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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den psykiska hälsan hos sjuksköterskor kan påverka den givna 

vårdkvaliteten gentemot patienter. Oregelbundna arbetstider, dålig arbetsmiljö och 

stress är några av de faktorer som kan ge en försämrad psykisk hälsa. 

Syfte: Syftet med detta arbete är att studera om det finns ett samband mellan 

skattningen av psykisk hälsa och skattning av given vårdkvalitet hos sjuksköterskor 

vid ett sjukhus i Mellansverige. Jämförelse görs även utifrån variablerna kön, ålder 

och aktiva år i sjuksköterskeprofessionen och om det finns ett samband mellan ovan 

variabler.  

Metod: Data samlades in via en enkät med två skalor; GHQ-12 som avser att 

upptäcka psykisk ohälsa och påvisa tecken på depression, samt ett 

självskattningsformulär som behandlar kvaliteten av given vård. 

Resultat: Det kunde inte påvisas något signifikant samband mellan skattad psykisk 

hälsa och skattad given vårdkvalitet. Det fanns ett statistiskt signifikant samband 

mellan skattad psykisk hälsa och inkludering av patienten och anhöriga i utformning 

och genomförandet av vården. Studien visar att kvinnliga sjuksköterskor skattar sin 

psykiska hälsa sämre jämfört med manliga sjuksköterskor. 

Slutsats: Det fanns i denna studie inget signifikant samband mellan skattad psykisk 

hälsa och skattad given vårdkvalitet. Vid analys av delskalor inom variabeln 

vårdkvalitet fann vi att sjuksköterskor som skattar en lägre psykisk hälsa även skattar 

att de är sämre på att inkludera patienten och/eller anhöriga i utförandet och 

utformningen av vården. 

 

Nyckelord 

Psykisk hälsa, sjuksköterskor, vårdkvalitet, GHQ-12 



 

 

ABSTRACT 

Background: The psychological health in nurse practitioners can affect the quality of 

the care given to patients. Irregular work hours, bad working environment and stress 

are some of the factors that can result in a decline in psychological health. 

Objectives: The purpose of this study is to compare the self-perceived psychological 

health in nurse practitioners at Academic Hospital in Uppsala with their own 

perception of quality of given care. Comparisons will also be done regarding gender, 

age and active years in the nursing profession. 

Methods: Data was collected via a survey with two scales; GHQ-12 which is used to 

distinct psychological disorders and signs of depression, along with a self-assessment 

form regarding quality of given care. 

Results: There was no significant correlation between self-perceived psychological 

health and self-perceived quality of given care. There is a statistical significant 

connection between psychological health and inclusion of the patient and relatives 

regarding planning and giving care. This study shows that female nurses grade their 

psychological health as lower compared to male nurses. 

Conclusions: This study showed no significant correlation between self-perceived 

psychological health and self-perceived quality of given care. The result shows that 

nurses that have a lower self-perceived psychological health grade themselves lower 

regarding the inclusion of the patient and/or their relatives in the planning and 

implementation of the care. 

 

Keyword 

Psychological health, nurse practitioners, quality of care, GHQ-12 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Psykisk hälsa ......................................................................................................................... 1 

Vårdkvalitet .......................................................................................................................... 2 

Sjuksköterskans profession ................................................................................................. 4 

Teoretisk referensram .......................................................................................................... 5 

Problemformulering ............................................................................................................. 7 

Syfte ....................................................................................................................................... 7 

Frågeställningar ................................................................................................................... 7 

METOD ..................................................................................................................................... 8 

Design .................................................................................................................................... 8 

Urval ...................................................................................................................................... 8 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 9 

Tillvägagångssätt ................................................................................................................ 10 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................ 10 

Bearbetning och analys ...................................................................................................... 11 

RESULTAT ............................................................................................................................ 13 

Bakgrundsdata för målgruppen ....................................................................................... 13 

Samband mellan skattad psykisk hälsa och skattad given vårdkvalitet ....................... 14 

Psykisk hälsa ....................................................................................................................... 14 

Vårdkvalitet ........................................................................................................................ 15 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 16 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 16 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 19 

Slutsats ................................................................................................................................. 21 

REFERENSER ....................................................................................................................... 22 

BILAGOR ............................................................................................................................... 27 



1 

 

BAKGRUND 

 

Psykisk hälsa 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2014) definieras psykisk hälsa på följande sätt, 

“Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her 

own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, 

and is able to make a contribution to her or his community.” 

 

Vårdpersonal har generellt sett en högre tendens att bli utsatta för arbetsrelaterad utbrändhet 

och stress med anledning av att de ansvarar för människors liv. Handlingarna vårdpersonalen 

utför eller inte utför kan få allvarliga följder för patienten menar Sapountzi D, Lemonidou 

(Koinis et al., 2015). Arbetsmiljö och stress är exempel på faktorer som kan ha inverkan på 

sjuksköterskors psykiska hälsa och som även kan påverka deras livskvalité (Koinis et al., 

2015; Lin, Liao, Chen & Fan, 2014). Sjuksköterskor som har en hög stressnivå rapporterar 

sämre självupplevd hälsa, vilket ofta ger symtom som trötthet, ilska, ängslan, stress, 

depression, frustration och andra psykologiska funktionshinder och känslor (Chen, Wang, 

Yang, & Fan, 2016). Sömnrelaterade problem och sämre upplevd hälsa kan direkt härledas till 

en stressig arbetsmiljö (Lin et al., 2014). Kvinnor upplever ofta större problem relaterat till 

sömn än vad män gör (Admi, Tzischinsky, Epstein, Herer & Lavie, 2008). 

 

Psykisk ohälsa, exempelvis depression eller ångest, kan ge ett minskat intresse för ens egen 

omgivning, bland annat andra människor, vilket för sjuksköterskor kan leda till sämre 

patientkontakt och sämre vårdkvalitet (Chen et al., 2016). En hög arbetsbörda och brist på 

personal kan leda till emotionell utmattning, vilket gör det svårare att hantera emotionella 

behov hos patienter och deras anhöriga. Att inte kunna hantera dessa behov hos patienter kan 

vara belastande för sjuksköterskan och leda till ångest och depression (Chana, Kennedy & 

Chessell, 2015). 

 

Personer som innehar en ledande roll kan ha en viktig inverkan på sjuksköterskors psykiska 

hälsa och utbrändhet. Genom att dessa personer utformar bra arbetsvillkor och stärker 

sjuksköterskors självförtroende kan detta i sin tur leda till att sjuksköterskor hanterar 
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arbetskraven bättre. Detta kan minska utvecklingen av psykisk ohälsa och utbrändhet 

(Laschinger, Borgogni, Consiglio & Read, 2015). Studier visar på att den psykiska hälsan hos 

sjuksköterskor har en direkt inverkan på kvaliteten av den vård som patienten ges (Lin et al., 

2014).  

 

Vårdkvalitet 

Vårdkvalitet definieras av Nationalencyklopedin (2016) som “graden av måluppfyllelse i 

vårdarbetet”, “målet är bland annat att tillfredsställa i första hand patientens förväntningar”. 

Inom vården är Socialstyrelsens definition av kvalitet något som har en bred användning 

(Ehrenberg, Wallin, Edberg, & Castoriano, 2009). Socialstyrelsens definition på kvalitet som 

kan läsas i SOSFS 2005:12 där “kvalitet” är liknande Nationalencyklopedins definition; “grad 

till vilken en verksamhet uppfyller ställda krav”. 

Inom yrkesområden där snabba beslut måste fattas och där besluten kan få stora konsekvenser 

för individen, och som dessutom involverar personkontakt, är stressen mer påtaglig än för 

andra yrkesområden (Koinis et al., 2015). Studier visar att en hög arbetsbörda och brist på 

personal resulterar i en försämrad vårdkvalitet och en ökad risk för att arbetsuppgifter faller i 

glömska (Cho et al., 2016). Den tyngre arbetsbördan som uppkommer vid exempelvis 

bristande personalstyrka leder till utmattning, både fysiskt och känslomässigt, och en 

försämrad förmåga att hantera patienters och anhörigas behov av stöd och omvårdnad (Chana 

et al., 2015). Studier har även visat att vårdpersonal som har upplevt fysiskt våld eller verbala 

hot från sina patienter tenderar att utföra omvårdnad med en sämre kvalitet i jämförelse med 

vårdpersonal som inte haft denna upplevelse (Arnetz & Arnetz, 2001). I undersökningar på 

vårdboenden har det påvisats att sjuksköterskor och annan vårdpersonal som har större 

möjlighet att anpassa sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter har resulterat i en bättre 

vårdkvalitet. Det har även visat sig ha en positiv effekt på den psykiska hälsan, både hos 

vårdpersonalen och de boende (Yepes-Baldó, Romeo, Westerberg & Nordin, 2016). 

Otillräcklig bemanning av sjuksköterskor är ett världsomfattande problem och det har visat 

sig att bemanning av sjuksköterskor har en koppling försämrad arbetstillfredsställelse och 

försämrad vårdkvalitet (Lu, Ruan, Xing & Hu, 2015). För att patienterna ska uppfatta 

vårdkvalitén som hög är det viktigt för myndigheter och beslutsfattare att faktorerna antal 

sjuksköterskor, överbeläggning och psykiskt välmående ses över (Grøndahl, Karlsson, Hall-

Lord, Appelgren, Wilde-Larsson, 2011).  
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Lagar och författningar gällande vårdkvalitet 

Kvalitetsutveckling inom vården är något som understryks i flera lagar. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskrivs i 28 § att “Ledningen av hälso- och sjukvård skall 

vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt 

främjar kostnadseffektivitet”. I samma lag (SFS 1982:763) 2 § står det att hälso- och 

sjukvården ska bedrivas på ett sådant sätt att den tillgodoser en god kvalitet samt att 

tryggheten och behandlingen av patienten upprätthålls. Hälso- och sjukvården ska arbeta 

utifrån denna lag på ett sätt som inkluderar patienten och gör denne delaktig i utförandet och 

de beslut som fattas rörande den egna vården, både medicinskt och omvårdnadsmässigt (SFS 

1982:763). 

 

Patientsäkerhet och vårdkvalitet 

Inom vården uppskattas att en av tio patienter skadas under vårdtiden och majoriteten av 

dessa skador hade kunnat undvikas. Flertalet av skadorna som sker har sin grund i brister i 

planering, brister i rutiner och brister i kommunikation eller information. Anledningen till att 

vårdskador inträffar är ofta att det inte finns effektiva skydd som förhindrar att skador sker 

inom verksamheten (Öhrn, 2014). Det har påvisats att arbetsrelaterade olyckor inom vården är 

vanligare hos vårdpersonal som har någon form av psykisk ohälsa (Da Silva, Zeitoune, Beck, 

de Martino & Prestes, 2016). 

 

Att inneha en god vårdkvalitet är likvärdigt med patientsäker vård. Patientsäkerhet innebär att 

hälso- och sjukvårdspersonal arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet och på ett sätt förebygger att vårdrelaterade skador uppstår hos patienten (SFS, 

2010:659). Vårdskador är skador som sker inom vården under den tid en patient behandlas 

eller vårdas och utlöses av bristande förhållanden inom vården. Vårdskador kan exempelvis 

vara misstag i läkemedelshantering (fel dos, fel tidpunkt, fel preparat) felaktiga eller fördröjda 

behandlingar eller diagnoser, brist i omvårdnaden, fallskador och vårdrelaterade infektioner 

(Öhrn, 2014). 

 

Sjuksköterskor och undersköterskor är de professioner inom hälso-och sjukvård som har den 

mest frekventa och närmsta kontakten med patienter. Att säkerställa patientsäkerheten är 
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därför en viktig del i sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskor som utsätts för långvarig stress 

kan utveckla en negativ påverkan på deras emotionella och psykiska hälsa som i sin tur kan 

resultera i utbrändhet. Utbrändheten och den försämrade psykiska hälsan hos sjuksköterskan 

påverkar i sin tur vårdkvaliteten och patientsäkerheten negativt (Chao, Shih & Hsu, 2016). 

 

Sjuksköterskans profession 

För att ett yrke ska kunna klassificeras som en profession krävs det att yrkesutövaren har sitt 

eget kunskapsområde som bygger på vetenskap. Yrkesutövaren behöver även en licens för att 

få utöva det arbete som ingår i professionen. Det kan också tilläggas att en profession har lite 

av ett monopol på arbetsmarknaden då ingen profession helt kan fylla ut en annan professions 

roll. Exempelvis kan inte en läkare, apotekare eller ens en röntgensjuksköterska fylla rollen 

som sjuksköterska och vice versa. De olika professionerna bygger på olika kunskapsområden 

och olika specialiteter (Brante, 2009). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2009) beskriver kriterierna för en profession som följande; 

 ”vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde  

 leder till legitimation  

 följer etiska regler  

 är autonom  

 värderas högt av samhället  

 tillhör en nationell organisation” 

 

Brante (2009) menar att ytterligare tre punkter kan läggas till. 

 ”medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 

 inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast delvis kan 

förstås av utanförstående 

 professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever” (Gesser 

1985: 244 i Brante, 2009) 
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Dessa tre punkter stämmer kanske inte in på alla olika professioner men kan tolkas på ett 

fungerande sätt för beskrivningen av sjuksköterskeprofessionen. 

 

Sjuksköterskans specialitet och ansvarsområde är omvårdnad. Detta innefattar att 

sjuksköterskans arbete är patientnära och att professionen vilar på vetenskaplig kunskap. Den 

vetenskapliga kunskapen bottnar i en människosyn av humanistisk karaktär och inkluderar 

människans utveckling, kunskap, välbefinnande och hälsa i relation till ohälsa, lidande, 

födelse och död. Färdigheter och kunskaper i omvårdnad sammanställs med kunnande i 

ämnen som exempelvis folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap för att sjuksköterskan 

ska ha möjlighet att utföra sitt yrke (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

 

Teoretisk referensram 

Den valda teoretiska referensramen för detta arbete är begreppen “Hälsa” och “Mötet” 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). 

 

Hälsa 

Diskussionen kring hälsa inom den vårdvetenskapliga forskningen har varit som mest 

angelägen från 1980-talet fram till idag. I vårdvetenskapen framställs hälsa ur olika 

dimensioner och hälsa kan ha samband med andra begrepp som till exempel livskvalité eller 

hälsans betydelse för patientens liv (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Förenta Nationernas 

deklaration om mänskliga rättigheter beskrivs fysisk och psykisk hälsa som grundläggande 

mänsklig rättighet. Det är en stor del av sjuksköterskans profession att arbeta hälsofrämjande 

och att förebygga sjukdomar utifrån en omvårdnadsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig 

grund (Willman, 2014). Inom hälso- och sjukvården finns det två synsätt på hälsobegreppet. 

Hälsa kan ses som en motpol till sjukdom och där medicin och behandling ansvarar för att 

lindra, bota och ställa diagnos på sjukdomen. Hälsa kan också ses från ett filosofiskt 

perspektiv där ohälsa och hälsa är motparter. Människan ses då som en helhet av ande, själ, 

kropp, hälsa värderingar och upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Det finns även en vårdvetenskaplig definition av hälsa. Denna definition är att 

vårdvetenskapen har i uppdrag att frambringa kunskap som är nödvändig för att möjliggöra en 
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vård som kan stödja människans hälsoprocess. För att uppnå en god hälsa är det av vikt att 

livsrytm, stillhet, aktivitet, och att upplevelsen av sammanhang och mening samspelar. 

Hälsobegreppet innefattar även ett biologiskt synsätt, alltså att vara “biologiskt frisk”, men 

detta är inte tillräckligt för att en människa ska kunna uppfatta sig ha en god hälsa. Individen 

måste också vara i stånd att handskas med eventuellt ohälsa och sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, 2013). 

 

Mötet 

Det som karaktäriserar mötet mellan patient och vårdare är en ömsesidig öppenhet och en 

möjlighet där verklighet förstås och delas (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Med 

underlag av de mänskliga rättigheterna kan vårdrelationen ses som en plattform där patient 

och vårdare har lika värde men där relationen mellan parterna inte är symmetrisk då mötet 

mellan dem finns med anledning av behovet av vård som patienten har. Patienten befinner sig 

i position där denna är beroende av vårdaren och där vårdaren har inflytande över både den 

förståelse som patienten har om sin situation och sig själv samt den fysiska omvårdnaden. 

Denna beroendeställning sträcker sig bortom patienten i sig och inkluderar även patientens 

anhöriga. Det är av vikt att vårdaren har ett teoretiskt kunnande, praktiska färdigheter och en 

inställning som gör det möjligt att patienten utvecklas då patientens hälsa är beroende av 

vårdaren (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Vårdande möten kan vara långa eller korta. Förslagsvis kan ett kort möte vara några minuter 

mellan patient och läkare, medan ett långt möte inom till exempel den psykiatriska vården kan 

pågå i flera år. Oberoende mötets längd är målet att skapa ett vårdande möte. Det är av vikt att 

detta möte är berörande och inbjudande. I möten där exempelvis vårdaren har bråttom eller 

inte är engagerad i patienten blir patienten tömd på välbefinnande och energi.  

Det är därför angeläget att alla vårdare har en medvetenhet kring vilka signaler som 

patienterna får. För vårdarna måste det exempelvis vara en självklarhet att möta patienten med 

en öppen attityd och ett öppet kroppsspråk (Dahlberg & Segesten, 2013). 
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Problemformulering 

I sjuksköterskeprogrammet ingår det verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under dessa 

perioder har det blivit tydligt vilket stort ansvar som vilar på sjuksköterskan och hur 

påfrestande det ibland kan vara att hinna med alla de arbetsuppgifter som ingår i denna 

profession. Det pratas ofta om tung arbetsbörda relaterat till brist på personal och höga antal 

överbeläggningar. Allt eftersom den tekniska utvecklingen går framåt och det faktum att vi 

lever i en mer industrialiserad värld kan de få en effekt av att personal förväntas leverera och 

jobba mer. Att under lång tid bli utsatt för stress kan bidra till att arbetet blir mindre effektivt 

och kan påverka hälsan på ett negativt sätt (Lin et al., 2014). Det faktum att det råder 

sjuksköterskebrist i så gott som hela Sverige, inom vissa specialistområden mer än andra, gör 

det till en intressant fråga hur sjuksköterskor mår rent psykiskt eftersom den psykiska hälsan 

hos sjuksköterskor påverkar kvaliteten av den vård som ges till patienten och därmed också 

har betydelse för patientsäkerheten (Da Silva et al., 2016). 

 

Syfte 

Detta arbetets syfte är att undersöka om det finns något samband mellan den skattade 

psykiska hälsan hos sjuksköterskor och deras egen skattning av den givna vårdkvalitén. Syftet 

är också att se om det finns skillnader i skattad psykisk hälsa och skattningen av vårdkvalitet 

beroende av hur länge personen arbetat som sjuksköterska och om det finns skillnader i 

skattad psykisk hälsa hos sjuksköterskor beroende på kön och beroende på ålder. 

 

Frågeställningar 

 Finns det något samband mellan skattad psykisk hälsa hos sjuksköterskor och skattad 

vårdkvalité? 

 Finns skillnader i skattad psykisk hälsa och skattningen av vårdkvalitet beroende av 

hur länge personen arbetat som sjuksköterska? 

 Finns skillnader i skattad psykisk hälsa och skattningen av vårdkvalitet beroende på 

kön eller ålder? 
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METOD 

 

Design 

Denna studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkäter lämnades ut till sju avdelningar vid ett 

sjukhus i Mellansverige efter att kontakt och godkännande initierats med respektive 

avdelnings avdelningschef och verksamhetschef. Med anledning av att studien är en 

kvantitativ tvärsnittsstudie har data kunnat samlas in snabbt och det har även varit ett 

kostnadseffektivt sätt att samla in data på (Polit & Beck, 2013). 

 

Urval 

Ett antal verksamhetschefer och avdelningschefer tillhörande nio olika avdelningar vid 

Uppsala Akademiska Sjukhus kontaktades via telefon för tillåtelse att samla in data från deras 

avdelningar. Detta gjordes 3-4 månader innan datainsamlingen påbörjades. Data samlades in 

mellan den 21 september och den 12 oktober 2016. Alla sjuksköterskor som arbetade på 

någon av de medverkande avdelningarna under studiens datainsamlingsperiod tillfrågades om 

att medverka i studien, antingen muntligt eller via mail från ansvarig avdelningschef. Då 

studiens syfte var att undersöka ett gemensamt ämne för sjuksköterskor så inkluderades alla 

sjuksköterskor som ville svara på enkäten, oavsett ålder, kön, arbetserfarenhet eller andra 

faktorer. 

 

Eftersom ett större deltagande i en studie ger ett mer tillförlitligt resultat ansågs det önskvärt 

att få in minst 50 studiedeltagare i studien (Polit & Beck, 2013). Ingen maxgräns för antal 

deltagare upprättades. På de deltagande avdelningarna arbetade totalt 136 sjuksköterskor. Av 

dessa valde 68 (50 %) att svara på enkäten, varav 6 enkäter exkluderades med anledning av att 

de inte var korrekt ifyllda. Antal korrekt ifyllda enkäter som analyserades blev därför 62 (45,6 

%). I vårdkvalitetsdelen av enkäten exkluderades ytterligare 13 då de svarat ”ej aktuell” eller 

”kan ej bedöma”. Sammanlagt analyserades 49 (36 %) enkäter utifrån vårdkvalitetsfrågorna. 

 

 

 

 



9 

 

Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in via en enkät med syfte att mäta två olika skalor. Ett 

självskattningsformulär för att uppskatta psykisk hälsa - GHQ-12 (General health 

questionnaire) (Bilaga 1), och ett självskattningsformulär för att uppskatta vårdkvalitén har 

använts i denna studie (Bilaga 2).  

 

GHQ-12 är ett självskattningsformulär som avser att mäta och påvisa psykisk hälsa och/eller 

ohälsa. Formuläret i sin originalform består av totalt 60 frågor. Formuläret har prövats i 

tidigare studier och visat sig vara ett pålitligt mätinstrument för att mäta psykisk hälsa. GHQ 

är inte utformat för att mäta livslånga karaktärsdrag, utan istället avvikelser i den normala 

vardagsfunktionen (Goldberg & Blackwell, 1970). Folkhälsomyndigheten har använt sig av 

detta formulär i sin nationella årliga folkhälsoundersökning “Hälsa på lika villkor (HLV)” 

(Folkhälsomyndigheten, i.d.). GHQ-formulär finns även i formaten 30, 28 och 12 frågor. I 

detta arbete används det mindre omfattande GHQ-12 (Bilaga 1) då de 12 frågorna går snabbt 

att fylla i och har en hög reliabilitet (Hardy, Shapiro, Haynes & Rick, 1999). Svaren i enkäten 

GHQ-12 graderades på en skala 0-3 där 0 visade lägre psykisk välbefinnande och 3 visade ett 

högre psykiskt välbefinnande. 

 

Enkäten där vårdkvaliteten mättes baserades på 11 frågor där sjuksköterskan fick 

bedöma sin vårdkvalitet som de erbjöd och utförde gentemot sina patienter (Bilaga 2). 

Bedömningen baserades på de senaste två veckorna och för varje fråga fick 

sjuksköterskan fylla i det alternativ som passade in bäst utifrån alternativen, ej aktuell, 

mycket god, ganska god, ganska dålig, mycket dåligt och kan ej bedöma. Svaren 

graderades på en skala 1-4 där en låg siffra indikerade en god vårdkvalitet och en hög 

siffra indikerade en sämre vårdkvalitet. Enkäten har tillhandahållits från en 

forskargrupp som har skapat och utgått från denna enkät i ett flertal arbeten (Arnetz & 

Arnetz 1996; 2001). 

Förutom dessa självskattningsskalor innehåller enkäten även bakgrundsfrågor om deltagarnas 

ålder, kön och antal hela år de arbetat som sjuksköterska. 
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Tillvägagångssätt 

Kontakt initierades med avdelningar vid ett sjukhus i Mellansverige via telefon där en kort 

presentation av studien gjordes och där dess syfte och tillvägagångssätt presenterades. 

Sjuksköterskor på de avdelningar som ville medverka i studien fick möjlighet att fylla i 

enkäterna under studiens datainsamlingsperiod. Datainsamlingen planerades att utföras mellan 

den 12 september och den 30 september 2016, men av praktiska skäl ändrades datumen till 

den 21 september t.om den 12 oktober 2016. Denna information delgavs till samtliga 

avdelningschefer och verksamhetschefer via e-post, tillsammans med information om vilken 

tid avdelningarna skulle besökas för distribution av datainsamlingsmaterial. I samband med 

att denna information skickades ut valde två avdelningar att, relaterat till tidsbrist, inte längre 

delta i studien. 

 

Den 21 september utfördes besök hos samtliga avdelningar som ville delta i studien. En 

kortfattad muntlig presentation av studien gjordes på avdelningarna och deltagande 

avdelningar tilldelades en förseglad postlåda där enkäterna skulle samlades in. På postlådans 

framsida fanns en plastmapp med ett informationsbrev (Bilaga 3), tillsammans med 15 kuvert 

innehållande studiens enkäter. Ifyllnad av enkäterna var inte begränsad till arbetsplatsen. De 

deltagare som ville kunde ta med enkäterna hem och fylla i dem i en lugnare miljö. Ifylld 

enkät placerades av deltagaren själv i det bifogade kuvertet som förslöts och som sedan 

placerade i tidigare nämnda postlåda. Endast studiens författare skulle ha tillgång till 

postlådans innehåll, varpå postlådan förseglades med säkerhetstejp som tydligt skulle visa om 

postlådan öppnats. 

 

Den 12 oktober samlades samtliga postlådor in. Kuverten från postlådorna blandades så att 

inget enskilt svar skulle kunna härledas till en specifik avdelning. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagande i studien var frivilligt och helt anonymt, vilket framkom i informationsbrevet som 

fanns tillgängligt på respektive postlåda (bilaga 3). Den insamlade datan behandlades på ett 

sådant sätt så att inget enskilt svar kunde spåras till en specifik avdelning. Datainsamlingen 

gjordes endast på avdelningar där godkännande erhållits från respektive avdelnings 

verksamhetschef och avdelningschef. Samtliga verksamhetschefer och avdelningschefer fick 
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på förhand tillgång till arbetets projektplan, enkäter och informationsbrev, samt muntlig 

information om studiens syfte och genomförande. De avdelningar som i efterhand vill ta del 

av studiens resultat kommer att få tillgång till den slutgiltiga versionen. 

 

Då antalet män som deltog i studien var lågt finns det risk att de inte känner sig anonyma i 

samma grad som deltagande kvinnor skulle kunna känna. Resultatet presenterades på ett 

sådant sätt att inget enskilt svar kunde härledas till någon specifik person eller avdelning. På 

så sätt säkerställdes deltagarnas anonymitet. 

 

För att få utföra en studie på grundnivå krävs inget tillstånd från en etisk kommitté. Dock 

krävs godkännande från verksamhetschefer och avdelningschefer på de avdelningar där 

studien ska genomföras, vilket har erhållits muntligt och skriftligt. Informationsbrevet som 

fanns tillgängligt på postlådorna för enkätinsamlingen utformades utifrån etikprövningslagen 

(Codex, 2016) (SFS, 2003:460). 

 

Bearbetning och analys 

Data sammanställdes i Microsoft Excel som sedan fördes över till och analyserades i 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 21. För att analysera skillnader 

mellan variabler på nominalnivå användes Chi2-test (X2). För sambandsanalys mellan 

variabler på ordinalnivå användes korrelationsanalys (Pearson). En-vägs ANOVA användes 

för att identifiera skillnader mellan grupper (kön, ålderskategorier och kategorier av antal år 

inom yrket). För att dels reducera antal frågeställningar i skalan vårdkvalitet och dels väga 

samman item som mätte samma faktor inom området genomfördes en faktoranalys med 

varimax rotation. Signifikansnivån var p < 0,05. 

 

Förutom att hela skalan för vårdkvalitet användes genomfördes en faktoranalys på 

skalan.  Vid summeringen av item och i faktoranalysen exkluderades svarsalternativen “ej 

aktuell” och “kan ej bedöma” då de inte tillförde någon data utifrån frågeställningen. Fyra 

faktorer identifierades och item tillhörande dessa faktorer sattes samman då de itemen berörde 

samma eller liknande områden. Dessa var; fråga 1+4= item 1 - bemötande, fråga 2+3+10+11= 

item 2 -information+ medicin+ vård, fråga 5+6= item 3- respekt, fråga 7+8+9= item 4 – 
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delaktighet (Tabell 1). Skalan “GHQ-12” bearbetades i sin originalform och de 12 frågorna 

summerades till ett medelvärde. 

 

Tabell 1. Sammanslagning av item och benämning av faktorer inom vårdkvalitet. 

Vårdkvalitetsitem Benämning av faktorer 

1, 4 Bemötande 

2, 3, 10, 11 Information, medicin och vård 

5, 6 Respekt 

7, 8, 9 Delaktighet 

 

Bakgrundsvariabeln antal år inom yrket kategoriserades enligt följande; 0-1 år, 2-5 år, 6-10 år, 

11+ år. Dessa fyra olika kategorier användes vid analysen för att kunna besvara 

frågeställningen. 
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RESULTAT 

 

Bakgrundsdata för målgruppen 

Enkäten besvarades av 13 (21 %) män respektive 49 (79 %) kvinnor (Figur 1). Åldern på de 

deltagande sjuksköterskorna var mellan 22 år och 61 år. Medelåldern var 34 år, M (SD) 34,37 

(10,29). Antal år i yrket varierade från 0 år upp till 32 år med ett medelvärde på M (SD) 7,15 

(8,23), se Figur 2. 

 

 

Figur 1. Könsfördelning hos de sjuksköterskor som svarade på enkäten. 

 

Figur 2. Antal år i yrket bland de sjuksköterskor som svarade på enkäten. 
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Samband mellan skattad psykisk hälsa och skattad given vårdkvalitet 

Det fanns inget signifikant samband mellan skattad psykisk hälsa och skattad given 

vårdkvalitet, r = 0,16 p = 0,29. Det kunde dock påvisas att det fanns en signifikant 

positiv korrelation mellan skattad psykisk hälsa och faktorn Delaktighet då de som 

hade en skattade en bättre psykisk hälsa skattade att de gjorde patienterna och 

anhöriga mer delaktiga i vården, r = 0,34 p = 0,01. De andra faktorerna inom variabeln 

vårdkvalitet såsom Bemötande, Information och Respekt, visade inget signifikant 

samband med skattningen av psykisk hälsa (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Samband mellan skattad psykisk hälsa och de olika faktorerna. 

Faktorer Korrelation Signifikans 

Delaktighet r = 0,34 p = 0,01 

Bemötande r = -0,13 p = 0,29 

Information r = -0,12 p = 0,38 

Respekt r = 0,10 p = 0,41 

 

Psykisk hälsa 

Hela undersökningsgruppens skattade psykiska hälsa skattat utifrån GHQ-formuläret hade ett 

medelvärde på M(SD) 2.29 (0,34). Kvinnor skattade sin hälsa på GHQ-12 till M(SD) 2,25 

(0,34) och män M(SD) 2,41 (0,31). Det fanns inget signifikant samband mellan skattad 

psykisk hälsa och ålder, r = -0,05 p = 0,69. Det fanns inte heller något signifikant samband 

mellan antal år i yrket och skattad psykisk hälsa, r = -0,10 p = 0,42 (Tabell 3). 

 

Tabell 3. År i yrket och skattad psykisk hälsa. 

År i yrket Medelvärde av GHQ-12, 

skala 0-3* 

Standardavvikelse 

0-1 år 2,38 0,29 

2-5 år 2,21 0,37 
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6-10 år 2,25 0,29 

11+ år 2,28 0,34 

*Högt värde indikerar på en högre psykisk hälsa. 

 

Vårdkvalitet 

Skattningen av given vårdkvalitet var för hela undersökningsgruppen M(SD) 1,82 

(0,31). Kvinnor skattade att de erbjuder en bättre vårdkvalitet jämfört med män, 

M(SD) 1,76 (0,31) respektive 2,02 (0,27); p = 0,02. Sjuksköterskor som arbetat längre 

skattade den givna vårdkvaliteten signifikant högre jämfört med de sjuksköterskor 

som arbetat kortare tid inom yrket, p = 0,008 (Tabell 4). De faktorer inom vårdkvalitet 

som uppvisade ett signifikant samband mellan antal år i yrket var Information och 

Bemötande på så sätt att då de som arbetat längre ansåg sig bättre på att informera och 

bemöta patienten, r = -0,29, p = 0,03 respektive r = -0,47, p < 0,001. Ett liknande 

signifikant samband kunde ses mellan deltagarnas ålder och faktorn Bemötande där en 

högre ålder hos sjuksköterskan visade på ett bättre bemötande, r = -0,55, p < 0,001. 

 

Tabell 4. År i yrket och vårdkvalitet. 

År i yrket Medelvärde av vårdkvalitet, 

skala 1-4* 

Standardavvikelse 

0-1 år 1,96 0,34 

2-5 år 1,80 0,29 

6-10 år 1,82 0,24 

11+ år 1,66 0,29 

 *Lågt värde på variabeln vårdkvalitet visar på en högre vårdkvalitet 
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DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan den skattade psykiska 

hälsan hos sjuksköterskor och deras skattning av given vårdkvalitet. Studien undersökte också 

om det fanns skillnader i sjuksköterskors skattade psykiska hälsa och skattningen av given 

vårdkvalitet beroende av hur länge personen arbetat som sjuksköterska. Slutligen undersöktes 

om det hos sjuksköterskor finns ålders- och könsskillnader i skattad psykisk hälsa och skattad 

vårdkvalitet. 

I denna studie medverkade 68 deltagare varav 6 deltagare exkluderades med anledning av att 

enkäten inte var korrekt ifylld. Det sammanlagda antalet deltagare i studien var därför 62.  

Resultatet av studien visade att det enligt sjuksköterskornas skattning inte fanns något 

samband mellan den psykiska hälsan hos sjuksköterskor och given vårdkvalitet. Det fanns 

dock ett signifikant samband mellan den skattade psykiska hälsan hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskors skattning av inkludering av patienters och anhörigas delaktighet i vården. Det 

fanns ett signifikant samband mellan antal år i yrket och skattad vårdkvalitet i faktorerna 

Information och Bemötande. Slutligen visade resultatet av studien att män skattade sin 

psykiska hälsa högre än kvinnor och det fanns ingen signifikans mellan variablerna skattad 

psykisk hälsa och ålder. 

 

Resultatdiskussion 

I denna studie framkom att det inte fanns något signifikant samband mellan den psykiska 

hälsan hos sjuksköterskor och given vårdkvalitet. Tidigare studier som undersökt sambandet 

mellan psykisk hälsa och vårdkvalitet i andra länder har dock visat på motsatt resultat, det vill 

säga att det finns ett signifikant samband mellan psykisk hälsa och vårdkvalitet (Chao et al., 

2016; Lin et al., 2014). Det kunde dock påvisas, vid analys av de olika delfaktorerna inom 

vårdkvalitet, ett statistiskt signifikant samband i att sjuksköterskor som skattade sin psykiska 

hälsa åt det negativa hållet även skattade att de var sämre på att inkludera patienten och 

dennes anhöriga i vården. Liknande resultat rapporteras i en studie av Chen t al. (2016), att 

nedsatt psykisk hälsa minskar intresset för omgivning och andra personer, något som hos 

sjuksköterskor kan ge en försämrad kontakt med patienten och mindre intresse för att göra 

patienten delaktig i vården (Chen et al., 2016). 
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En av värdegrunderna som sjuksköterskans profession vilar på och som även är en del av den 

teoretiska referensramen i detta arbete är mötet. I mötet med patienten är det av vikt att 

respektera patientens självbestämmande. Genom att inte inkludera patienten eller dess 

anhöriga i vården uppfyller sjuksköterskan därför inte den delen av 

sjuksköterskeprofessionens värdegrund. Patienten, liksom dess anhöriga, befinner sig i en 

beroendeställning gentemot vårdgivaren och det är av vikt att sjuksköterskan respekterar 

patientens integritet, värdighet och självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Denna studie pekade på att sämre skattad psykisk hälsa påverkar delaktigheten för patienter 

och anhöriga på ett negativt sätt. Att stärka sjuksköterskors psykiska välbefinnande kan därför 

ge en ökad patient- och anhörig delaktighet. Vikten av patientens delaktighet i vården 

framkommer även i Patientlagen. Där kan bland annat läsas att hälso- och sjukvården ska 

genomföras och utformas efter patientens önskemål. Även närstående till patienten ska kunna 

delta i genomförandet och utformningen av vården om detta är lämpligt (SFS 2014:821). 

 

Denna studie kunde visa på ett signifikant samband mellan vårdkvalitet och antal år inom 

sjuksköterskeyrket. Det fanns även ett signifikant samband som visade på att de 

sjuksköterskor som arbetat längre bedömde att de var bättre på att bemöta patienten och att 

delge denna information om sjukdomstillstånd och behandlingar. Detta kan bero på att 

sjuksköterskor som arbetat längre har byggt upp sin vård- och medicinkunskap och därigenom 

är bättre på att delge information och svara på frågor om sjukdomsförlopp och behandlingar. I 

studien framkom det att det fanns ett signifikant samband mellan ålder och faktorn 

Bemötande under vårdkvalitet. Detta kan bero på att de sjuksköterskor som arbetat längre av 

naturliga skäl är de som är äldst. Utifrån resultatet kunde det utläsas att kvinnliga 

sjuksköterskor skattade den givna vårdkvaliteten högre än sina manliga kollegor. Detta 

resultat kan bero på att majoriteten av studiens äldre deltagare var kvinnor, då de äldre med 

mer arbetserfarenhet bedömde sin vårdkvalitet som högre. 

 

Det fanns inget signifikant samband mellan psykisk hälsa och antal år i yrket. Studiens 

resultat visade dock att de sjuksköterskor som arbetat längre graderade sin psykiska hälsa som 

sämre i jämförelse med de sjuksköterskor som var nyare inom sitt yrke. På samma sätt kunde 

det av naturliga skäl utläsas att de sjuksköterskor som var äldre också graderade sin psykiska 

hälsa sämre. Det fanns dock inget signifikant samband för detta. Att ålder har en inverkan på 

den psykiska hälsan har även framgått i en studie utförd av Admi et al, (2008). 
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Folkhälsomyndighetens undersökning “hälsa på lika villkor” från 2015 visar dock på att yngre 

personer, framförallt i åldrarna 16-29, bedöms ha nedsatt psykiskt välbefinnande, till skillnad 

från äldre som, enligt samma undersökning, bedöms lida av nedsatt psykisk välbefinnande i 

mycket mindre utsträckning (Folkhälsomyndigheten, 2015). Resultatet från 

Folkhälsomyndighetens undersökning utgår från samma enkät som använts i denna studie - 

GHQ-12. 

 

Resultatet visade på att manliga sjuksköterskor skattade sitt psykiska välmående som högre än 

sin kvinnliga kollegor. Andra studier vars syfte varit att specifikt jämföra kvinnliga och 

manliga sjuksköterskors hälsa har kunnat visa att manliga sjuksköterskor har en bättre psykisk 

och fysisk hälsa jämfört med sina kvinnliga kollegor. De har även visat att kvinnliga 

sjuksköterskor konsumerar mer läkemedel än manliga sjuksköterskor, samt att kvinnor i större 

utsträckning lider av stress och sömnrelaterade besvär (Limiñana-Gras, Sánches-López, 

Román & Corbalán-Berná, 2013). Folkhälsomyndighetens data från 2015 visar att 20 % av 

kvinnor, nationellt sett, lider av nedsatt psykiskt välbefinnande, jämfört med 13 % av männen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Kön utgör en väsentlig faktor gällande psykisk sjukdom och 

hälsa. Skillnader mellan könen kan särskilt ses i de mest förekommande psykiska 

hälsoproblemen ångest, depression och somatiska åkommor. Kvinnor utgör i dessa psykiska 

nedsättningar en större andel än män. Bland kvinnor är depression den mest förekommande 

psykiska nedsättningen och i jämförelse med män är den också mer ihållande 

(Världshälsoorganisationen, i.d.) 

 

Klinisk relevans och applicerbarhet 

Resultaten från denna studie kan vara av klinisk relevans för både sjuksköterskan och 

patienten. Studiens resultat visade på att sjuksköterskor som skattade en lägre psykisk hälsa 

påverkade, enligt sjuksköterskorna, patientens och anhörigas delaktighet. Patienters och 

anhörigas rätt till delaktighet i vården blir därmed försämrad av att sjuksköterskor inte har ett 

bra psykiskt välbefinnande (Chao, Shih & Hsu, 2016). Genom att stärka sjuksköterskors 

psykiska välmående kan även patienters och anhörigas delaktighet stärkas. Om förmågan att 

bemöta och ge information till patienter beror på antal år inom sjuksköterskeyrket kan det 

vara av vikt att ta vara på och värdera den kunskap som sjuksköterskan med längre 

arbetserfarenhet innehar. 
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Psykisk och fysisk hälsa beskrivs i Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter 

som en mänsklig rättighet. En stor del av professionen som sjuksköterska innebär att arbeta 

förebyggande mot sjukdomar, och att arbeta hälsofrämjande (Willman, 2014). Denna studies 

resultat pekar på att sämre skattad hälsa bland sjuksköterskor påverkar patientens delaktighet 

och därmed även patientens rätt till en god vård och hälsa. Sjuksköterskors psykiska 

välbefinnande kan få konsekvenser för anhöriga och patienter. Detta i sin tur kan påverka 

samhället negativt. 

 

Metoddiskussion 

Av de 105 enkäter som lämnades ut på avdelningarna erhölls en svarsfrekvens på 68 stycken 

ifyllda enkäter (65 %). Av dessa 68 enkäter exkluderades sex stycken då de inte var korrekt 

eller fullständigt ifyllda. Av de resterande 62 enkäterna exkluderades ytterligare 13 enkäter 

vid jämförelse av skattad given vårdkvalitet och andra variabler. Detta kan ha påverkat 

arbetets resultat då det gav ytterligare bortfall. En högre svarsfrekvens kunde eventuellt ha 

uppnåtts om tydligare information, både muntligt och skriftligt delgetts till samtliga 

sjuksköterskor på de deltagande avdelningarna. Då enkäterna fanns tillgängliga under tre 

veckor kunde avdelningarna ha besökts för att ge upprepad information och svarat på 

eventuella frågor om undersökningen. De lådor som var avsedda att samla in enkäterna kunde 

även ha placerats mer strategiskt för att minska chansen att de sjuksköterskor som inte fått 

muntlig information skulle missa att enkäterna fanns. Det bästa hade varit om en 

kontaktperson funnits tillgänglig på avdelningarna under några dagar för att personligen dela 

ut enkäter och muntligt lämna ut information. 

 

Detta är en kvantitativ studie men om studien genomförts med kvalitativt metod med enskilda 

intervjuer hade det kunnat ge ett annorlunda resultat. Det hade dock varit mer tidskrävande 

och inte kunnat ha samma höga deltagande. Då intervjuer har öppna frågor och svaren kan 

variera är varje svar öppet för egen tolkning, något som inte var aktuellt i denna studie. 

 

Studiens deltagare kan ses som ett representativ för sjuksköterskor vid det aktuella sjukhuset 

då data samlades in från sju olika avdelningar från fyra olika divisioner. 

Det kan behövas ytterligare studier inom området psykisk hälsa och vårdkvalitet. Detta för att 

kunna kartlägga orsaker till nedsatt psykiskt välmående och för att tydligare kunna jämföra 



20 

 

olika variabler/grupper med varandra. 

Studier har visat att det finns samband mellan psykisk hälsa och vårdkvalitet (Chen et al., 

2016; Lin et al., 2014). I denna studie har det dock endast framkommit att psykisk hälsa har 

en koppling till patientens och anhörigas delaktighet i vården. Det är därför av stor vikt att  

värna sjuksköterskors psykiska hälsa, och eventuellt all annan vårdpersonal, för att kunna 

motverka denna. Det kan anses extra viktigt då det, enligt tidigare studier, även kan ha en 

inverkan på patientsäkerheten. Psykisk ohälsa bland sjuksköterskor är ett område som 

behöver utforskas och undersökas i större utsträckning. 

 

Reliabilitet 

Enkäterna anses vara tillförlitliga och hade kunnat användas igen i en ny studie. Deltagarna 

var anonyma och hade en god tid att fylla i dem. Därför anses enkäterna inneha en hög 

reliabilitet (Polit & Beck, 2010). 

 

Validitet 

Syftet med mätinstrumenten var att mäta psykisk hälsa och vårdkvalitet. Enkäten var 

utformad på ett sådant sätt att den besvarade de angivna frågeställningarna. GHQ-12 

formuläret som användes var en mindre version av ett mer omfattande GHQ-12 formulär. För 

att få en större reliabilitet hade ett mer omfattande GHQ-12 formulär kunnat användas men då 

hade eventuellt antalet deltagare i studien minskat relaterat till tidsbrist för att fylla i ett 

formulär som var mer omfattande (Polit & Beck 2010). 

 

Intern validitet 

Studieförfattarna är sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet. Egna erfarenheter och 

tolkningar kan därför reflekteras i arbetet och dess resultat. Enkätens självskattningsfrågor 

gällande vårdkvalitet kan bidra till en lägre intern validitet. Detta då frågorna handlade om 

uppskattning, något som inte kan bevisas. Ett par av frågeställningarna som avser att jämföra 

skillnader utifrån kön anses ha en låg validitet. Detta på grund av det låga antalet manliga 

deltagare (Polit & Beck, 2010). 

 

Extern validitet 

Studiens resultat anses inte vara generaliserbart för sjuksköterskor och deras givna 

vårdkvalitet då antalet deltagare var lågt och att formulären inte var av stor omfattning. En 
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stor del av resultatet från denna studie överensstämmer heller inte helt med tidigare forskning 

inom området (Polit & Beck, 2010). 

 

Projektets betydelse 

Resultatet av studien visar att det finns ett samband mellan den psykiska hälsan och patienters 

och anhörigas delaktighet i hälso-och sjukvården. Likaså visar studien att manliga 

sjuksköterskor skattar sin psykiska hälsa bättre än kvinnliga sjuksköterskor och att yngre 

sjuksköterskor mår bättre än äldre. Studien visade också att sjuksköterskor med längre 

arbetserfarenhet skattade att de var bättre på bemötande och information. 

Det sammantagna resultatet talar för att det är viktigt att stärka sjuksköterskors psykiska hälsa 

för att både patienter och anhöriga skall bli delaktiga under vårdtiden. Detta arbete kan vara 

en grund för att ge en ökad medvetenhet om sjuksköterskors psykiska hälsa. Detta är något 

som är viktigt att tänka på om en god vård ska kunna säkerställas för patienten. 

 

Vidare forskning inom området 

Studien anses ha betydelse för vidare forskning inom området. Resultatet i denna studie har 

pekat på att det finns ett samband mellan lågt skattat psykiskt välmående hos sjuksköterskor 

och patienters och anhörigas delaktighet i vården. Variablerna ålder, kön och arbetserfarenhet 

har också indikerat att det finns en viss skillnad i det psykiska välbefinnandet. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att sjuksköterskor som skattar sin psykiska hälsa som sämre även skattar en 

lägre kvalitet med att inkludera patienten och/eller anhöriga i utförandet och utformningen av 

vården. Resultatet i studien visade även på att kvinnliga sjuksköterskor skattade en lägre grad 

av psykisk hälsa jämfört med manliga sjuksköterskor. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 3. Informationsbrev 

Till sjuksköterskor  

 

Mätning av psykisk hälsa hos sjuksköterskor och upplevelse av vårdkvaliteten 

Vi är två sjuksköterskestudenter som ska skriva examensarbete under hösten 2016. Vi 

har valt att undersöka om den psykiska hälsan hos sjuksköterskor påverkar deras 

upplevelse av vårdkvaliteten. Vi har valt att göra detta via en enkät med 

flersvarsalternativ. 

Det är frivilligt att medverka och Du kommer vara helt anonym. Alla uppgifter 

hanteras konfidentiellt och endast vi två som utför studien kommer att behandla de 

ifyllda enkäterna. Resultatet kommer att redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild 

enkät kan utläsas. Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i. 

Ifylld enkät placeras i bifogat kuvert och läggs sedan i avsedd insamlingslåda. 

Enkäterna kommer att finnas tillgängliga på avdelningen t.o.m. onsdag 12 oktober. 

Tack på förhand! 

/Angelica Rivera Johnsson & Mathias Blom 

 

Vid frågor, kontakta oss gärna via mail. 

Angelica.Riverajohnsson.1045@student.uu.se 

Mathias.Blom.2462@student.uu.se  

Handledare Ingrid Anderzén 

Ingrid.Anderzen@pubcare.uu.se 

 

Om enkäterna skulle ta slut är Du välkommen att kontakta Mathias Blom via mail så 

fyller vi på snarast möjligt. 
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