patienter och en brist på personal 

ledde till hög arbetsbelastning vilket ledde till stressade sjuksköterskor, detta resulterade i sin tur 

till att sjuksköterskorna gjorde fler misstag och rutinfel.  Enligt Hall (2007) var ett exempel på 

arbetsstress som resultat av hög arbetsbelastning, då sjuksköterskorna fick som ansvar att ta hand 

om patienter som tillhörde den komplexa sjukdomsgruppen, sjuksköterskorna fann att de inte 

hade tid för att tillfredställa dessa patienters basala behov och kände därför att de inte gjorde ett 

bra vårdarbete . 

 

Dugan et al. (1996) skrev i sin studie att rädsla för negativ utvärdering av en felaktig händelse 

också ledde till stress och minskade felrapporteringar. Enligt Rogers et al. (2004) rapporterade 

sjuksköterskan endast händelsefel som var livshotande. Fel som var ”mindre” eller som blev 

påkomna innan patienten drabbades blir nästan aldrig rapporterade, därför fanns det inte tillfälle 

för att lära sig från dessa ”mindre” fel. Rogers et al. underströk att det var viktigt att också 

rapportera mindre fel då dessa kunde leda till större fel om de inte uppmärksammades.  
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Kränkning av patienter och minskad förståelse för patientsäkerheten 

 

Ramanujam et al. (2008) skrev i en studie om hur sjuksköterskor hade större svårigheter med sitt 

arbete vid minskad personlig kontroll vilket resulterade i att sjuksköterskors förståelse för 

patientsäkerheten minskade. Ökad kontroll ledde till att sjuksköterskan upplevde mindre stress 

och fick bättre självförtroende vilket leder till att de vågade och ville ta tag i arbetet för bättre 

patientsäkerhet. Fogarty (2006) skrev att en bra kommunikation mellan kollegorna också ledde 

till mindre stress som i sin tur ledde till bättre vård av patienter.  

 

Som tidigare nämnts är tillräckligt med information och stöd, faktorer som får sjuksköterskor att 

känna sig tryggare och mindre stressade, vilket ökade vårdkvalitén, enligt Berland (2006). Det 

fanns t ex en större risk för kränkning av patienter och fel i vården, då kommunikationen mellan 

sjuksköterskorna var dålig, detta med anledning att patienterna lätt försummades då personliga 

problem upptog sjuksköterskans koncentration. Dock underströk Hall (2007) att sjuksköterskan 

inte mådde bra när patienterna fick lida, då känslan av stress och hög arbetsbelastning ökade då 

patienterna inte sattes i fokus och inte behandlades som individer. 

 

Patienter kunde känna sig kränkta då de inte behandlas rättvist i jämförelse med andra patienter. 

Det kunde t ex handla om att sjuksköterskan haft ett brådskande arbete, som ibland krävs för att 

hinna tillfredställa alla patienter vilket kunde leda till att alla patienter inte gavs lika mycket tid 

och uppmärksamhet, vilket kunde upplevas orättvist av patienterna, enligt Berland (2006). 

Ramanujan et al. (2008) skrev i sin studie att även sjuksköterskans utmattning kunde reflekteras 

på patienterna i form av kränkning då sjuksköterskan inte längre orkade bry sig och förlorade sin 

förmåga till medkänsla. Detta ledde till att sjuksköterskan avidentifierar patienten, dvs. slutade se 

de som människor och individer och istället såg de som objekt.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

Metoden som valdes att arbeta utifrån var en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är 

att skapa en överblick av ett avgränsat område och att skapa en utgångspunkt för fortsatt 

forskning enligt Friberg (2006). Litteraturöversikten ansågs vara lämpligt till studiens syfte, men 

det hade säkerligen gått lika bra med en intervjustudie. Författaren tyckte dock att ämnet 

möjligtvist var för ”känsligt” för att kunna diskutera kring med andra sjuksköterskor, i en 

intervju, varför litteraturstudie valdes som metod.  

 

Till studiens resultat har tio artiklar valts ut, av dessa tio artiklar var nio artiklar skrivna på 

engelska och en skriven på norska. Detta innebär att det finns risk för att texten blivit fel översatt 

eller feltolkad, vilket kan ha lett till att mycket information gått förlorad och att resultatet 

påverkats. Detta är en begränsning som författaren tagit hänsyn till vilket medfört att extra tid har 

ägnats åt att översätta artiklarna till korrekt svenska. Dock är detta ett problem man får räkna med 

då språk kan ha olika innebörd och uppfattas olika när de väl översätts till det önskade språket.  
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Några avgränsningar gjordes i artiklarnas urval, t ex gjordes en avgränsning vad det gäller de år 

artiklarna var skrivna på, då alla artiklar var från 1996 och uppåt, detta med anledning att ämnet 

stress blev mer aktuellt att diskutera kring, under dessa år. Olofsson et al. (2003) skriver att detta 

kan vara på grund av att stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar ökade under 1990-talet. 

Denna avgränsning kan ha lett till att värdefull information gått förlorad men det var nödvändigt 

med denna avgränsning för att få en mer strukturerad sökning. Ingen avgränsning gjordes vad det 

gäller typ av sjuksköterska som deltagit i studien dvs. om sjuksköterskan var allmänsjuksköterska 

eller specialutbildad sjuksköterska, detta med anledning att stress som tidigare nämnt upplevs 

lika, oberoende av vilken grupp av vårdpersonal man tillhör eller på vilken vårdenhet 

sjuksköterskan arbetat.  

 

För att kunna följa studiens förlopp samt öka studiens kvalité och tillförlitlighet, har författaren 

redogjort för studiens tillvägagångssätt, vad det gäller val av artiklar. I metodavsnittet beskrivs 

sökord som använts till studien vid datainsamlingen, samt kriterier vid urval av artiklar och varför 

dessa kriterier valts. Under metodavsnittet görs även en hänvisning till Fribergs (2006) 

granskningsmall, se Bilaga 3, denna beskriver hur artiklarna granskats och bedömts.  

 

Under metodavsnittet utformades två figurer, den ena figuren beskrev tillvägagångssättet till de 

valda artiklarna, syftet med figuren var att beskriva de sökord som kombinerats och vad de fick 

för resultat, se Figur 1. Den andra figuren beskrev de valda artiklarna mer i detalj, avsikten med 

figuren var att göra en sammanfattning av artiklarnas bakgrund, syfte, metod, resultat och 

diskussion, se Figur 2-3, Bilaga 1-2. Enligt Friberg (2006) görs denna figur för att läsaren ska 

kunna få en helhetsbild av artiklarna i studien och kunna avgöra om valet av texterna verkar 

rimliga med tanke på problemformuleringen och syftet. Det problematiska här kan vara att 

läsaren tappar intresset för att läsa hela studien, då figurens innehåll kan verka fullständig.  

 

I analysavsnittet valde författaren att följa Friberg (2006) analysmodell där fokus låg på 

artiklarnas resultat. Utifrån artiklarna resultat, utformades olika kategorier som stod till grund för 

studiens resultat. Dock var det problematiskt att få fram enskilda kategorier till resultatet då alla 

kategorier på ett eller annat sätt berört varandra, detta har lett till mycket upprepningar i 

resultatet.  

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar på att sjuksköterskan upplever stress framförallt på grund av dålig eller icke 

fungerande kommunikation och relation med arbetskamraterna samt brist på stöd från 

arbetskamraterna. Sjuksköterskorna beskrev att de var dåliga på att stötta och hjälpa varandra 

vilket minskade arbetsglädjen och ökade istället stressen. Detta är en onödig stress som uppstår, 

och denna typ av stress måste förhindras och förintas, då det inte finns rum för denna sorts stress i 

arbetet. Sjuksköterskorna har andra faktorer i vårdmiljön som orsakar stress och måste därför 

försöka eliminera all onödig stress som uppstår, på grund av en bristande relation och 

kommunikation. T ex beskrev sjuksköterskor att när de bad om hjälp tvekade arbetskamraterna 

inför deras arbetsförmåga, vilket kunde föranleda att de blev baktalade av kollegor. Detta 

medförde att sjuksköterskorna inte vågade be om hjälp och att de därför fick utföra det mesta 
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själva, vilket resulterade i stress, enligt Taylor (2004). Med tanke på det yrke som 

sjuksköterskorna valt borde ödmjukhet och sympati falla naturligt, särskilt då det står i 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor att sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera 

med personal på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Därför borde 

sjuksköterskorna vara mer förstående och inte ha fördomar eller vara kritiska gentemot varandra. 

De bör sträva efter att hjälpas åt för en bättre och säkrare vårdmiljö istället för att skapa en miljö 

där stress och osäkerhet föds, vilket kan reflekteras på patienterna.  

 

Dålig kommunikation, brist på sammanhållning och samarbete mellan arbetskamraterna kunde 

indirekt leda till att det blev fel i vården. Då dessa faktorer ledde till stress vilket kunde resultera i 

dålig informationsöverföring och missuppfattningar som i slutändan påverkade omvårdnaden 

(Vincent & Bark, 1995). T ex då sjuksköterskorna ville rapportera ett fel som inträffat medan 

andra i arbetet inte höll med om att det var ett fel som borde rapporteras, detta är en konsekvens 

av dålig kommunikation samt dålig information om vad som egentligen är ett fel att rapportera 

(Freeman, Hoas, Guttmannova & Joyner, 2004). Det är viktigt att se till så att alla sjuksköterskor 

får likvärdig information om de rutiner som finns på arbetsplatsen. Detta med anledning för att 

det inte ska ske några missförstånd eller oenigheter. Samtidigt är det också viktigt att 

kommunikationen fungerar bra så att den som är osäker ska känna sig trygg i att fråga och få 

svar. På en verksamhet där kommunikationen fungerar bra är de flesta öppna för diskussion, 

vilket kan leda till att alla osäkerheter och oklarheter reds ut och risk för missförstånd och fel 

minskar. En bra kommunikation kan också resultera i att, beslut som tas diskuteras ordentligt 

bland kollegorna och att alla får vara delaktiga i besluten, vilket bidrar till en mer rättvis miljö där 

alla är välkomna med idéer och åsikter.   

 

Brist på personal och höga arbetskrav ledde till krävande arbetsmiljöer där sjuksköterskor 

beskrev att det förekom tidsbrist, brist på hjälp och stöd från kollegorna, dålig kommunikation 

med kollegorna och/eller en stressig arbetsmiljö. Dessa faktorer ledde till ett försämrat 

presterande i arbetet, fel i medicineringen och ibland förseningar vid omhändertagandet av akuta 

fall där patienten var i behov av akut hjälp. Brist på personal kunde också leda till att 

sjuksköterskorna inte var tillfredställda i arbetet vilket kunde återverka på vårdkvalitén och 

därmed reducera patientens tillfredställelse med vården (Unruh, 2008). Sjuksköterskor som var 

utmattade och upplevde låg tillfredställelse i arbetet kände mer stress därför var det viktigt att 

ändra arbetskraven för att öka tillfredställelsen i arbetet hos sjuksköterskorna och därmed minska 

utmattning och stress (Gelsema, Van Der Doef, Maes, Janssen, Akerboom & Verhoeven, 2006).  

Det kunde också handla om att sjuksköterskor med sämre hälsa, upplevde arbetskraven hårdare 

än sjuksköterskorna med bättre hälsa. Författarna menar att sjuksköterskor med sämre hälsa 

lättare blir utmattade då deras energiresurser är begränsade.  

 

Meurier (2000) skriver att brist på stöd från arbetsledarna kunde vara ett problem eftersom 

arbetsledarna inte uppskattade sjuksköterskans stressiga arbete. Arbetsledarna tog för givet att 

sjuksköterskorna skulle klara de arbetskraven som fanns och när ett fel uppstod, följde 

disciplinära åtgärder t ex tillsägelser. Arbetsledarna borde inte ta sjuksköterskornas 

arbetskapacitet för givet då detta kan ligga till grund för deras upplevda stress. Med detta menar 

jag att, då en sjuksköterskas arbete tas förgivet och ingen visar förståelse för vad arbetet faktiskt 

innebär, känns allt tuffare. Då stöd och uppmuntran inte ges kan sjuksköterskorna få för sig att 

arbetet är enkelt och att de borde kunna klara det själva utan någon hjälp. Detta kan leda till att de 

inte vågar be om hjälp och tvingas göra allt själva, vilket resulterar i ett stressigt arbete.  
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Arbetsledarna ska därför uppmuntra, stödja och visa förståelse för sjuksköterskorna. En 

sjuksköterska känner sig säkerligen mer trygg och säkrare i sitt arbete då hon eller han får stöd 

och känner att någon finns där ifall det finns ett hjälpbehov. Sjuksköterskans arbete blir 

förmodligen också mer givande när någon ger stöd och visar förståelse, vilket leder till att 

sjuksköterskorna blir mer tillfredställda och positiva i arbetet och kanske gör bättre ifrån sig.  

 

Resultatet i studien belyser även hur rädsla och oro för att göra fel resulterade i en känsla av 

stress hos sjuksköterskorna. Arbetsledarna påminde sjuksköterskorna hur fel kunde leda till 

förlorad legitimation vilket oroade sjuksköterskorna (Hibberd & Norris, 1992). Sjuksköterskorna 

ansåg att när de diskuterade kring fel som skett på en avdelning fokuserade de på att ”peka 

finger” det vill säga att identifiera vem som begått felet. Vincent (1995) skriver att man inte bör 

ge skuld till sjuksköterskorna som själva faller offer för de bristande vårdmiljöerna. Vincent 

menar att en anmälning av fel orsakade onödig stress för sjuksköterskorna som i själva verket 

redan var upprörda över felet som skett, detta ledde till att den riktiga orsaken till felet inte 

uppmärksammades, då skuld och misstanke styrde händelsen. Författaren skriver att man borde 

fokusera på att förbättra arbetsrelationerna och kommunikationerna mellan arbetskollegorna 

istället för att bidra till en försämring genom skuldbeläggande diskussioner. Vincent anser att det 

bör fokuseras kring att finna den underliggande orsaken till felen och inte vem som begått felet. 

Dock understryker författaren att man inte kan ta bort skuldbeläggningen och de disciplinära 

åtgärderna helt, då det kan handla om försumning av ansvar. Det är lätt att förstå att 

skuldbeläggning kan leda till en stresskänsla, dock måste det finnas någon form av ”hot” för att 

sjuksköterskan ska vara extra försiktiga och extra noggranna i sitt arbete, annars kan arbetet 

utföras hastig och utan noggrannhet för att arbetet ska avslutas fortare. I dagens samhälle finns 

många situationer där man ”skrämmer” allmänheten med t ex lagar och förordningar för att det 

inte ska råda kaos, detta behövs för att det ska bli struktur i arbetet och i samhället. Om inte dessa 

lagar och förordningar existerar kommer människor våga bete precis som de vill och inte vara 

rädda eller ha respekt för någon eller något. Det är också viktigt att finna orsaken till felen och 

inte endast fokusera på att peka finger. Ett namn på vem som begått felet lär inte någon, något. 

Det man kan lära sig av, är varför felet begicks och vad man kan göra för att förhindra att det sker 

igen. T ex skrev Freeman et al. (2004) i sin studie hur sjuksköterskor diskuterade om en 

förändring som skett i deras sjukhusmiljö. Gamla rapporteringssystem som hade till syfte att peka 

ut den som begått ett fel hade lagts ner och istället låg fokus på att identifiera varför felet 

inträffat. Sjuksköterskorna förklara att de inte kände sig rädda för att rapportera längre. Detta 

ledda till fler rapporteringar och sjuksköterskorna beskrev hur de lärde sig från varandras fel 

vilket resulterade i att mindre fel av samma karaktär i omvårdanden, uppstod. Detta innebar en 

förbättring i omvårdnadskvalitén för patienterna. 

 

I resultatet i studien, fann författaren att en annan bidragande faktor till stress var 

sjuksköterskornas upplevelse av utmattning och utbrändhet. Schaefer (1996) skriver att 

utbrändheten ökade stressen hos sjuksköterskorna och minskade därför tillfredställelse i arbetet, 

vilket också kunde minska arbetsmoralen och resulterade i försämrad omvårdnadskvalité. Att 

arbeta övertid är också en ledande faktor till utmattning vilket minskar presterande och 

reaktionsförmågan hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskan kan få svårigheter i att fatta snabba 

beslut eller beslut över lag. Fel i rapportering på grund av förlorad koncentration är också ett 

resultat av utmattning (Trinkoff, Geiger – Brown, Brady, Lipscomb & Muntaner, 2006). 

Utmattning och utbrändhet kan alltså resultera i stress, dock går stress och utbrändhet hand i hand 

och kan bilda en ond cirkel, där inte bara utbrändhet leder till stress utan där stress också kan 
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bidra till utbrändhet. Därför är det viktigt att ta hänsyn till sjuksköterskans arbetskapacitet och 

inte låta sjuksköterskorna arbeta sig till utbrändhet, för inte nog med att det kan påverka 

sjuksköterskans hälsa, det kan även påverka patientens omvårdnadskvalité. Dock är det 

sjuksköterskornas ansvar att säga ifrån när de känner att arbetet blivit för tungt och tidskrävande 

och därför kan resultera i utmattning. Detta med anledning att det kan vara svårt för annan 

personal att uppmärksamma när en kollega har det svårt, därför bör sjuksköterskorna själva ha 

som ansvar att säga ifrån eller be om hjälp när de känner sig utmattade. Särskilt då utmattning 

som tidigare nämnt kan leda till koncentrationssvårigheter vilket i sin tur kan leda till en rad 

andra allvarligare fel, t ex kan fel medicin ges till fel patient eller att en patient skadas på grund 

av fel hantering av medicinsk utrustning. Listan är lång, men budskapet är enkelt, minskad 

koncentration i hälso- sjukvården kan vara förödande för en patients liv och hälsa.  

 

Även om det är sjuksköterskornas ansvar att säga ifrån då de känner sig utmattade, är det även 

viktigt att kollegorna håller ett vaksamt öga. Då många sjuksköterskor inte har den självinsikt 

som krävs för att uppmärksamma sina brister, är det viktigt att kollegorna vågar säga ifrån om det 

ser att en kollega verkar utmattad och därför avviker från rätta arbetsrutiner. Om en sjuksköterska 

ser ett fel och inte säger ifrån är hon eller han lika skyldig till felet.     

 

Dahlberg (2002) skriver att vårdlidande är ett lidande som patienten upplever i vården utöver det 

lidande som sjukdomen eller behandlingen medför. Det är ett lidande som patienten upplever i 

relation till vårdpersonal om värdigheten kränks, vid upplevelse av straff eller om patienten 

känner sig övergiven. Kränkning av patientens värdighet och värde som människa är det mest 

förekommande formen av vårdlidande. Kränkning av människans värdighet kan ske genom direkt 

och indirekta åtgärder t ex vid brist på respekt vid tilltal och slarv vad det gäller att skydda 

patientens integritet och inte blotta patientens intima delar. Att inte bli sedd eller hörd som 

människa upplevs också, av patienterna som förolämpande och förödmjukande och resulterar i ett 

vårdlidande. Med vårdlidande anses alltså när patienten känner smärta, plåga och lidande ifrån 

vården (a a). Berland (2006) skriver att omedvetet handlade kunde vara en konsekvens från 

sjuksköterskans stress som framträdde i deras omvårdnadsarbete  

t ex genom att man omedvetet kränkte patienter. Stressen kunde förblinda sjuksköterskorna och 

resultera i att patienterna inte längre sågs eller bemöttes som människor.  

 

Som framtida sjuksköterska upplever jag att vårdlidande är det mest onödiga och oacceptabla 

lidandet i vården. Att ha valt ett yrke som enligt Socialstyrelsen (2005) har som motto att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande innebär att sjuksköterskan ska göra 

allt i sin makt för att hindra lidande från att uppstå och inte bidra till mer lidande än den som 

patienten redan upplever. Om sjuksköterskan bidrar till mer lidande för patienten, bör hon eller 

han tänka om vad det gäller val av yrke. Dock har jag svårt att tro att en sjuksköterska bidrar med 

vårdlidande avsiktligt, men det är ändå sjusköterskans ansvar att hålla sig uppdaterad och 

informerad om vad vårdlidande innebär och hur den uppstår för att sedan uppmärksamma när 

vårdlidande väl sker. Dahlberg skriver att vårdlidandet många gånger uppstår på grund av 

omedvetet handlande, bristande kunskap och brist på reflektion i arbetet. Jag anser att det är 

sjuksköterskans skyldighet att reflektera över sitt arbete, då en reflektion kan åstadkomma en 

förbättring, särskilt när något gått fel och man bör granska sina steg och förstå sig på det som gått 

fel för att undvika att det sker igen. En reflektion kan också leda till att något som varit bra 
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uppmärksammas och att man fortsätter på det spåret som lett till något positivt. 

 

 

Konklusion  

 

Lin et al. (2007) skriver att för att minska onödigt vårdlidande behövs det en förändring i 

sjuksköterskeprofessionen. Det råder brist på vårdpersonal runt om i världen medan 

patientgenomströmningen ökar. Sjuksköterskor arbetar under tidspress för att hinna med sitt 

arbete vilket leder till en stressad arbetsmiljö. I denna arbetsmiljö ökar risken för fel och minskad 

säkerhet, både för sjuksköterskan och för patienten (a a).  

 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att sjuksköterskor ska ha förmåga att 

reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö, sjuksköterskorna ska 

uppmärksamma arbetsrelaterade risker och aktivt förebygga dessa och agera adekvat i händelse 

av oprofessionellt yrkesutövande hos medarbetare (Socialstyrelsen, 2005). Just därför måste mer 

forskning göras för att identifiera och uppmärksamma samband mellan sjuksköterskans stress och 

fel som begås i omvårdnaden, särskilt då Dagens medicin (2007) skriver att fler fall än någonsin 

förr anmäls till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och att många fel som görs beror på att 

sjuksköterskorna känner sig stressade.  

 

Dagens och framtidens sjuksköterskor bör vara eller få möjligheten att bli medvetna om 

stressproblemet, för sin egen trygghet och patientens. Medvetenheten om problemet kan bidra till 

att sjuksköterskor blir motiverade till att sträva efter en förbättring eller åtminstone en förändring.  
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BILAGA 1 
 

     Figur 2. Sammanfattning av analyserade artiklar till studie 

 

Artikel Bakgrund  Syfte Metod Resultat  Diskussion 
Balas, M.C., Scott, 

L-D & Rogers, A.E. 

(2004). The 

prevalence and 

nature of errors and 

near errors reported 

by hospital staff 

nurses. Applied 

nursing research. 

44000–98000 

patienter, dör varje 

år på grund av fel 

och misstag inom 

sjukvården som kan 

och borde 

förhindras. 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva orsak och 

förekomst av fel 

och nära fel. 

Sjuksköterskorna 

fick svara på frågor 

om dagsarbetet och 

svaren antecknades i 

deras personliga 

loggbok. 

Sjuksköterskor som 

gjorde minst ett fel 

om dagen Många 

fel var att 

medicineringen 

blev försenad på 

grund av mycket 

patientbehov och 

mycket arbete . 

Otillräcklig personal, oro 

och rädsla för fel samt 

dålig 

arbetskommunikation var 

faktorer som gav upphov 

till stress . Den stora 

arbetsbördan bidrog till 

övertid vilket minskade 

patientsäkerheten. 
Berland, A., Natvig, 

G. K & Gundersen, 

D. (2008). Patient 

safety and job – 

related stress: a 

focus group study. 

Intensive and 
critical care 

nursing. 

Det är dags för att 

patientsäkerheten 

uppmärksammas då 

det är tid för positiv 

utveckling kring 

detta ämne. 

Syftet med denna 

studie var att 

studera hur stressen, 

hos sjuksköterskor 

som arbetar med 

kritiskt sjuka 

patienter, påverkar 

patientens säkerhet. 

Sjuksköterskor 

valdes ut för att 

delta i en 

intervjustudie. 

Tre teman stod till 

grund för 

sjuksköterskans 

stress och dess 

påverkan på 

patientens säkerhet. 

Arbetskrav och 

patientsäkerhet, 

kontroll och 

patientsäkerhet och 

socialt stöd och 

patientsäkerhet. En 

stressig atmosfär 

ökar chanserna till 

fel. 

Brist på stöd och negativ 

relation med 

arbetskollegorna hade 

effekt på patienters 

säkerhet då nedsatt hälsa 

hos sjuksköterskorna 

ledde till 

koncentrationssvårigheter, 

osäkerhet och sämre 

besluttagande.. 

Berland, A & 

Natvig, G.K. 

(2006). Stress og 

pasientsikkerhet. 

Norsk tidsskrift for 

sykepleieforskning 

En ökning av fel har 

registrerats i 

hälsosjukvården.  

Kan det bero på en 

ökad stress bland 

sjuksköterskor då 

överbeläggningar 

även ökat. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

konsekvenserna av 

sjuksköterskans 

stress och hur 

förändring i 

sjuksköterskans 

arbetssituation kan 

påverka 

patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor 

valdes ut från olika 

sjukhus för att delta 

i en intervjustudie. 

Förändringar i 

rutiner samt liten 

påverkan på arbetet 

kan orsaka 

osäkerhet, 

förvirring och 

frustration vilket 

påverkade det 

daliga arbetet och 

ledde till minskad 

patientsäkerhet. 

När sjuksköterskan 

upplevde inflytande och 

delaktighet i förändringar 

bidrog detta till en 

upplevelse av 

meningsfullhet vilket 

minskade stressen i 

arbetet och därför även 

påverkan på 

patientsäkerheten. 

Dugan, J., Lauer, 

E., Bouqout, Z., 

Dutro B.K., Smith, 

M & Widmeyer, G. 

(1996). Stressful 

nurses: The effect 

on patient 

outcomes. Journal 

of nursing care 

quality. 

Det finns en relation 

mellan stress och 

den professionella 

förmågan att ge god 

vård med bra 

kvalité.   

Syftet med denna 

studie var att forska 

kring relationen 

mellan ökad stress 

och minskad patient 

säkerhet. 

Sjuksköterskor 

deltog i en 

enkätundersökning, 

där fokus var på 

tecken och symtom 

istället för orsaker 

till stressen. 

Faktorer som ökade 

stressen var dåliga 

arbetsvillkor, dålig 

arbetserfarenhet 

och rädsla för dålig 

kritik.  Mer 

arbetsstress bland 

sjuksköterskorna 

ökade chanserna för 

mindre 

patientsäkerhet. 

 

Höga arbetskrav, mycket 

arbetsbörda, och dåligt 

stöd och inflytande leder 

till att sjuksköterskorna 

blir stressade och/ eller 

får en dålig arbetsmoral 

vilket ökar chanserna till 

fel och misstag i 

medicinadministreringen. 

Fogarty, G. J & 

Mckeon, C.M. 

(2006). Patient 

safety during 

medication 

administration: The 

influence of 

organizational and 

individual variables 

on unsafe work 

practices and 

medication errors. 

Ergonomics. 

Medicinska fel leder 

till oavsiktlig skada 

på patienter runt om 

i världen. Nu vill 

man identifiera 

vilka individuella 

faktorer och 

arbetsplatsfaktorer 

som orsakar 

medicinska fel. 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera 

arbetsmiljö risker 

och testa om 

hypotesen, att dålig 

arbetsmiljö och 

farlig medicin 

administrering har 

ett samband. 

Sjuksköterskor 

fyllde i en enkät där 

de i en skala 1-7 

skulle svara på 

frågor som handlade 

om fel i 

omvårdnaden. 

Dåliga arbetsvillkor 

bidrog till en större 

risk att det blev fel i 

medicin 

administreringen. 

Det fanns ett samband 

mellan utbrändhet och 

sämre arbetsmiljösäkerhet 

och mindre rapportering 

av fel, eller närafel. När. 

Även dålig relation med 

kollegorna gjorde att 

förståelsen för vad som 

bör rapporteras minskade. 
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BILAGA 2  

 
 Figur 3. Fortsättning av figur 2, sammanfattning av analyserade artiklar 

Artiklar  Bakgrund Syfte Metod Resultat  Diskussion 
Halbesleben, J. R.B., 

Wakefield, B.J., 

Wakefield, D. S & 

Cooper, L.B. (2009). 

Nurse burnout and 

patient safety 

outcomes: Nurse 

safety perception 

versus reporting 

behavior. Western 

journal of nursing 

research. 

Arbetsmiljön och 

dess effekt på 

sjuksköterskor spelar 

en stor roll I 

patientsäkerheten. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka relationen 

mellan 

sjuksköterskors 

utbrändhet och deras 

uppfattning om 

patientsäkerheten 

och hur väl alla 

misstag rapporteras. 

Sjuksköterskor deltog 

i en 

enkätundersökning 

där ett antal frågor 

skulle besvaras med 

hjälp av en skala 1-5. 

Utbrändhet och 

avidentifiering av 

patienter är symtom 

från stress och kan 

leda till att 

sjuksköterskans 

uppfattning om 

patientsäkerheten 

minskar. 

Det fanns samband 

mellan utbrändhet och 

sämre 

arbetsmiljösäkerhet 

och mindre 

rapportering av fel. 

Även dålig relation 

med kollegorna 

gjorde att förståelsen 

för vad som bör 

rapporteras minskade. 

Hall, L. M & Doran, 

D. (2007).  Nurses’ 

perceptions of 

hospital work 

environments. 

Journal of nursing 

management. 

Lite uppmärksam het 

har getts till faktorer 

i sjuksköterskas 

arbete som påverkar 

vårdarbetet samt 

patienten. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka faktorer i 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö som 

påverkar vårdarbetet 

och hur de påverkar 

kvalitén på vården. 

Med hjälp av en 

enkätundersökning 

där både 

sjuksköterskor och 

enhetschefer deltog. 

Frågorna handla 

bland annat om, om 

det fanns en relation 

mellan försämrad 

kvalité på vårdarbete 

och sjuksköterskans 

upplevelse av 

arbetsstress. 

Vid hög 

arbetsbelastning, 

arbetsstress och 

minskad arbetes 

tillfredställelse sjönk 

medvetandet om 

vårdkvalitén. Stöd 

från arbetsgivaren 

hade stor betydelse 

för vårdkvalitén på 

patienter. 

Sjuksköterskorna är 

mycket oroliga kring 

patientsäkerheten och 

oron i sig kan ha en 

påverkan på deras 

arbete.  Tidsbristen 

och arbetsstressen kan 

leda till att 

sjuksköterskorna inte 

kan ta hand om de 

patienterna med 

komplexa tillstånd. 

Laschinger, H. S & 

Leiter, M. P. (2006). 

The impact of 

nursing work 

environment on 

patient safety 

outcomes. The 

journal of nursing 
administration. 

År 2004 uppvisade 

institutionen av 

medicin ett intresse 

för hur sjukhus miljö 

påverkade 

sjuksköterskan samt 

patientens 

säkerhet. 

Syftet med denna 

studie var att testa 

hur sjuksköterskans 

arbetsmiljö, 

förutsättningar för 

professionellt arbete 

och utbrändhet 

påverkar patientens 

säkerhet. 

En enkätundersökning 

gjordes där 

sjuksköterskorna fick 

fylla i tre enkäter som 

handlade om 

arbetstillfredsställelse, 

utbrändhet och 

negativa 

patientrelaterade 

händelser. 

Patientsäkerheten är 

associerad med 

kvalitén på 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö samt 

sjuksköterskans 

utmattning och 

stress. 

Sjuksköterskans 

inflytande, stöd i 

vården samt 

arbetsrelationer 

spelade stor roll i en 

förbättrad 

arbetstillfredsställelse. 

Vid brist på detta blev 

patient omvårdnaden 

påverkad 
Ramanujam, R., 

Abrahamson, K, 

Anderson, J. G. 

(2008). Influence of 

workplace demands 

on nurses perception 

of patient safety. 

Nursing and health 

sciences. 

Medicinska 

institutionen 

uppskattar att högst 

98000 patienter dör 

varje år runt om i 

världen, som ett 

resultat från 

medicinska fel. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur 

arbetsplatsens krav, 

påverkar 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

patienters säkerhet. 

En enkätundersökning 

gjorde där 

sjuksköterskor 

besvara frågar som 

handla om hur 

arbetsmiljön 

påverkade patienters 

säkerhet. Frågorna 

riktades till 

sjuksköterskors 

attityder gentemot 

arbetsmiljön och 

patientsäkerheten. 

Hög a arbetskrav och 

stor arbetsbörda 

minskade 

sjuksköterskans 

förmåga att förse 

patienterna med en 

säker vård. Dålig 

personlig kontroll 

samt utbrändhet 

minskade 

sjuksköterskans 

medvetenhet om 

patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor med 

stor arbetsbörda och 

liten personlig 

kontroll känner av 

mer arbetspress och 

arbetsstress. 

Rogers, A. E., 

Hwang, W., Scott, 

L.D., Aiken, L.H & 

Dinges, D.F. (2004). 

The working hours 

of hospital staff 

nurses and patient 

safety.  Health 

affairs. 

Sjuksköterskans 

arbetar över på 

grund av 

nerskärningar. Man 

vet lite om hur detta 

påverkar patientens 

säkerhet. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

arbetsmönster I 

sjukvården för att 

avgöra om det fanns 

någon relation 

mellan antal 

arbetade timmar och 

ökad sannolikheten 

för fel 

Sjuksköterskor 

besvarade ett antal 

frågor varje dag, som 

fanns i deras 

personliga loggböcker 

angående sina 

arbetsvillkor. 

Hög arbetsbörda 

leder till övertid 

vilket stressar 

sjuksköterskan. 

Övertid har en stor 

betydelse i varför det 

uppstår fel i vården. 

Endast de smärre 

felen rapporteras då 

sjuksköterskorna är 

rädda för 

konsekvenserna. 

Sjuksköterskan blir 

stressad och utmattad 

vid stort 

patientinflöde, stor 

arbetsbörda och 

otillräcklig personal 

vilket leder till fler 

misstag och fel. Felen 

rapporteras sällan då 

sjuksköterskan är 

rädda för 

konsekvenserna. 



iii 

 

BILAGA 3 

Granskningsmall enligt Friberg (2006).  

 
Vid kvalitativa studier  

 
 Finns det ett tydligt problem formulerat, hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna, hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskapligt teoribildning beskriven i bakgrunden, hur är denna i så 

fall beskriven?  

 Vad är syftet, är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven  

 Hur analyseras data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författaren tolkat studiernas resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns de en metoddiskussion, hur diskuteras den i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden?  

 

Vid kvantitativa studier 

 
 Finns det ett tydligt problem formulerat, hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna, hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskapligt teoribildning beskriven i bakgrunden, hur är denna i så 

fall beskriven?  

 Vad är syftet, är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalen gjorts (antal personer, ålder, avgränsnings kriterier?) 

 Hur analyseras data, vilka statistiska metoder användes, var dessa viktiga? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion, hur diskuteras den i så fall?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 
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BILAGA 4 

 

 Figur 4. Orsaker till stress, i sjuksköterskans arbete 
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BILAGA 5 

 

 Figur 5. Hur omvårdnaden påverkas av sjuksköterskans stress 
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