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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stress är en del av sjuksköterskornas vardag. Lite stress gör gott, medans höga 

stressnivåer påverkar negativt. Arbetsbelastningen på sjuksköterskor kan vara 

överväldigande, stressande och påfrestande. Detta kan resultera i att patientsäkerheten 

påverkas negativt.  

 

Syfte: Att undersöka om sjuksköterskans upplevelse av stress och överbelastning i 

sjuksköterskeyrket påverkar omvårdnaden av patienten.  

 

Metod: Studien använde sig av en systematisk litteraturstudie med 12 originalartiklar. För att 

hitta relevanta artiklar till studien söktes artiklar i databaserna Pubmed och Cinahl. 

 

Resultat: Fyra kategorier av sjuksköterskans upplevelse av stress identifierades: 

patientsäkerhet, utmattning, arbetsmiljö och arbetsbelastning och arbetsskift. Det framgick att 

stressen påverkade omvårdnaden på ett negativt sätt. Stressen uppkom av olika anledningar, 

till exempel hög arbetsbelastning eller dålig arbetsmiljö. Detta berodde på för långa 

arbetspass och för många patienter per sjuksköterska. Många sjuksköterskor var missnöjda 

med situationen på sin arbetsplats och många hade funderat på att byta jobb. Stressen kunde 

även leda till att sjuksköterskorna blev utmattade och utbrända. Stressen hängde därför ihop 

med utmattning, men även med arbetsbelastning och arbetsmiljö.   

 

Slutsats: Det var för höga stressnivåer inom vården och därigenom påverkades 

omvårdnaden. Effekten av överbelastning på sjuksköterskor var en stor faktor till den stress 

som påverkade omvårdnaden. Vidare forskning skulle kunna användas för att optimera 

vården.  

 

Nyckelord: Stress, sjuksköterska, patientsäkerhet, arbetsmiljö och arbetsbelastning, 

arbetstillfredsställelse.  
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ABSTRACT  

Background: Stress is a part of nurses' everyday lives. Low stress levels are good, while 

high stress levels affect people negatively. As the workload on nurses can be overwhelming, 

stressful and heavy, there might be a risk that the patients’ safety can be jeopardised.  

 

Aim: To examine if the nurses’ experience of stress and a heavy workload in the nursing 

profession affects the care of the patient.  

 

Method: The study used a systematic review with 12 original articles. To find relevant 

articles the authors searched in the databases of Pubmed and Cinahl. 

 

Result: Four categories of nurses’ experiences of stress were identified: patient safety, burn 

out, working environment and workload and shift work. The result showed that stress had a 

negative impact on nursing. The stress arose because of assorted reasons, such as a heavy 

workload or poor working environment. The reason to this was to long work shifts and to 

many patients per nurse. Many nurses were dissatisfied with their work situation and many of 

them had thought about changing their jobs. The stress could also lead to exhaustion and 

burnout among the nurses. Therefore, the stress related to exhaustion, but also with the heavy 

workload and work environment.  

 

Conclusion: There were too high stress levels in healthcare, which thereby affected the 

nursing. The effect of a heavy workload on nurses is a major factor in stress affecting the 

healthcare. Further research could be used to optimize the healthcare. 

 

Keywords: Stress, nurse, patient safety, working environment and workload, work 

satisfaction. 
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BAKGRUND 

Sjuksköterskans ansvar 

Det främsta ansvaret en sjuksköterska har är att vårda människor som är i behov av vård. Det 

är mycket mer kompetens än omvårdnad som krävs, även om det är den huvudsakliga 

uppgiften för professionen. Det krävs god kunskap inom flera olika områden då 

sjuksköterskans uppgifter består av att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande, 

(International Council of Nursing, 2014). I svensk sjuksköterskeförenings 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017), beskrivs den generella bilden av 

vad som förväntas av en allmän sjuksköterska inom sjukvården i Sverige. Svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning grundas i Socialstyrelsens redogörelse av 

kompetensen som krävs för svenska sjuksköterskor (Carlsson, 2017). Här ingår det att 

inhämta kunskap och perspektiv utifrån patienten men även att kunna informera och 

undervisa såväl patienten som närstående. En sjuksköterska ska inte heller lägga värde i vad 

det är för patient de har framför sig, kultur, kön eller etnicitet är inget som ska påverka 

vården. Sjuksköterskan ska även kunna jobba i team med alla möjliga professioner, men 

också kunna leda och samordna arbetet. En annan punkt i kompetensbeskrivningen är att 

sjuksköterskan ska jobba evidensbaserat, då all vård ska utgå från evidens och på så sätt vara 

säkrast möjligast (Carlsson, 2017). Det ingår även andra uppgifter såsom att föra en säker 

journalföring, administrera läkemedel på ett korrekt och aseptiskt sätt, samt vara uppdaterad i 

de lagar och föreskrifter som finns för att följa dessa (Carlsson, 2017). 

 

Stress 

Stress kan definieras på många olika sätt, men det anges ofta som kroppens reaktion på fara, 

press, utmaning eller krav (Gustafsson, 2014). Människan kan påverkas positivt av stress. Vid 

lagom mängd stress ökar immunförsvaret sin effekt, och prestations- och smärtkänsligheten 

kan minska hos vissa individer. Det som egentligen sker vid stresspåslag är att kroppen 

fysiologiskt mobiliseras för att fly eller fäkta (Ringsberg, 2014). Stress kan relateras till 

många olika saker, men i dagsläget uppmärksammas relationen mellan tid och stress, alltså 

hur stress kan uppstå genom tidsbrist (Ringsberg, 2014). Denna tidsbrist är genererad av 

människan själv då det mer och mer går mot ett individualistiskt synsätt. Detta innebär att 

samspelet och att vara beroende av andra människor minskar. Människan måste själv ta mer 

ansvar för att organisera och motivera sitt arbetsliv, men även sitt privatliv (Gustafsson, 

2014).  
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Stressrelaterade konsekvenser  

Hälsan påverkas negativt av kronisk och långvarig stress, till exempel ökar risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar (Ringsberg, 2014). Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner 

(LDL), det onda kolesterolet, utsöndras vid stress och leder till ökade blodfetter, samt 

åderförkalkning (Grefberg, 2013). Risken för att drabbas av diabetes typ 2 ökar också 

(Ringsberg, 2014). Andra mindre vanliga tillstånd som kan uppstå är att immunförsvaret 

försvagas och att smärtkänsligheten ökar (Grefberg, 2013). Det är inte bara hjärta och kärl 

som påverkas vid långvarig och ohälsosam stress, hjärnan påverkas också negativt. 

Depression, utmattningssyndrom och utbrändhet är konsekvenser som stressen kan leda till 

(Ringsberg, 2014; Moss, Good, Gozal, Kleinpell & Sessler, 2016). Detta samspel som finns i 

kroppen är väldigt skört och ändras balansen, eller förändras något i ett av systemen, 

påverkas de andra lika mycket (Gustafsson, 2014). 

 

Reaktioner på depression och stress är de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning i 

Sveriges kommuner och landsting. Mellan tre till sju procent av dessa sjukskrivningar är 

orsakade eller relaterade till utmattningssyndrom och utbrändhet (Gustafsson, 2014). 

Stressrelaterad utmattning har asteniska drag. Asteni är vanligt förekommande inom 

psykiatrin och definieras av grundsymtom som trötthet och irritabilitet. Utöver dessa kan 

andra symtom som ljud- och ljuskänslighet, minnes- och koncentrationssvårigheter, 

spänningssymtom samt sömnstörningar förekomma. Sömnstörningarna i sig är ofta ett stort 

problem, som leder till en ond cirkel, vilket kan generera i utbrändhet (Ottoson, 2015).  

 

Utbrändhet 

Utbrändhet har länge varit omnämnt i litteratur och språk, men det var först i slutet av 60-

talet som de användes i ett mer vetenskapligt sammanhang. Utbrändhet och 

utmattningssyndrom är mycket invecklade och multifaktoriella diagnoser (Gustafsson, 2014; 

Almén, 2007a). Den som kom att associeras med begreppet utbrändhet var Christina Maslach 

(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Maslach med medarbetare (2001) beskriver det som en 

psykologisk kris hos individer som arbetar med människor. Denna psykologiska kris består 

också av ett syndrom som innefattar emotionell utmattning, cynism, minskad effekt samt 

arbetskapacitet. Maslach med medarbetare (2001) menar att utbrändhet huvudsakligen beror 

på dåliga arbetsmiljöer och inte individuella brister (Almén, 2007a). Kopplingar mellan 

arbete och utbrändhet är ofta något som nämns, däremot är inte utbrändhet en diagnos inom 
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sjukvården. Det finns inte heller definierat i International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems (ICD-10) (World Health Organization, 2009), men kriterier för 

utmattningssymtom har tagits fram och accepterats av Socialstyrelsen (2017a) och ingår i den 

svenska versionen ICD-10-SE. ICD-10-SE är diagnoskoder beträffande 

sjukdomsklassifikationer, som används för att kunna göra analyser och statistiska 

sammanställningar (Socialstyrelsen, 2017a).   

 

Utmattningssyndrom 

Konsekvenserna av högt stresspåslag, som leder fram till stressammanbrott, kallas med en 

samlingsterm för utmattningssyndrom. Under denna term faller en rad olika symtom, varav 

några symtom har nämnts tidigare, som kognitiv funktionsnedsättning i form av 

koncentrationssvårigheter, minnesproblematik, svårigheter att tolka och organisera tankar och 

intryck, allmän anspänning, ångest, avsaknad av lust för sexuellt umgänge, försämrat 

immunförsvar, som kan leda till återkommande infektioner. Kroppen kan även utsättas för 

metabolt syndrom, som kan visa sig i diabetes typ 2, insulinresistens, ökat blodtryck, ökade 

triglycerider och ökad bukfetma (Almén, 2007b). 

 

Enligt Huffman och Rittenmeyer (2012) har det även visat sig att sjuksköterskor som 

upplever hög stress och arbetsbelastning, byter avdelningar eller helt enkelt jobb oftare. 

Sjuksköterskorna upplever ilska, ångest, svårt att ta beslut och uppgivenhet. Detta kan 

medföra risker på arbetsplatsen, då beslutsångest och lätt till ilska inte är något att sträva efter 

inom sjukvården (Huffman & Rittenmeyer, 2012). Stress och överbelastning är två faktorer 

som i kombination med trötthet, tack vare långa arbetspass och tungt arbete, kan ge negativ 

effekt på patientsäkerheten (Åkerstedt & Kecklund, 2013). 

 

Patientsäker vård 

I patientsäkerhetslagens (SFS, 2010:659) sjätte paragraf definieras patientsäkerhet som 

“skydd mot vårdskada”. Vårdskador definieras som att patienten har utsatts för lidande, 

drabbats av sjukdom, skada eller avlidit under vårdtiden (Socialstyrelsen, 2017b). Säkerheten 

inom vården kan sättas på spel vid långvarig stress, vilket kan få konsekvenser som onödiga 

misstag, större utgifter och en negativ inställning till vården från utomstående parter. Effekten 

av stressen visas även i samhället där längre vårdtider och väntetider blir ytterligare ett 

resultat av problemet (Socialstyrelsen, 2018). Många parter påverkas på olika sätt på grund 

av den stressiga och arbetsmässigt tunga tillvaron för sjuksköterskor. Möjligheten till optimal 
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patientcentrerad vård kan begränsas, samtidigt som patienten kan utsättas för stress och mer 

belastning (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 

 

Patientcentrerad omvårdnad 

Patientcentrerad omvårdnad innebär att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ska se 

patienten sitt sammanhang, istället för att fokusera enbart på sjukdomen (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2014). Det är viktigt att arbeta med patientcentrerad omvårdnad i fokus. För att 

kunna arbeta patientcentrerat och göra patienten delaktig i sin egen vård, krävs möjligheten 

att kunna ta sig tid till att bemöta patienten på bästa sätt (Statens Beredning för Medicinsk 

Utvärdering, 2017). 

 

Teoretisk utgångspunkt  

“The theory of comfort” utvecklades av den amerikanska sjuksköterskan Kathrine Kolcaba. 

Genom sin omvårdnadsteori om välbefinnande beskrev Kolcaba att patientens komfort var 

det grundläggande målet med all omvårdnad (Kolcaba, 2010). Kolcabas omvårdnadsteori 

grundas på fyra centrala begrepp. Comfort, som på svenska kan beskrivas som bekvämlighet, 

komfort eller lättnad. Ease, tolkas som belåtenhet eller ro. Relief, vilket beskrivs som 

tillfredsställelse av omvårdnadsbehov och transcendence, vilket innebär överträffande av sin 

tidigare fysiska eller psykiska förmåga eller smärta (Hickman & George, 2011).  

 

Kolcaba (2003) har utifrån sin omvårdnadsteori skapat ”The art of comfort care”. Det är en 

omvårdnadsmodell, som omvårdnadspersonal använda i sitt arbete. I sjuksköterskans ansvar 

ingår att tidigt identifiera patientens behov och därefter tillgodose dessa med hjälp av att 

skapa vårdplaner. I ”The art of comfort care” föreslår Kolcaba (1995) användning av 

checklistor för bedömning av patientens komfort. Sjuksköterskan följer upp patientens behov 

med olika åtgärder. Åtgärderna som föreslås har ett större perspektiv än enbart det specifika 

behovet, det vill säga åtgärderna kan ge positiv effekt på de fyra mänskliga sammanhangen, 

som Kolcabas omvårdnadsteori utgår ifrån. Det Kolcaba vill komma åt är patientcentrerad 

fokus utifrån en holistisk metod (Kolcaba, 1995).  

 

Författarna kunde utgå från teorin vid sammanställning av studiens resultat. Då teorins 

utgångspunkt var patienternas behov av välmående (Kolcaba, 2010). Eftersom studien ville 

undersöka hur omvårdnaden av patienten påverkas av den stress och överbelastning som 

sjuksköterskan drabbas av ger.  
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Problemformulering 

Patientcentrerad vård har stort fokus i dagens omvårdnad. Men på grund av en stressig 

arbetssituation kan möjligheten till optimal patientcentrerad vård påverkas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013). Detta kan göra att kvaliteten på sjuksköterskans omvårdnad 

inte når upp fullständigt till den nivå den behöver (Socialstyrelsen, 2018). För att kunna 

motivera till att stressen och överbelastningen på sjuksköterskan måste minskas behövs mer 

forskning att stå på. Stress relaterad till överbelastning kan vara en faktor som påverkar 

omvårdnaden av patienterna och då ger det motiv till att arbeta för en minskad stressnivå på 

arbetsplatsen, eftersom att stressen kan hota patientsäkerheten. Därför var målet med studien 

att belysa om stress relaterat till överbelastning kan påverka omvårdnaden av patienterna. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterskans upplevelse av stress och 

överbelastning i sjuksköterskeyrket påverkar omvårdnaden av patienten. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever sjuksköterskan att omvårdnaden av patienterna påverkas av stress relaterat till 

överbelastning inom vården? 

Vilka risker, till följd av överbelastning, drabbar omvårdnaden av patienten enligt 

sjuksköterskans uppfattning? 

 

METOD 

Design 

Syftet besvarades genom en systematisk litteraturöversikt (Friberg, 2017), då det gav en 

överblick av om den arbetsrelaterade stressen som sjuksköterskor upplevde påverkade 

patienten. En systematisk litteraturstudie gav en översikt över den nuvarande kunskapen, 

samt att en sådan studie var bred då det fanns många olika artiklar inom området. Enligt 

Friberg (2017), kunde en litteraturstudie innehålla både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Här användes endast kvantitativa studier. 
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Urval 

Databasen Pubmed användes för att finna relevanta artiklar till denna studie. Först skulle 

både PubMed och Cinahl användas, vilka båda är databaser som publicerar artiklar inom 

området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterierna för urvalet var 

följande: undersökningsgruppen var sjuksköterskor anställda på sjukhus, studierna hade 

publicerats under de närmsta 10 åren och fokuserade på stress i sjuksköterskans arbete. 

Studier där fokus låg på utbrändhet relaterat till stress och överbelastning, artiklar som var 

utgivna på engelska, både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. 

Exklusionskriterier för undersökningen var studier som innefattade sjuksköterskor anställda 

utanför sjukhus, studier publicerade före 2008, undersökningsgrupper med utbrändhet utan 

koppling till stress och överbelastning och artiklar som inte var utgivna på engelska. 

 

Sökstrategi 

Sökorden som användes var Occupational stress, Stress, Attitude of Health Personnel, Nurse, 

Patient, Patient Safety, Patient Satisfaction. Dessa användes i olika kombinationer för att få 

en tillräcklig mängd artiklar att utgå ifrån. Sökningarna i PubMed utgick från MESH-termer, 

för att få så precisa resultat som möjligt. Cinahl valdes bort i den slutgiltiga sökningen då 

resultatet av artiklar var densamma i båda databaserna. De få artiklar som hittades i Cinahl 

uppfyllde inte studiens inklusionskriterier. 12 originalartiklar användes i studien och alla 

artiklarnas tidskrifter hade en impact factor över 1,0. Impact factor är ett mått för mängden 

vetenskapliga artiklar som tidskriften givit ut. Desto högre impact factor, desto mer trovärdig 

tidskrift (Carlsson, u.å.). För att sammanställa litteratursökningen användes en tabell (se 

tabell 1). Vid den slutgiltiga sökningen erhölls hjälp från bibliotekarie för optimering av 

litteratursökningen. 
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Tabell 1. Översikt över databassökning 

Databas 

Sökord 

Tidsperiod 

Antal träffar Antal lästa 

abstracts 

Antal utvalda 

artiklar 

PubMed#1 

occupational stress AND 

nurse AND patient 

satisfaction 

2013-2018 

109 69 5 

PubMed#2 

Occupational stress AND 

Attitude of Health Personnel 

AND nurse AND patient 

2008-2018 

226 35 3 

PubMed#3 

occupational stress AND 

nurse AND patient safety 

2008-2018 

105 17 2 

PubMed#4 

stress AND nurse AND 

patient safety 

2008-2018 

184 15 0 

PubMed#5 

occupational stress AND 

attitude of health personnel 

AND nurse AND patient 

satisfaction 

2008-2018 

69 9 2 
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Forskningsetiska överväganden 

För att studien skulle ge användbar information, krävdes artiklarna som granskades var etiskt 

korrekta. Detta innebar att artiklarna som granskades behövde vara etiskt godkända och 

granskade av etisk kommitée innan de getts ut i tidskrift (Forsberg & Wengström, 2016). 

Författarna kontrollerade således att alla inkluderade artiklar var granskade och etiskt 

godkända. Att fusk och ohederlighet var förbjudet i forskningen nämndes av Forsberg & 

Wengström (2016). Definitionen av detta var att stöld och plagiat inte var accepterat, samt att 

hänvisningar utan källa och förvrängningar inte accepterades. Dessutom uteslöts inga av 

artiklarna som innehöll relevant fakta. Svar som motsade frågeställningen inkluderades även i 

studien, för att det då gavs ett bredare och mer korrekt perspektiv av studien. 

 

Kvalitetsanalys 

De studier som valdes, kvalitetsgranskades med hjälp av checklistor för publicerade 

vetenskapliga artiklar (Bilaga 1 [bilaga 3]), som var framtagen av Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU) (2014). Detta gjordes för att säkerställa att studien 

skulle vara av hög kvalitet. Det var därför viktigt att alla artiklar som användes blev 

kvalitetsgranskade på samma sätt, eftersom att resultaten skulle jämföras med varandra 

(Forsberg & Wengström, 2016). Granskningsmallen bestod av flertalet frågor och mallen var 

indelad i sju stycken delar; begränsningar och systematiska fel (bias), överensstämmelse 

mellan studierna, överförbarhet, precision, publikationsbias, effektstorlek, dos-

responssamband och sannolikhet att effekten var underskattad. Respektive del bestod av en 

eller flera frågor, som besvarades med ja, nej oklart eller ej tillämpligt. För att avgöra om 

studiens kvalitet kunde anses som hög. medelhög respektive låg, såg författarna över alla 

svar. Om svaren var flest ikryssat på hög risk gav detta en låg kvalitet på studien. Var 

merparten av svaren av låg risk för bias, gav det att artikeln var av hög kvalitet, samt att var 

merparten medelhög resulterade det i att artikeln var av medelhög kvalitet (SBU, 2014). Se 

tabell 2. 

 

Resultatanalys  

Analysering och bearbetning av de utvalda artiklarna gjordes med hjälp av en artikel skriven 

av Graneheim & Lundman (2004), vilken tog upp olika tillvägagångssätt för artikelanalys. 

För att underlätta analysen av de olika artiklarna valdes gemensamma nämnare för de 

granskade resultaten, och olika kategorier skapades. Kategorierna var patientsäkerhet, 

utmattning, arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetsskift. De olika artiklarnas resultat 
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sorterades sedan in under respektive kategori upp i olika kategorierna. Därefter jämfördes 

resultaten med varandra.  

 

Tabell 2. Översikt över de artiklar som resultatet baseras på.  

Författare, 

Land, År 

Artikelnamn Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Aiken, L.H. et 

al., USA, 2012 

Patient safety, 

satisfaction, and 

quality of 

hospital care: 

cross sectional 

surveys of 

nurses and 

patients in 12 

countries in 

Europe and the 

United States. 

Att undersöka 

om en god 

organisation 

inom sjukhusen 

kan påverka 

vården och 

bemanningen. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Majoriteten av 

sjuksköterskorn

a i respektive 

land 

rapporterade 

dålig 

arbetsmiljö, hög 

frekvens av 

utmattning och 

hög frekvens av 

sjuksköterskor 

som funderade 

på att byta yrke. 

Hög 

Boamah, S.A. 

et al., Canada, 

2017  

Factors 

influencing new 

graduate nurse 

burnout 

development, 

job satisfaction 

and patient care 

quality: a time-

lagged study. 

Att undersöka 

nyutexaminerad

e 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

hur ledarskap 

påverkar 

underbemannin

g, 

arbetskonflikter

, utmattning, 

arbetsglädje 

och 

patientsäkerhet. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie 

över tid.  

Stress, 

underbemannin

g och 

utmattning 

påverkade 

omvårdnadens 

kvalitet 

negativt. Ett 

starkt 

ledarskap, gav 

minskad risk 

för 

underbemannin

g och 

utmattning. 

Medel 

Dall’Ora, C. et 

al., England, 

2015 

Association of 

12h shifts and 

nurses´ job 

satisfaction, 

burnout and 

intention to 

leave: findings 

from a cross-

sectional study 

of 12 European 

countries. 

Att undersöka 

sambandet 

mellan långa 

arbetsskift och 

utmattning, 

missnöje med 

jobb, missnöje  

med schema 

och risk för 

uppsägning 

bland 

sjuksköterskor.   

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Längre 

arbetstider för 

sjuksköterskor 

ledde till 

ogynnsamma 

utgångar för 

dem. Detta 

kunde medföra 

att 

patientsäkerhete

n blev sämre. 

Medel 
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Khamisa, N. et 

al.., Sydafrika, 

2015 

Work related 

stress, burnout, 

job satisfaction 

and general 

health of 

nurses. 

Att undersöka 

om det finns ett 

samband 

mellan 

arbetsrelaterad 

stress, 

utmattning, 

arbetsglädje 

och generell 

hälsa hos 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie  

Stress och 

underbemannin

g påverkade 

omvårdnaden, 

samt 

arbetsglädjen 

vilket ledde till 

att flertalet 

sjuksköterskor 

kunde tänka sig 

att byta 

arbetsplats 

eventuellt yrke. 

Medel 

Kirwan, M. et 

al., Irland, 2012 

The impact of 

the work 

environment of 

nurses on 

patient safety 

outcomes: A 

multi-level 

modelling 

approach. 

Att undersöka 

sambandet 

mellan 

sjuksköterskorn

as arbetsmiljö 

och 

patientsäkerhet. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Sjuksköterskor 

med högre 

utbildning, var 

mer benägna att 

rapportera om 

patientsäkerhet. 

43% av 1406 st 

gjorde 1-5 

avvikelser och 

¼ hade gjort 

fler än fem 

avvikelser det 

senaste året.  

Medel 

Kózka, M. et 

al., Polen, 2016 

Factors 

affecting Polish 

nurses' 

willingness to 

recommend the 

hospital as a 

place of care. 

Att undersöka 

hur arbetsmiljö 

och  

personrelaterad

e faktorer 

påverkar att 

sjuksköterskan 

val att 

rekommendera 

sjukhuset som 

säker vårdplats 

Kvantitativ 

tvärsnitts-, 

korrelationsstud

ie 

Valet att inte 

rekommendera 

sjukhuset, var 

på grund av låg 

säkerhet, låga 

krav på 

kompetens, 

dålig 

arbetsmiljö och 

utmattning.  

Medel 

Kunaviktikul, 

W. et al, 

Thailand, 2015 

Nurses' 

extended work 

hours: Patient, 

nurse and 

organizational 

outcomes. 

Att undersöka 

hur övertid 

påverkar 

patientrelatione

r, 

sjuksköterskans 

resultat och 

organisatoriska 

resultat. 

Kvantitativ 

beskrivande 

prediktiv studie. 

Övertid visade 

försämring av 

patientsäkerhete

n, genom 

identifikations- 

och 

kommunikation

sfel, ökad 

frekvens av 

trycksår bland 

patienter, samt 

patientklagomål 

Medel 
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Li, L. et al, 

Kina, 2017 

Moderating 

effects of 

coping on work 

stress and job 

performance for 

nurses in 

tertiary 

hospitals: a 

cross-sectional 

survey in 

China. 

Att undersöka 

effekterna av 

copingstrategier 

på 

arbetsrelaterad 

stress och 

arbetsprestation 

hos 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Positiva 

copingstrategier 

kunde 

förebygga 

stress, 

utmattning och 

hade positiv 

effekt på 

kvaliteten av 

omvårdnaden. 

Medel 

McHugh, M.D. 

et al., USA, 

2012 

Nurses' 

widespread job 

dissatisfaction, 

burnout, and 

frustration with 

health benefits 

signal problems 

for patient care. 

Att undersöka 

sambandet 

mellan 

utmattning och 

arbetsglädje. 

Om olika 

grader av 

utmattning och 

arbetsglädje 

påverkades av 

arbetsmiljön. 

Om det fanns 

ett samband 

mellan 

ovanstående 

faktorer och 

patienternas 

belåtenhet av 

sjukhusen.  

Kvantitativ 

två-stegs 

stickprovsenkät 

Utbrändhet hos 

sjuksköterskor 

resulterade i 

ökat missnöje, 

av vården, 

bland 

patienterna. 

Sämre 

arbetsmiljö 

ökade 

utmattningen 

hos 

sjuksköterskor, 

vilket 

resulterade i att 

de inte var 

villiga att 

rekommendera 

sjukhuset och 

dess vård.  

Medel 

Stimpfel 

Witkoski, A. et 

al., USA, 2012 

The longer the 

shifts for 

hospital nurses, 

the higher the 

levels of 

burnout and 

patient 

dissatisfaction. 

Att undersöka 

sambandet 

mellan 

arbetspassens 

längd och 

utmattning, 

missnöje med 

arbete och 

viljan att säga 

upp sig.   

Sekundär 

analys av 

tvärsnittsstudier 

från tre olika 

källor med 

liknande 

kännetecken för 

sina sjukhus 

65% arbetade 

12-13 h skift. 

När arbetstiden 

ökades 

medfördes en 

högre risk för 

att utbrändhet 

och byte av 

arbete för 

sjuksköterskorn

a. Längre skift 

påverkade 

omvårdnaden 

och 

patientsäkerhete

n negativt.  

Hög 

Teng, C.I. et al., 

Taiwan, 2009 

Emotional 

stability of 

Att undersöka 

hur 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Chefer på 

avdelningarna 

Medel 
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nurses: impact 

on patient 

safety. 

sjuksköterskors 

emotionella 

stabilitet 

påverkar 

patientsäkerhete

n. 

borde skapa en 

behaglig 

arbetsmiljö, 

vilket kan leda 

till förbättrad 

patientsäkerhet. 

Vifladt, A. et 

al., Norge 2016 

The association 

between patient 

safety culture 

and burnout and 

sense of 

coherence: A 

cross-sectional 

study in 

restructured and 

not restructured 

intensive care 

units. 

Att undersöka 

sambandet 

mellan 

legitimerade 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

patientsäkerhete

n, utmattning 

och 

sammanhållnin

g på 

intensivvårdsen

heter. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Studien visade 

att en positiv 

säkerhetskultur 

inom sjukhuset, 

visade på 

minskat antal 

utbrända och 

stressade. 

Medel 

 

 

RESULTAT  

Fyra kategorier av sjuksköterskans upplevelse av stress identifierades: patientsäkerhet, 

utmattning, arbetsmiljö och arbetsbelastning och arbetsskift. Av resultatet framgick det att 

stressen påverkade såväl sjuksköterskan som omvårdnaden på ett negativt sätt. Stressen 

uppkom på grund av olika anledningar, till exempel hög arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö 

eller för långa arbetspass. Många sjuksköterskor var missnöjda med situationen på sin 

arbetsplats och många av dem hade funderat på att byta jobb. Artiklarna utgick från flera 

olika länder och det visade sig att det var ett globalt problem med stress inom sjukvården. 

Artiklarna fokuserade på olika orsaker till hur stressen för sjuksköterskorna uppkom, men 

alla orsaker visade att stressnivåerna var för höga.  

 

Patientsäkerhet 

Bättre arbetsmiljö var associerat med att sjuksköterskor rapporterade att vården och 

omvårdnaden var god (Aiken et al., 2012; Kirwan, Matthews & Scott Anne 2012). Olika 

faktorer påverkade patientsäkerheten och mängden patienter som var sjuksköterska vårdade 

var en av dem. Det visade sig att ju fler patienter en sjuksköterska tog hand om, desto fler 

rapporterade att omvårdnaden och därmed patientsäkerheten blev lidande (Aiken, 2012). 

Enligt Kózka med medarbetare (2016) visade det sig att en tredjedel av deltagarna, vilket 
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motsvarade nästan 600 sjuksköterskor, ansåg att det var låga kompetenskrav på 

sjuksköterskor vid respektive sjukhus. Enligt Kirwan med medarbetare (2012), var det 36 % 

av sjuksköterskorna som missade viktig information på överrapportering vid arbetspassets 

slut. Det visade sig också att sjuksköterskor med mer erfarenhet oftare rapporterade och skrev 

avvikelserapporter vid brister i omvårdnad och patientsäkerhet (Kirwan et al., 2012). Det 

visade sig även i en annan studie att bättre patientsäkerhet var kopplat till emotionell stabilitet 

hos sjuksköterskor, samt erfarenheten de har (Teng, Chang & Hsu, 2009). 

 

Långa arbetspass påverkade både arbetsmiljön och patientsäkerheten. Övertid och längre skift 

bidrog till högre frekvens av kommunikationsfel, fel vid identifiering av patienter, klagomål 

och missnöjdhet från patienter, trycksår under vårdtiden samt fel vid administrering av 

läkemedel (Kunaviktikul, et al., 2015). I en annan studie hade 43% angett att de skrivit 

mellan en till fem avvikelser, medan 33% rapporterade att de inte hade skrivit någon 

avvikelse alls, det senaste året (Kirwan et al., 2012).  

 

Utmattning 

Enligt en studie, gjord av Boamah och medarbetare (2017), framkom resultatet att 

utmattning, bland nyexaminerade sjuksköterskor, hade negativ inverkan på både 

arbetsglädjen och kvaliteten av omvårdnaden (Boamah, Read & Spence Laschinger, 2017). 

Khamisa, Oldenburg, Peltzer & Ilic (2015) gjorde en studie som visade att personalkonflikter 

var en bidragande faktor till arbetsrelaterad stress. Enligt deras undersökning kunde detta 

direkt kopplas till utmattning hos sjuksköterskor (Khamisa et al., 2015). Enligt flera av de 

undersökta studierna visade det sig att sjuksköterskor som upplevde en god arbetsmiljö sällan 

blev utmattade på grund av arbetet (Dall’Ora, Griffiths, Ball, Simon & Aiken, 2015; Aiken et 

al., 2012; Stimpfel Witkoski et al., 2012). Däremot hos de som upplevde en dålig arbetsmiljö 

var sannolikheten, för att de hade blivit utmattade, större (Dall’Ora et al., 2015; Aiken et al., 

2012; Stimpfel Witkoski et al., 2012). Det visade sig även att underbemanning och konflikter 

i arbetslivet resulterade, ett år senare, i utveckling av utmattning. Underbemanning bidrog 

både indirekt och direkt till utmattning hos sjuksköterskorna genom dess effekt på 

arbetskonflikter (Boamah et al., 2017). 

 

Arbetsmiljö och Arbetsbelastning 

Arbetsmiljön påverkas på många olika sätt och ju bättre miljö, desto bättre omvårdnad (Aiken 

et al., 2012). Det visade sig att det var högre chans att en sjuksköterska bytte arbete vid 
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missnöje av arbetsmiljön (Dall’Ora et al., 2015; Aiken et al., 2012; Stimpfel Witkoski et al., 

2012). Det fanns även ett samband mellan hög arbetsbelastning, speciellt i mängden patienter 

varje sjuksköterska behövde ta hand om, i förhållande till arbetsmiljön. Ju fler patienter per 

sjuksköterska, desto sämre graderade sjuksköterskorna sin arbetsmiljö (Aiken, 2012). I en 

studie av McHugh, Kutney-Lee, Cimiotti, Sloane & Aiken (2011) framgick det att 36% av de 

tillfrågade sjuksköterskorna inte hann med viktig omvårdnad på grund av arbetsbelastningen. 

Utöver den missade omvårdnaden blev även överrapportering, av viktig information, lidande 

på grund av arbetsbelastningen (McHugh et al., 2011).  

 

Arbetsskift 

I en studie om arbetstimmar för sjuksköterskor visade det sig att 65% av de tillfrågade 

jobbade skift längre än 12 timmar (Stimpfel Witkoski et al., 2012). Det visade sig även att ju 

mer avancerade sjukhus och avancerad vård, desto längre blev arbetspassen. Intensivvården 

hade generellt längre skift än avdelningar inom medicin och kirurgi enligt Stimpfel Witkoski 

et al., 2012. Studien tar upp riskerna med för långa pass, och oddsen att sjuksköterskorna 

hade varit missnöjda eller hade funderat på att byta jobb var då högre (Stimpfel Witkoski et 

al., 2012). I en annan studie som gjordes i 12 europeiska länder, visade det sig också att ju 

längre pass sjuksköterskorna jobbade, desto mer missnöjda var de (Vifladt, Simonsen, 

Lydersen & Farup 2016). Av de tillfrågade, som var över 30 000, jobbade 50% pass som var 

längre än 8 timmar, 27% jobbade övertid senaste passet och 26% rapporterade att de inte var 

nöjda med sitt jobb (Vifladt et al., 2016). 

 

DISKUSSION  

Resultatet visade att omvårdnaden av patienterna påverkades negativt på grund av den stress 

som sjuksköterskan utsätts för. Den negativa stressen satte patientsäkerheten i riskzonen, då 

hög arbetsbelastning, långa arbetspass och dålig arbetsmiljö ledde till minskad noggrannhet 

vid utförande av omvårdnad. Tiden räckte helt enkelt inte till. Den höga stressen gav även 

upphov till ett missnöje bland sjuksköterskorna och ökade risken för byte av arbete. Om eller 

när de byter arbete leder detta i sin tur till större brist på arbetskraft, högre arbetsbelastning, 

högre stressnivåer och större brister i patientsäkerheten. 

 

Resultatdiskussion 

Ur resultatet framkom att både patientsäkerhet samt hur nöjda patienterna var med vården, 

påverkades av stressen hos sjuksköterskorna. Denna stress relaterades till hög 
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arbetsbelastning och underbemanning, vilket ledde till längre arbetstider och mer arbete för 

sjuksköterskorna. Arbetssituationen för sjuksköterskorna var därför inte optimal, då alla dessa 

problem ledde till sämre omvårdnad. Ur resultatet framgick det att på grund av tidsbrist och 

stress så hann inte sjuksköterskorna med den omvårdnad som krävdes. Det blev bland annat 

fel vid signering och administrering av läkemedel, kommunikationsbrister och 

patientidentifiering. Att patientsäkerheten hotas av hög arbetsbelastning och underbemanning 

beskrivs i Socialstyrelsens pressmeddelande, då det visats att risken för vårdskador ökar vid 

kompetens- och personalbrist (Socialstyrelsen, 2018). Patientsäkerheten hängde ihop med 

vårdskador och om säkerheten förbättrades så kunde antalet procent vårdskador minskas 

(Socialstyrelsen, 2017b). I resultatet visade det sig att patienter som hade en god relation med 

sjuksköterskan hade mindre risk att råka ut för vårdskador.  

 

Genom underbemanning ökades frekvensen av den redan existerande stress och 

överbelastning som sjuksköterskor utsattes för (Socialstyrelsen, 2018). Många sjukhus 

världen över är underbemannade, vilket leder till en högre arbetsbelastning (Dall’Ora et al., 

2015). På många ställen var det höga procent av antalet anställda som hade rapporterat att de 

fått jobba övertid de senaste arbetspassen. Många sjuksköterskor tyckte att det var väldigt hög 

arbetsbelastning och det var många som inte hade haft några problem att byta jobb (Stimpfel 

Witkoski et al., 2012).  

 

Resultatet visade att omvårdnaden påverkades av utmattning hos sjuksköterskor. Eftersom 

utmattning direkt kunde kopplas till minskad arbetskapacitet (Almén, 2007a), påverkas 

självklart det arbete som sjuksköterskorna utför om de blir utsatta för ökad stress, 

arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Patienterna påverkades då direkt av sjuksköterskans 

utmattning då hen inte kunde prestera fullt ut (Prapanjaroensin, Patrician & Vance, 2017). 

Det visades även att cheferna på avdelningar spelar stor roll i om sjuksköterskorna skulle 

utvecklat utmattning, då ett starkt ledarskap gav minskad risk för underbemanning och 

utmattning. Avdelnings- och sjukhuschefer ges här en möjlighet att stärka personalstyrkan, 

genom ett bra ledande arbete, och därigenom skulle förutsättningarna för högre 

omvårdnadskvalitet förbättras.  

  

Omvårdnaden påverkade arbetsmiljön, vilket var fullt rimligt då arbetsmiljö involverar allt 

som kretsar kring sjuksköterskorna på arbetet som utrustning, belysning, ljud, sociala 

samarbetet med kollegor, samt trivsel på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö ökade risken för 
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stress och utmattning för sjuksköterskorna. Vid en stressig arbetsmiljö, med bristande 

möjlighet att kunna påverka situationen, i kombination med hög arbetsbelastning ökade 

risken för symtom på utmattningssyndrom (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014). Arbetsmiljöverket förklarade även att psykosociala orsaker fortsatte att öka 

skador och sjukdomar hos omvårdnadspersonal (Fahlander & Tiborn, 2015). Det var ett 

faktum att arbetsrelaterad stress behövde minskas inom vården då patientens komfort var det 

grundläggande målet, enligt Kolcabas omvårdnadsteori om välbefinnande (Kolcaba, 2010). 

Ökad komfort hade kunnat uppnås, men i dagens läge var det svårt, då patienter drabbas av 

den stress och överbelastning som sjuksköterskorna utsätts för.  

 

Stress och tid var de faktorer, som i dagsläget kopplades ihop med varandra, och tidsbrist 

genererar stress. Det var inte bara tidsbristen under arbetstid som genererade stressen, utan 

tidsbristen uppstod även i det privata livet. En hög stressnivå på arbetet krävde att det fanns 

tid att varva ned när livet gick över från arbetsliv till privatlivet (Ringsberg, 2014). I dagens 

samhälle anses människan vara mer individualistisk än förr i tiden, vilket leder till att varje 

individ måste kunna motivera sig själv till att få tiden att gå ihop. Relationen mellan stress 

och tid kan ses överallt, allt ska gå snabbt och effektivt, utan minsta tanke på hur stress 

uppkommer och påverkar. Enligt Ringsberg (2014), kunde stress i rätt mängd vara positivt 

för människan. Det var denna balansen av tid som människan behövde uppnå. Det gällde 

även på arbetsplatsen, som borde optimeras och granskas för att minska stressen. Det låg 

mycket i att ha rätt chef, arbetskamrater och arbetsmiljö. Alla bitar måste falla på plats, men 

det är svårt att vara vän med alla och få alla nöjda på en arbetsplats. 

 

Teoretisk referensram 

Resultatet i den gjorda studien kunde kopplas till Kathrine Kolcabas omvårdnadsteori och 

modell eftersom Kolcabas teori fokuserar på patientens välbefinnande (Kolcaba, 2010). 

Genom den gjorda studiens resultat uppmärksammas att stress och överbelastning har negativ 

påverkan på omvårdnaden av patienter, vars välbefinnande kommer i kläm tack vare stress.   

 

Enligt Kolcaba behöver dagens sjuksköterska en effektiv modell för att underlätta för det 

omvårdnadsarbete som sjuksköterskorna utför (Kolcaba, 1995). Komfort och lindring är 

faktorer som patienterna är i behov av och genom modellen The art of comfort care får 

sjuksköterskorna ett hjälpmedel för att kunna hantera den stressiga vårdmiljön. 
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Sjuksköterskan kan genom dessa hjälpmedel använda den erfarenhet och kunskap som hen 

besitter, samt utvecklas vidare med hjälp av modellen (Kolcaba, 1995).  

 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en systematisk litteraturöversikt. Fördelarna med en 

litteraturöversikt var att det gav en överblick över ett stort område och hur det 

kunskapsmässigt såg ut just då (Segesten, 2012). Systematisk ansats är något som saknas i en 

systematisk litteraturöversikt vilket innebär att inte all forskning har tagits med (Forsberg & 

Wengström, 2016). På grund av tidsbrist inkluderades inte all forskning fullt ut, istället 

användes 12 vetenskapliga artiklar för att nå fram till resultatet. De artiklar som inkluderats i 

studien hade god trovärdighet och god kvalitet, eftersom alla blivit utgivna av tidskrifter med 

impact factor över 1,0, vilket ökar trovärdigheten och kvaliteten av artikeln (Carlsson, u.å.). 

De olika artiklarna var även studerade och genomförda på olika platser i världen, vilket 

innebar att liknande resultat av vården kunde observeras i olika länder. Därmed anses studien 

ge en god överblick av dagens forskningsläge av stress och överbelastning på sjuksköterskor 

och dess påverkan på omvårdnaden av patienterna. För att visa att studiens resultat ytterligare 

kan tillämpas på svensk omvårdnad har resultatet jämförts med och förstärkts genom 

rapporter från arbetsmiljöverket och SBU. 

 

Inklusions och exklusionskriterier för studien togs fram för att få ett specifikt och uppdaterat 

resultat av artiklar. Genom att bara använda artiklar från de senaste 10 åren, blev den 

information som användes aktuell, sökningen blev mer specifik, för att inte ett alltför stor 

mängd artiklar skulle behöva granskas. Däremot att sätta en tidsbegränsning på forskningen 

skulle kunna vara en svaghet då artiklar från 2007 och bakåt i tiden alla blir bortsorterade. 

Detta krävdes dock eftersom att det var ont om tid till arbetet och utan begränsningar var 

mängden artiklar för stor. Dock kan det ha funnits väldigt relevanta och bra artiklar som hade 

passat bra in i studien. Inklusionskriterier för artiklarna var att de antingen skulle vara 

kvantitativa artiklar. Fördelen med kvantitativa studier var att alla kunde granskas på samma 

sätt.  

 

Kvalitetsbedömningen utgick ifrån en av SBU:s mallar om observationsstudier (SBU, 2014) 

Dessa mallar valdes då SBU varit den organisation som legat i spetsen för forskning inom 

vård och medicin i Sverige. Samt att flertalet granskningsmallar är baserade eller har använt 

sig av information från SBU (Forsberg & Wengström, 2016). Det var en nackdel att 
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majoriteten av artiklarna var tvärsnittsstudier då trovärdigheten på dessa artiklar är relativt låg 

jämfört med en systematisk litteraturöversikt eller en randomiserad kontrollerad studie 

(Forsberg & Wengström, 2016). Ingen av artiklarna som granskades hade låg kvalitet Därför 

att vid kvalitetsgranskningen som författarna gjorde innehöll respektive artikel merparten av 

de kvaliteter som SBU:s granskningsmallar granskade. Vilket gav att majoriteten hade medel 

till hög kvalitet. Det är där problemet med tvärsnittsstudierna kommer in då det var svårt att 

hitta någon tvärsnittsstudie som var av hög kvalitet. Det kan dock anses att alla artiklar som 

är använda i resultatet är av tillräckligt god kvalitet. 

 

Alla studiens inkluderade artiklar var granskade av etiska kommitteer före utgivande i 

tidskrift. Därför var all information som användes etiskt granskad, alltså kan studien anses 

vara etiskt godkänd. Detta för att endast etiskt granskade och godkända artiklar har valts ut. 

Dessutom har alla artiklar granskats på samma sätt, där inget av de funna resultaten har 

förvrängts eller ändrats för att passa ändamålet av studien till författarnas favör. För att 

studien skulle vara korrekt har det inte förekommit något plagiat eller hänvisningar utan 

källa. Enligt Forsberg & Wengström (2016) är det viktigt att varken fusk eller ohederlighet 

förekommer i forskningen, vilket det inte har gjort. Forskningen som har gjorts inom området 

är övergripande och det är skillnad på länders olika sjukvård. Däremot hade det behövts mer 

studier och forskning om hur vården påverkas av stress och på vilket sätt vården hade kunnat 

optimeras för att förebygga stress, för att verkligen stärka resultatet i arbetet.  

 

Klinisk implikation 

Studiens resultat gav att stress och överbelastning påverkar omvårdnaden av patienterna 

negativt. Detta resultat kan användas för att motivera att ytterligare forskning bör göras på 

exakt vilket sätt och i vilken utbredning som omvårdnaden av patienterna påverkas. Studiens 

resultat kan även användas för att motivera till att sjuksköterskor är i behov av hjälpmedel, 

utbildning och möjlighet till stöttning av stresshantering. Stresshantering i sin tur kan ha 

effekten att sjuksköterskornas arbetsmiljö blir mindre stressad, vilket ger att den negativa 

påverkan på omvårdnaden som stress har kan minskas och omvårdnaden kan bli både säkrare 

och bättre.  

 

Slutsats 

Slutsatsen som drogs utifrån studien som har gjorts var att det var för höga stressnivåer inom 

vården och därigenom påverkades omvårdnaden negativt. Effekten av överbelastning på 



24 

sjuksköterskor var en stor faktor som bidrog till den stress som påverkade omvårdnaden. 

Riskerna som uppstod, till följd av överbelastning relaterat till tidsbrist, var missar vid 

överrapportering, medicinering, identifiering av patienter, minskad avvikelserapportering, 

trots att fel skedde, samt kommunikationsfel. Dessa risker utgjorde ett hot mot 

patientsäkerheten. Vidare forskning skulle kunna undersöka hur sjuksköterskorna bör göra 

för att bäst hantera stressen och hur sjukvården kan arbeta för att minska överbelastningen på 

sjuksköterskor. Denna information kan sedan användas för att optimera vården för en mer 

patientsäker verksamhet.   
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