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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Det som sjuksköterskor oftast upplever vara påfrestande i sin profession är

stress, vilket är förekommande inom hälso- och sjukvården (Beh & Loo, 2012; Donelly,

2014). Det uppenbarar sig i form av arbetsfaktorer och påverkar både sjuksköterskan och

hens arbetsmiljö.

Syfte: Att undersöka om en stressig arbetsmiljö försvårar ett etiskt förhållningssätt för

sjuksköterskan samt hur dessa arbetsmiljöer kan förebyggas. Utöver undersöker

författarna hur patientens vård blir påverkad av en stressig arbetsmiljö.

Metod: En litteraturstudie har genomförts där 12 artiklar sammanställts, varav tre

kvalitativa och nio kvantitativa studier.

Resultat: Det framkom att det uppstår restriktioner i sjuksköterskans arbete när det finns

stressorer i arbetsmiljön som påverkar yrkesutövandet. Det leder till att hen inte får

vägledning från hjälpmetoder, i situationer som upplevs vara problematiska. Det kan leda

till att kvalitén på patienternas vård blir försämrad. När sjuksköterskan upplever stress är

det nödvändigt med åtgärder, som till exempel klinisk handledning för att reducera

tillståndet.

Slutsats: För att sjuksköterskan skall ha möjligheten till att ge god vård i

överenstämmelse med kriterierna för god vård från Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

är hjälpmetoder som ett etiskt förhållningssätt användbar för vägledning.

Nyckelord: stress, etiskt förhållningssätt, arbetsmiljö



ABSTRACT

Background: What nurses often feels is pressuring in the profession is stress, which is

common in health care (Beh & Loo, 2012; Donelly, 2014). It appears in the form of

working factors and affects both the nurse and the work environment.

Purpose: This study has been carried out to examine if a stressful work environment

makes it difficult for the nurse to use an ethical approach, and how that kind of

environment can be prevented. The authors will also examine how the nursing will be

affected by a stressful work environment.

Method: The authors has chosen a literature study, and the data presented in this study is

compilation of articles, whereof nine quantitative and three qualitative articles.

Result: Results indicate that nurses’ work is restricted when there are work-related

stresses in the environment, affecting the exercise of their profession. This leads to the

nurse not getting the adequate guidance in situations that they deem problematic. It could

also lead to a decrease in quality of the nursing. A stressful work environment also affects

the nursing for the worse. When a nurse is stressed, it’s necessary to employ measures to

reduce stress, like clinical supervision.

Conclusion: For the nurse to have the possibility to perform in accordance with the

criteria for good nursing from the Health and Medical Services Act (1982:763), an ethical

approach is required for guidance.

Keywords: stress, ethical approach, work environment
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BAKGRUND

I tidigare studier har det påvisat att stress är förekommande i sjuksköterskeprofessionen.

Det har med tiden blivit ett allt mer krävande arbete, i samband med en utvecklande

sjukvård med tekniska innovationer och nytillkomna mediciner (Andolhe, Barbosa,

Olievira, Costa & Padhila, 2013; Beh & Loo, 2012; Donelly, 2014; Humpel & Caputi;

Jennings, 2008). Sjuksköterskor är i en utsatt position när det uppstår olika utmaningar

och situationer inom vården som är relaterad till patienten, anhöriga och andra

professioner. Om sjuksköterskor befinner sig i en arbetsmiljö som är associerad med

stress, finns det risk till att det uppstår etiska situationer och utmaningar i samband med

professionen (Andolhe et al., 2013; Fernandes & Nirmala, 2015).

Stress

Stress är ett begrepp som är svårt att definiera, då det är ett tillstånd som är komplicerat

att mäta objektivt. Hur begreppet eller fenomenet uppfattas är individuellt. På senare tid

har det tillkommit en definition, vilken lyder “Vilket som helst stimulus eller påverkan på

organismen som resulterar i kroppsliga funktionsförändringar” (Währborg, 2009, s. 49).

Det finns faktorer, såkallade stressorer, som utlöser stressresponser hos den enskilde

individen (Almén, 2007; Lam, Leung, So & Wong, 2001).

Stress kan bli indelad i två olika begrepp, positiv respektive negativ stress (Selye, 1984)

och respektive tillstånd upplevs individuellt vilket är anledningen till varför de skiljs åt

(Angelöw, 2002). Negativ stress är sammansluten med känslor som ilska och

aggressivitet, vilket är ett resultat från antingen överstimulans eller understimulans (Selye,

1984; Frankenhauser & Malmqvist, 2010). Vidare menar författarna att överstimulans är

när individen inte har förmågan att hantera eller uppnå de krav och förväntningar som

ställs. Understimulans innebär att förmågor och kunskap hos individen varken kan

användas eller utvecklas, vilket anses vara skadligt. Däremot är positiv stress

sammansluten med stimulans och positiv feedback som leder till en ökad välmående. Det

ger balans med omgivningens krav och förväntningar samt att individen använder sina

förmågor och kunskap för att hantera situationerna (Beh & Loo, 2012; Bartlett, 1998).

Stresspåslag kan leda till ökad prestationsförmåga och för att ha möjlighet till att



2

upprätthålla stress på en balanserad nivå, krävs det att omkringliggande faktorer bidrar till

det (Malmström & Nihlén, 2002).

Fysiologiska effekter av stress

Om en individ riskerar att bli konstant utsatt för stressande upplevelser eller är i kontakt

med stressorer under en längre period, är det enligt Beh och Loo (2012) associerat med

sjukdom. Vidare menar författarna att om perioden är kortvarig, förekommer det istället

olika slags fysiologiska förändringar hos människan. Det innebär frisättning av

stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol från binjurebarken. Det i sig är

inte skadligt utan det kan upplevas vara positivt då det leder till en ökad

prestationsförmåga (Eriksen & Ursin, 2013).

Om kroppen fortsätter att bli utsatt för stress under en långvarig period, där den inte får

möjlighet till återhämtning, leder det till att kroppens försvar blir försvagat och sårbart för

eventuella sjukdomar. Det kan till exempel vara depression eller utmattning (Beh & Loo,

2012; Donelly, 2014; Jain, Jain & Siddiqui, 2014). Det finns en risk till att kroppens olika

nervsystem blir påverkad, vilket kan leda till exempelvis högt blodtryck. Högt blodtryck

är en bakomliggande orsak till olika hjärt- och kärlsjukdomar (Donelly, 2014). Beh och

Loo (2012), McVicar (2003) och Williams, Michie och Pattani (1998) betonar vikten av

att identifiera vilka slags faktorer som förekommer i arbetsmiljön, för att förebygga och

åtgärda de eventuella skador som redan har uppstått. Vidare menar författarna att det är

för att säkerställa kvalitén på patientens vård, då stress uppenbarar sig som positiv

respektive negativ upplevelse.

Sjuksköterskans uppfattning och hantering av stress

Hur sjuksköterskor uppfattar och hanterar stress beror på individuella skillnader och

förmågor samt relaterar till deras erfarenheter av olika stressorer och situationer. Det

finns högre nivåer av arbetsrelaterad stress i stressiga arbetsmiljöer som på en

intensivvårdsavdelning, akutmottagning och i operationssalar. Det är viktigt att

organisationen tar hänsyn till de individuella egenskaper och förmågor sjuksköterskan

besitter. Detta för att arbeta fram strategier för att ge stöd samt vilka coping strategier

som är användbara för att reducera stress (Hamaideh & Ammouri, 2011; Kato, 2014).
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Konsekvenser av stress

Enligt Nuttapol, Sandmark och Sharareh (2016) upplever sjuksköterskor att det finns

konsekvenser av stress. Vidare menar författarna att stress påverkar både fysiskt och

psykiskt samt på de sociala relationerna. De konsekvenser som uppstod var från

gastrointestinala problem, sömnproblem och sjukdomsrelaterad trötthet till upplevelsen

av ångest och uppsägning av arbetet. Det påverkar sjuksköterskan både som individ och

profession, som till exempel hens förmåga att utföra arbetsuppgifter. Det kan även vara

koncentrationssvårigheter och reducerad motivation till arbetet (Milliken, Clements &

Tillman, 2007; Richardsen, Burke & Leiter, 1992). Det resulterar i en försämrad kvalité

av vård, som till exempel bristande holistiskt synsätt, bristande information om

behandling, felbehandling och försenad behandling (Nuttapol, Sandmark & Sharareh,

2016).

Tidigare studier framför att det förekommer en hög nivå av stress hos sjuksköterskor som

arbetar med akutsjukvård, det leder till en ökad användning av tobak, mängd alkohol och

sjukskrivning (Berkelman, Burton, Pahe, Worral- Cater, 2011; Helps, 1997).

Etik

Etik är ett begrepp som behandlar både bearbetning och reflektion över de moraliska

föreställningar, vilket även inkluderar människan och hens omgivning. Det innebär att

människans handlingar bör vara i förhållande till begreppet moral. Moral definieras med

människans uppfattningar, föreställningar och handlingar gentemot andra människor

(Arlebrink, 2006). Det finns flera definitioner av begreppet etik, det kan vara från att det

är beteendet som människor har emellan, till att vara hur människan förhåller sig till

omgivningen och sig själva (Silfverberg, 2009). Särvimäki och Stenbock-Hult (2008)

menar att etik är i förhållande till hur omvårdnaden utvecklas och de förändringar som

tillkommer. Det framkommer att etik utgör grunden för god vård. Vidare menar

författarna att etik har sin grund i olika teorier och principer. Däremot krävs det

tillämpning i människans handling för att det skall få en verklig funktion (Sarvimäki &

Stenbock-Hult, 2008).
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Vårdetik

Vårdetik är ett vetenskapligt ämne som behandlar etik på flera områden inom Hälso- och

sjukvården. Det som uppfattas centralt inom ämnet är att det handlar om relationen

mellan vårdtagare och vårdgivare (Silfverberg, 2009). Vidare menar författaren att när det

uppstår faktorer som påverkar arbetsmiljön, finns det en risk till att vårdetiken sätts in i

ett spänningsfält, mellan vad som är bra och dåligt för individen. Sarvimäki och

Stenbock-Hult (2008) framför att det är viktigt att bearbeta faktorerna som påverkar från

ett etiskt perspektiv, då det är etiska värden som berättigar omvårdnad. Ett etiskt

ställningstagande har sin grund på intuition, kunskap, värderingar och en etisk teori

(Arlebrink, 2006):

▪ Intuition innebär att människan använder sig själv som ett instrument för att

identifiera vad som är ett moraliskt problem.

▪ Kunskap är att ha information som utgör förutsättningen för den egna etiska

reflektion, däremot är det möjligt att informationen som besitter hos individen

förändras. Det medför att ställningstagandet som grundar sig på kunskap kan

modifieras.

▪ Värderingar omfattar medvetna och omedvetna grundläggande åsikter

(Nationalencyklopedin, 2016). Det eller de värden som människan anknyter sig till

har påverkan på sin egen reflektion (Arlebrink, 2006).

Ett etiskt ställningstagande är mer än ett beslutsfattande då det finns flertal faktorer som

påverkar. I situationer eller utmaningar där det krävs ett etiskt ställningstagande är det

sjuksköterskan som tar ställning till en etisk teori, samt att besitter de egenskaper som är

nödvändiga för att agera i överrensstämmelse med de egna värden (Sarvimäki &

Stenbock- Hult, 2008). Ett etiskt problem uppstår när det är konflikt mellan värderingar

och principer, för att hitta en lösning är det nödvändigt med förmågan att kunna

identifiera etiska situationer (Arlebrink, 2006). När de väl är uppenbara för

sjuksköterskan har hen utvecklat en etisk känslighet (Sarvimäki & Stenbock- Hult, 2008).
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Kompetensbeskrivning för sjuksköterska

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för en sjuksköterska skall hen ha ett

förhållningssätt och en helhetssyn som har sin grund i en humanistisk värdering. Det

innebär omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet.

Sjuksköterskan bemöter dagligen olika situationer och utmaningar som har ett etiskt

perspektiv, därmed är det nödvändigt att hantera situationerna med ett etiskt

förhållningssätt som utgår från International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2014).

Ett etiskt förhållningssätt har som grund att ha en god kännedom om sina egna och andras

värden, uppmärksamma sin egen och patientens sårbarhet samt förmågan till att reflektera.

En förmåga att identifiera situationer som är etiskt problematiska och reflektera för att

utveckla det etiska tänkandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a; Svensk

sjuksköterskeförening, 2014b).

International Council of Nurses

Det finns en internationell etisk kod för sjuksköterskor. Det poängterar att sjuksköterskor

bör ha en personlig förhållningssätt till den etiska koden, då omvårdnad har en egen

dimension och sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut.

Enligt ICN (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a) skall den vård som erbjuds ges med

respekt för människans rättigheter och värderingar. I koden lyfts det fram fyra

ansvarsomvården, vilka är: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och

yrkesutöärvningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och

medarbetare. ICN:s etiska kod skall vara som en vägledning för sjuksköterskans

profession och i hens etiska handlande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a).

Heymans, van der Arend och Gastmans (2007) har uppmärksammat att den etiska koden

används som en vägledning för sjuksköterskor i etiska situationer. Det är då nödvändigt

att sjuksköterskan har en utvecklad personlig etisk och moralisk förmåga, då det är en

förutsättning för god omvårdnad (Sarvimäki & Stenbock- Hult, 2008). För sjuksköterskan

används ett etiskt förhållningssätt för att skydda patienter samt som vägledning i olika

situationer (Kanganiemi, Pakkanen & Korhonen, 2014).
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Teoretisk referensram

Dorothea Orems teori om omvårdnadssystem omfattar tre olika begrepp:

omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och olika omvårdnadssystem. Orem (1991) nämner

att det är möjligt att olika omvårdnadssituationer kan uppstå, exempelvis när någon är i

behov av hjälp och någon som har förmågan att hjälpa.

Omvårdnadskapacitet anses vara en förmåga som kompenserar för den brist som en

individ har, då dennes egenvård inte är tillräcklig för att tillgodose behovet. Det

inkluderar färdigheter, kunskaper och egenskaper hos vårdgivaren som har fått utbildning

och praktisk övning inom omvårdnad (Orem, 1991; Kirkevold, 2000). Begreppet

omvårdnadskapacitet kan definieras som en medveten handling som utövas i ett specifikt

syfte, vars egenskap varierar från vårdgivare till vårdgivare, utefter utbildning och

erfarenhet (Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995). Orem (1991) hävdar att det finns

hjälpmetoder som kan vägleda, hänvisa och stödja en annan samt även för att utforma en

utvecklande miljö för omvårdnadssituationen. Vidare beskrivs de olika

omvårdnadssystem som upplevs vara nödvändiga för att tillgodose bristande behov av

egenvård, de system som tas upp i teorin är följande (Kirkevold, 2000):

▪ Helt kompenserade systemet, när oförmågan till egenvård kompenseras helt.

▪ Delvis kompenserade systemet, när individen exempelvis tar initiativ och deltar

delvis i egenvården.

▪ Stödjande och undervisande systemet, när individen tar ansvar för egenvården men är

i behov av stöd och undervisning.

Med hjälp av omvårdnadskapacitet som sjuksköterskan besitter, utformas en

omvårdnadsplan för patienten. Inom de beskrivna omvårdnadssystemen ges

sjuksköterskan möjlighet till att vägleda, ge stöd samt likt hjälpmetodens syfte att erbjuda

en miljö som främjar utveckling (Kirkevold, 1991; Selanders, Schmieding & Hartweg,

1995). Kopplingen mellan Dorothea Orems teori och litteraturstudiens syfte, är att ett

etiskt förhållningssätt kan användas som en hjälpmetod för att vägleda och stödja

sjuksköterskan i de etiska situationer som uppstår.
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Problemformulering

Under verksamhetsförlagda utbildningar i samband med sjuksköterskeprogrammet, har

det förekommit observationer under olika omvårdnadssituationer där ett etiskt

förhållningssätt har upplevts vara bristande på grund av arbetsmiljön. Författarna har då

befunnit sig i situationer där patienter till exempel har blivit utsatta för allmän insyn i

samband med omvårdnadshandlingar. Med en litteraturstudie vill författarna undersöka

om hur en stressig arbetsmiljö försvårar ett etiskt förhållningssätt, hur det påverkar

kvalitén av patienternas vård samt hur arbetsmiljön kan förebyggas genom olika åtgärder.

Syfte

Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur en stressig arbetsmiljö påverkar

sjuksköterskans etiska förhållningssätt samt hur stressiga arbetsmiljöer kan förebyggas.

Utöver detta syftar studien till att undersöka ifall patientvården blir påverkad av en

stressig arbetsmiljö.

Frågeställningar

1) Hur påverkar en stressig arbetsmiljö sjuksköterskans etiska förhållningssätt?

2) Hur förebygger man en stressig arbetsmiljö?

3) Hur påverkar en stressig arbetsmiljö på patienternas vård?
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METOD

Design

Studien är en deskriptiv litteraturstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats för att

ge en översikt av befintlig forskning och för att säkerställa en evidensbaserad vård som

har en vetenskaplig grund (Forsberg & Wengström, 2008; Billhult & Gunnarsson, 2013).

En litteraturstudie skall ha sin utgångspunkt från en tydlig frågeställning och sökstrategin

skall vara väl beskrivet samt att inklusions- och exklusionskritierier vid material skall

framställas i studien. Det är en fördel för en litteraturstudie om det omfattar såväl

kvantitativ som kvalitativ forskning för att ge möjligheten till olika perspektiv av

fenomen och en djupare förståelse av verkligheten (Axelsson, 2012).

Urval

I artikelsökningen inkluderades det både kvalitativa och kvantitativa studier för att få en

större förståelse för området. Urvalskriterierna till föreliggande studie är vetenskapliga

orginalartiklar, författade på engelska samt att publikationsåren för artiklarna skulle vara

mellan åren 1990- 2016. Utgångspunkten var att artiklarna skulle handla om begreppet

etik, stress och förebyggande åtgärder för stress. Dessa begränsningar som årtal och språk

valdes i sökalternativen innan påbörjade sökningar. Exklusionskritier för den genomförda

studien är artiklar som inte är författade på engelska, som är äldre än 1990 och vars

innehåll inte omfattade stress eller etik.

Utifrån 16 potentiella artiklar från CINAHL, valdes det åtta artiklar till resultatet vilket

medför ett bortfall på åtta artiklar då de inte motsvarade studiens syfte eller besvarar

frågeställningarna. Från manuella sökningen från Sci-hub.io framkom det nio potentiella

artiklar, fyra valdes till resultatet och medför ett bortfall på fem artiklar. Den manuella

sökningen presenteras ej i en tabell då tillvägagångssättet var att genomsöka referenslistor.

Tillsammans utgör den genomförda studiens resultat en sammanställning av 12 artiklar,

såväl som kvalitativa som kvantitativa forskningsresultat.
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I urvalsprocessen av sökningen i databasen CINAHL lästes artiklarna utifrån deras

abstrakt, därefter baserades det på ifall fulltexten besvarade den föreliggande studiens

syfte. Det ledde till att åtta artiklar från artikelsökningen inkluderades.

Se Figur 1 för urvalsprocessen.

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocess.

Begränsningar: År
CINAHL 1990-2016

Sökord:
(kombinationer med “OR” eller “AND”

Stress, ethics, ethical decision-making, work-related
stressors, prevention, nursing och clinical supervision

kombinerat med
work environment, work place, management

Artikelsökning
(n: 3727)

Accepterat baserat
på abstrakts

(n: 29)

Accepterat baserad
på fulltext

(n: 16)

Utvalda studier
(n: 8)

Exklusion baserad
på abstrakts
(n: 3692)

Exklusion baserad
på fulltext

(n: 8)
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Datainsamlingsmetod

Sökstrategi

Inför artikelsökningen användes två databaser, PubMed och CINAHL, för deras

omfattning och inriktning på medicinsk- och omvårdnadsforskning. Databaserna

användes genom Uppsala Universitets bibliotek, för att få tillgång till de vetenskapliga

artiklarna. PubMed är en omfattande databas inom hälso- och sjukvård medan CINAHL

är mer inom det omvårdnadsvetenskapliga området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).

Det material som framkom vid datainsamlingen omfattar både kvantitativ och kvalitativ

forskningsresultat. De artiklar som inte motsvarade mot föreliggande studies syfte valdes

bort.

Tillvägagångssätt

Under perioden 10 mars - 10 april, 2016, genomfördes artikelsökningar i databaserna

CINAHL och PubMed. Det var åtta artiklar som inhämtades från databasen CINAHL då

den är mer inriktad på omvårdnad, samt var flertal artiklar återkommande i båda

databaserna vilket medförde att PubMed uteslöts från de valda databaserna.

Till litteraturstudien utvaldes både kvantitativa och kvalitativa studier med i resultatet.

Följande sökord inför artikelsökningen användes i olika kombinationer: stress, ethics,

ethical decision-making, work-related stressores, prevention, nursing, work environment,

work place och clinical supervision. De boelska sökoperatorerna “AND” och “OR”

användes för fler relevanta artiklar till studien (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).

Inför huvudsökningen utfördes det testsökningar på enskilda ord och begrepp för en

omfattande översikt, över antal träffar och möjliga kombinationer för vidare sökning.

Se Tabell 1.
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Tabell 1. Utfall av testsökningen.

Databas Sökord Antal träffar

Cinahl Ethics and stress 605

Cinahl Ethics and stress in

nursing

282

Cinahl Prevent stress in

work evironment

87

Cinahl Prevention of stress 9629

Efter huvudsökningen ansågs det att det fortfarande fanns ett behov av mer underlag

gällande vetenskapliga artiklar. Det ledde till manuella artikelsökningar genom olika

artiklars referenslistor. Sökningarna har bidragit med fyra artiklar som har inhämtats från

Sci-hub.io.

Sci-hub.io är en hemsida som ger tillgång till vetenskapliga artiklar för samhället,

villkoren är att artikeln i fråga har open access samt doi nummer. Materialet till studiens

analys har sin utgångspunkt från studiens syfte. Hur artiklarna har valts har sin grund i

genomläsning av abstract och fulltext för att bedöma kvalitén i samband med

granskningsmallarna.
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Tabell 2. Utfall av artikelsökningen.

Databas Sökord Antal träffar Lästa abstract Fulltext Utvalda

Cinahl Ethical

decision-maki

ng AND

stress

224 11 8 4

Cinahl Stress

management

in nursing

1970 5 2 1

Cinahl Prevention of

stress in

nursing

1500 9 4 1

Cinahl Stress AND

clinical

supervision

33 4 2 2

Forskningsetiska överväganden

I litteraturstudien är datainsamlingen från tidigare forskning och därmed är det inte

nödvändigt med ett godkännande från en etisk kommitté, däremot skall de valda

artiklarna antingen ha ett godkännande från en etisk kommitté eller ett informerat

samtycke från deltagarna (Forsberg & Wengström, 2013). I den föreliggande studien är

det nio artiklar som har ett godkännande och resterande tre har ett informerat samtycke.
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Bearbetning och analys

Kvalitetsanalys

De utvalda studierna till litteraturstudien granskades och analyserades utifrån studiens

syfte och frågeställningar. Det har utförts i enlighet med granskningsmallar (se Bilaga 1

& 2) från studiens design som är utformade av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).

När artiklarna kvalitetsgranskats, indelades de i tre kategorier: låg, medel och hög

kvalité likväl som de inkluderade artiklarna. Det var en artikel med låg kvalité, sex

stycken med medel kvalité, en med medel/hög kvalité och fyra stycken med hög kvalité.

Till studien valdes det att inkludera en artikel med låg kvalité för att besvara den

genomförda studiens syfte.

Resultatanalys

Sammanställningen av artiklarnas resultat redovisas i bifogande bilaga (se Bilaga 3) som

omfattar bland annat författare, publikationsår, metod, dataanalys och kvalitetsgrad.

Studiernas resultat ställdes mot varandra för att hitta skillnader och likheter, för att

sammankoppla till den genomförda litteraturstudiens frågeställningar (Friberg, 2006).

RESULTAT

Det framkom genom studierna att sjuksköterskor upplevde stress när de inte hade

möjlighet till att utföra sitt arbete, på grund av att deras arbetsmiljö är begränsad då det

fanns flertal faktorer i omgivningen som hade påverkan på den. Följande konsekvens var

att det blev en försämrad kvalité av vård och säkerhet för patienterna. Sjuksköterskor

uppfattade därmed att en stödjande arbetsmiljö reducerade den stress som uppstod, då det

fanns tillgång till support och handledning från kollegor och andra professioner.

Resultatet sammanställs nedan i följande kategorier: arbetsmiljöns påverkan, en stödjande

arbetsmiljö och hur kvalitén av vården blir påverkad.
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Hur påverkar en stressig arbetsmiljö sjuksköterskans etiska förhållningssätt?

Arbetsmiljöns påverkan

Det som uppenbarar sig som påfrestande för sjuksköterskor är faktorer som är

arbetsrelaterat, vilket visar sig som stressorer i arbetet. De påverkar både negativt och

positivt på sjuksköterskan som individ och profession (Severinsson & Kamaker, 1999;

Erlen & Sereika, 1997). De övergripande stressorerna var: underbemanning, hög

arbetsbelastning och tidsbrist (Severinsson & Kamaker, 1999; Ulrich et al., 2012; Raines,

2000; Bucknall, 2003). Sjuksköterskor upplevde sig begränsad i arbetet på grund av

bristande personal och resurser vid beslutfattande. Det var för att det inte fanns tillräckligt

med varken tid eller resurser för att ge vård som motsvarar patientens behov. Det

uppfattades som skadligt för både vårdgivare och vårdtagare (Bucknall, 2003).

Sjuksköterskor upplevde mer stress när det fanns indikation på restriktioner i arbetet

(Erlen & Sereika, 1997).

“Because you are in isolation and you don’t really see either doctors or nurses much

during the day, I think you have to really know where you’re going. Because you

tend to make a lot of decisions on your own. There is just no room to do anything and

it is a major stress event. It also often causes - not damage to the patient, but we are

often tripping over lines, sometimes pulling things out of the patient that were never

meant to be pulled out” (Bucknall, 2003, s 314).

Det rapporterades även att sjuksköterskor upplevde deras arbetsmiljö som både fysisk och

psykiskt krävande, då det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor i förhållande till

patienternas behov av vård, samt på grund av den höga arbetsbelastningen (Silén, Fen

Tang, Wadensten & Ahlström, 2008). Det medförde att sjuksköterskorna upplevde att de

inte längre kunde hantera eller utföra sitt arbete samt att de uppfattade sig själva som

otillräckliga. Det bidrog till att det upplevdes som ansträngande att uppnå de krav och

riktlinjer som finns för etiska situationer trots befintlig kunskap och information, då det

finns stressorer i arbetsmiljön som begränsar sjuksköterskans utförande (Ulrich et al.,

2010; Raines, 2000; Erlen & Sereika, 1997). Det är interaktioner mellan sjuksköterska
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och patient som leder till upplevelsen att inte ha möjlighet till att ge adekvat omvårdnad

som motsvara patientens behov av vård (Erlen & Sereika, 1997).

En stressrelaterad arbetsmiljö uppmanade sjuksköterskorna till att omprioritera deras

arbete, då det fanns stressorer som hindrade dem från att agera som de önskade (Silén et

al., 2008). Däremot är sjuksköterskor mer än villiga att ta risker även om arbetsmiljön är

begränsad, samt beredda att få konsekvenser i samband med deras etiska

ställningstaganden (Erlen & Sereika, 1997). Det finns ett samband mellan etik och stress,

främst i förhållande till arbetsrelaterad stress i arbetsmiljön som har påvisats i

sjuksköterskans omgivning (Jaafarpour & Khani, 2012).

Hur förebygger man en stressig arbetsmiljö?

En stödjande arbetsmiljö

Sjuksköterskor upplevde mindre arbetsrelaterad stress när de befann sig i en stöttande

arbetsmiljö där det fanns tillgång till support av både kollegor och organisation samt

handledning, i situationer som upplevdes vara problematiska. De uppgav även att de

upplevde sig mer bekväma och självständiga i kliniska beslutstaganden i situationer som

var relaterad till patienten (Bucknall, 2003; Johansen & Cadmus, 2015; Severinsson &

Kamaker, 1999).

Enligt Severinsson och Kamaker (1999) är klinisk handledning nödvändigt då det leder

till en möjlighet för utveckling av sjuksköterskan förmåga för reflektion och

identifikation av etiska konflikter. Dock så finns det en risk till att det istället är negativt,

då flertal sjuksköterskor rapporterade att de upplevde mer stress när de befann sig under

klinisk handledning. Det medförde att sjuksköterskorna blev mer medvetena om deras

handlingar och vilka val som skulle ha varit mer rätt än andra (Bégat, Ellefsen &

Severinsson, 2005; Severinsson & Kamaker, 1999). Sjuksköterskor upplevde även

mindre stress när det reducerades vissa faktorer i omgivningen, som ljus- och ljudnivå

(Riemer, Mates, Ryan & Schleder, 2015).
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Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005) visade att kommunikation och samarbete med

andra professioner, leder till att sjuksköterskans hantering av situationer upplevs att vara

lättare. Samarbete är en bidragande faktor till att patienten får en god omvårdnad.

Om professionerna har samma mål och det upplevs vara accepterande att få hjälp från sin

omgivning, kan det bli en stöttande grundpelare. Vidare menar författarna att om det

uppstår en vilja till att dela med sig av sitt ansvar och erfarenheter, bidrar det till en ökad

självkännedom såväl som brister. Vidare visade studien att det finns ett behov av stöd, i

form av kamrat, för att sjuksköterskan kompenserar avsaknaden från organisation genom

att vända sig till kollegor.

Hur påverkar en stressig arbetsmiljö patienternas vård?

Hur kvalitén av vården blir påverkad

Wolf och medarbetare (2016) framför att sjuksköterskor upplevde att deras arbetsmiljö

förvandlades till en “dysfunktionell” omgivning när det uppstod höga nivåer av stress.

Det i sig äventyrade patienternas kvalité av vård i vissa situationer där konflikter uppstod

på grund av arbetsmiljön och omkringliggande faktorer som underbemanning och

bristande kommunikation (Wolf et al., 2016; Bucknall, 2003; Kirwan, Matthews & Scott,

2012) . Vidare menar Wolf och medarbetare (2016) och Bucknall (2003) att

sjuksköterskorna inte upplevde att de hade möjlighet till att erbjuda den vård som

motsvarar patienternas behov även om det fanns tillgång till resurser, då det var

orealistiska förväntningar på sjuksköterskan som hindrade hen.
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DISKUSSION

Dorothea Orems teori om omvårdnadssystem har legat som grund för den aktuella studien,

för att se ifall sjuksköterskans hjälpmetoder är påverkbar samt vad för slags förebyggande

åtgärder det krävs för att upprätthålla den.

Resultatdiskussion

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om hur en stressig arbetsmiljö påverkar

sjuksköterskans etiska förhållningssätt, hur man förebygger en stressig arbetsmiljö samt

hur det påverkar patienternas vård. Det huvudsakliga resultatet har framkommit genom

följande kategorier: erbetsmiljöns påverkan, en stödjande miljö och hur kvalitén av

vården blir påverkad. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde sig vara

begränsade i sin arbetsmiljö på grund av de omkringliggande faktorerna. Mindre stress

upplevdes när hen befann sig i en stödjande arbetsmiljö där det inte fanns tillgång till

support och handledning.

Enligt omvårdnadsteorin av Dorothea Orem om omvårdnadssystem omfattar det

omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och olika omvårdnadssystem (Kirkevold, 2000).

Sjuksköterskan besitter omvårdnadskapacitet som definieras med färdigheter, kunskaper

och egenskaper som hen har fått utifrån utbildning och praktiska erfarenheter. När det

uppstår en omvårdnadssituation kan sjuksköterskan använda hjälpmetoder och det

omvårdnadsystem som anses vara lämplig för situationen som vägledning. Senare blir det

till en erfarenhet som sjuksköterskan kan använda vid andra situationer. Författarna har

utefter Orems teori om omvårdnadssystem tolkat en egen uppfattning som presenteras

nedan, se Figur 2.
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Figur 2. Författarnas uppfattning om Dorothea Orems teori om omvårdnadssystem.

Sjuksköterskan upplevde att hen inte har möjlighet för applicering av hjälpmetoder i en

stressig arbetsmiljö, där det finns risk att en etisk situation uppstår. Det är för att

omgivningen begränsar yrkesutövandet. I och med att det förekommer höga nivåer av

stress i arbetsmiljön (Ulrich et al., 2012, Bucknall, 2003, Raines, 2000; Andolhe et al.,

2013) är det av stor vikt att lägga ned resurser för att arbeta fram strategier och metoder

för att reducera stress hos sjuksköterskan.

Sjuksköterskor upplevde att det uppstod restriktioner i arbetet när det omfattade deras

kliniska beslutsfattande, på grund av den bristande tillgängligheten av resurser (Bucknall,

2003). Författarna misstänker att det både är skadligt och farligt för patienter, då det

innebär att sjuksköterskor inte har de resurser som är nödvändiga för att ge god vård samt

för att uppnå de mål och förväntningar som ställs dagligen. I samband med restriktioner

upplevde sjuksköterskan en högre nivå av stress samt en känsla av otillräcklighet vid

bristande förmåga att kunna utföra sitt yrke professionellt. Däremot framkommer det inte

på vilket sätt sjuksköterskan blir begränsad mer än att det påverkar utförandet och

hanterandet av yrket. Därmed behöver sjuksköterskan och organisationen identifiera vilka

slags restriktioner som uppstår för att förebygga eller åtgärda dem.

OMVÅRDNADSKAPACITET
SJUKSKÖTERSKANS KUNSKAPER

HJÄLPMETODER
ETT ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

OMVÅRDNADSSYSTEM

OMVÅRDNADSSITUATION
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Enligt Silén et al., (2008 ) upplevde sjuksköterskorna att deras arbetsmiljö är både fysiskt

och psykiskt krävande, då det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor i förhållande till

proportionen av patienter som är i behov av vård. I och med att sjuksköterskor ständigt

blir utsatta för olika situationer i sin profession, påverkar det negativt både fysiskt och

psykiskt hos individen. Tooren & Jonge (2008) framför att det finns en risk till att det

leder till emotionell utmattning, om hen fortsätter utan att det finns tid till återhämtning

vilket kan det leda till sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar då stress kan leda till ett

högt blodtryck som är en riskfaktor för det (Beh & Loo, 2012; Donelly, 2014; Jain, Jain

& Siddiqui, 2014). Det är därmed av betydelse att organisationen tillsammans med

sjuksköterskan uppmärksammar stress, för att förebygga och åtgärda den ohälsan som har

uppstått i samband med arbetet. Sjuksköterskan har även ett eget ansvar för sig själv, för

sitt fysiska och psykiska välmående för att hens arbetssituation skall upplevas vara

hanterbar (Lavoie, Talbot & Mathieu, 2011).

Majoriteten av sjuksköterskor upplevde att omkringliggande faktorer som hög

arbetsbelastning, underbemanning och tidsbrist var förekommande orsaker bakom

arbetsrelaterad stress (Severinsson & Kamaker, 1999; Bucknall, 2003; Ulrich et al., 2012).

I och med att det finns en risk till att sjuksköterskebristen eskalerar, kommer såväl den

höga arbetsbelastningen och troligen stressnivån att tillökas med tiden. Hög

arbetsbelastning och tidsbrist har en tendens påverka sjuksköterskans beslutsfattande i

olika situationer. Det förmedlar att det finns ett stort behov av bemanning och för att

reducera den höga arbetsbelastning som upplevs av sjuksköterskorna, krävs det högre

personaltäthet. Det betonar vikten med att identifiera vilka slags faktorer som kan

påverka arbetsmiljö, så att det finns en möjlighet till att förebygga och eventuellt åtgärda

vilket överenstämmer med resultatet från Bucknall (2003).

Sjuksköterskorna uppgav att det var på grund av stressorer i arbetet som upplevdes att

vara begränsade för deras handlande (Ulrich et al., 2010; Raines, 2000; Erlen & Sereika,

1997). Wolf och medarbetare (2016) framför att det riskerar att leda till att den etiska

förmågan hos individen upplevs att vara bristande i etiska situationer. Med hjälp av den

etiska kunskapen som är baserad på personliga värden och etiska teorier, principer samt

riktlinjer bör sjuksköterskan använda det till fördel för patienten. Sjuksköterskan drivs av
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personliga värden och den etiska kunskapen som både erfarenhet och utbildning har

bidragit till. Författarna befarar att om sjuksköterskan inte har möjlighet till någon form

av hjälpmetod som vägledning under etiska situationer, kommer det att ha en negativ

inverkan på omvårdnadens resultat (Tooren, & Jonge, 2008). Det riskerar att leda till en

försämrad kvalité av patientens säkerhet och vård. Vilket inte är i överensstämmelse på

hur en god omvårdnad skall vara i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

(Riksdagen, 2015).

Sjuksköterskor upplevde stress främst från stressorer i omgivningen, däremot reducerades

det när sjuksköterskorna undergick en stöttande miljö på arbetsplatsen (Johansen &

Cadmus, 2015). I en stöttande arbetsmiljö fanns det tillgång till både support och

handledning, för att dela med sig utav erfarenheten och upplevelsen. Det resultatet är i

överrensstämmelse med både Bucknall (2003) och Severinsson och Kamaker (1999)

studier. Vilka visade att med en stöttande arbetsmiljö ges det möjligheter för

sjuksköterskan att använda sina kunskaper och förmågor för att ge god vård.

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikation med kollegor och andra professioner

(Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005) hade en positiv inverkan på bearbetning samt

reflektering gällande erfarenheten. Det är en god förutsättning ifall det sker

kommunikation mellan kollegorna och professionerna, för att en god vård skall kunna

uppnås. Det bidrar även med andra perspektiv på situationer (Malmsten, 2007).

En klinisk handledning har under flera studier hjälpt sjuksköterskor att bearbeta den stress

som har uppkommit under arbetet eller under den senaste perioden. Under klinisk

handledning, har de fått tillgång till stöd, råd och handledning från både kollegor och

organisationer under situationer som uppstod. Det bidrog till att sjuksköterskorna

upplevde sig mer bekväm och självständig i sina beslutstaganden (Bucknall, 2003;

Johansen & Cadmus, 2015; Severinsson & Kamaker, 1999). Det är viktigt att

sjuksköterskor får den vägledning som är nödvändig och behövlig för de situationer de

möter dagligen, då det stärker både självförtroendet och självständigheten. Det bidrar

med uppfattningen att man har förmågan att utföra sitt arbete även om det är i samband

med handledning, samt att det kan leda till motivation för en högre prestation till senare

arbetssituationer.



21

Resultatet från Severinsson och Kamaker (1999) påvisar att klinisk handledning är

nödvändig då det leder till utveckling av förmågan för reflektion och identifikation av

etiska konflikter. Klinisk handledning är en åtgärd som är till fördel för vissa

sjuksköterskor, vilket eventuellt visar att andra åtgärder även kan bidra till utveckling och

förändring hos sjuksköterskan. Även om målsättningen med åtgärden är att förbättra

arbetsförhållanden, kan det leda till andra målsättningar på lång sikt. Därmed är det till

fördel att gå igenom vilka resurser det finns, samt hur det påverkar både organisationen

och individen. Däremot bör man ta hänsyn till att det finns risk att det kan gå fel. Då

enligt Bégat, Ellefsen och Severinsson (2005) upplevde flertal sjuksköterskor mer stress

under klinisk handledning. Det innebär att åtgärder behöver anpassas utefter organisation

och individ för att det skall vara till fördel för båda parter.

För att hantera den mängd stress som förekommer i arbetsmiljön är det nödvändigt med

olika coping strategier för att hantera situationerna då det är individuellt. Enligt

Rodrigues & Chaves (2008) kan coping vara ett sätt att undvika arbetsrelaterad stress.

Sjuksköterskorna i deras studie använde sig mestadels av emotionell coping, som innebär

att få fram positiva aspekter i situationer som upplevs vara svåra för att reducera den

emotionella mängden, för att omvandla situationen till sin fördel.

Coping är en hanteringsmetod som är påverkbar av resurser i form av exempelvis

värderingar, vilket i sin tur påverkar valet av vilken copingstrategi som används. I

tidigare studier framkommer det att vissa sjuksköterskor tar hjälp av religion inför

problematiska situationer (Laal & Aliramaie, 2010; Badger, 2005). Det är viktigt att

sjuksköterskor har en emotionell kompetens för att kunna behärska och hantera egna

känslor (Sandgren, Thulesius, Fridlund & Peterson, 2006).

För att patienternas kvalité av vård inte skall bli påverkad negativt på grund av bristande

vägledning under etiska situationer (Tooren & Jonge, 2008) är det viktigt att stress

reduceras (Bucknall, 2003; Johansen & Cadmus, 2015; Severinsson & Kamaker, 1999) så

att den vård som erbjuds motsvarar kritierna enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:

763).



22

Klinisk implikation

Författarna vill framföra att den stressiga arbetsmiljön som sjuksköterskor befinner sig i

påverkar den enskildes beslutsfattande samt att arbetsmiljöer som upplevs vara stressande

är i behov av förebyggande åtgärder. Det resultat denna litteraturstudie genererade kan

eventuellt användas eller utvecklas till fortsatta studier i framtiden, då det är ett område

som behöver uppmärksammas för att det är ett ämne som berör både vårdgivare och

vårdtagare.

Att undersöka hur ett etiskt förhållningssätt blir påverkad av en stressig arbetsmiljö och

hur en stressig arbetsmiljö kan förebyggas, kan ge en bild av hur sjuksköterskor kan

hantera olika situationer som uppstår. Det är också viktigt att veta hur stress skall

hanteras på lång sikt inom hälso- och sjukvården, dels för att organisation och personal

skall fungera tillsammans samt att det är en arbetsmiljö som möjliggör samarbetet.

Resultatet visar att handledning och support på arbetsplatsen ger goda förutsättningar för

sjuksköterskan i utförandet av yrket.

Metoddiskussion

Till den genomförda litteraturstudien användes Fribergs modell (Friberg, 2006) för en

litteraturöversikt då målsättningen med studien var att ge en sammanställning av den

forskning som är relaterad till ämnet. Resultatet i studien presenteras med både

kvantitativ och kvalitativ forskning och Fribergs modell (Friberg, 2006) tillåter att dessa

två forskningsinriktningar framförs i samma litteraturstudie.

Nedan kommer det diskuteras styrkor respektive svagheter i utförandet av den

föreliggande litteraturstudien. Rubriker som tillkommer är desamma och följer samma

ordning som i metoddelen.
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Design

Friberg (2006) framför att det inte är nödvändigt för en litteraturöversikt att vara

djupgående som en systematisk litteraturstudie, vilket kan anses som en svaghet då det

berör trovärdigheten hos både resultat och slutsats. Däremot menar Friberg (2006) att en

litteraturöversikt är lämplig för ett examensarbete på kandidatnivå. Med en

litteraturstudie finns det en risk att resultatet blir bristfälligt och begränsat på grund av

bristande forskning för att besvara studiens syfte. Det anses som en svaghet då en av

frågeställningarna inte har tillräckligt med evidens som grund.

I efterhand upplever författarna att en kvalitativ design för litteraturstudiens ämne hade

varit mer till fördel då det i nuläget inte finns tillräcklig med forskning som berör

sambandet mellan etik och stress.

Urval

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara publicerade mellan

åren 1990- 2016, författade på engelska och enbart inkludera artiklar med intervention

som har genomförts på människor då det är ett ämne som berör människan. Det som i

efterhand upplevdes som svaghet med inklusionskriterierna är att artiklar som är

författade på andra språk hade kunnat vara relevanta för ämnet samt att tidsaspekten gav

begränsningar, då fler studier kunde ha inhämtats från årtal som är längre tilbaka än 1990.

Däremot upplevs det även som en styrka, då datainsamlingen till studien är aktuell.

Avgränsningen var även att artikeln skulle vara avgiftsfri, vilket även kan ifrågasättas då

risken är att relevanta studier faller bort i sökningen. På grund av brist på tid och

ekonomiska tillgångar upplevdes det som att avgränsningen var relevant.

Sökorden kan upplevas som bristfälliga trots att de utformades utefter litteraturstudiens

syfte, då artiklarna som inkluderades hade olika syften. Däremot berör de ämnet. Det kan

anses som en svaghet, då en inriktad studie hade eventuellt kunnat erbjudit ytterligare

material till studien.
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I steg ett av urvalsprocessen lästes enbart artiklarnas titel och abstrakt, vilket kan ha lett

till ofrivillig bortfall av relevanta artiklar till litteraturstudien. Dessutom kan artiklar som

inte har ett abstrakt eller en viss grad av vetenskaplighet varit användbara, men blir ett

bortfall då de inte hade möjlighet till att gå vidare i processen. Totalt var det 12 artiklar

som valdes till resultatet och var författade på engelska.

De artiklarna som inkluderades i studien var från olika länder vilket ger ett internationellt

perspektiv om ämnet. Det fanns en artikel från Sverige vilket eventuellt leder till att

studiens resultat kan tillämpas på svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamling

De databaser som valdes för föreliggande litteraturstudie var PubMed och CINAHL.

Under arbetets gång ledde det till en omprioritering av valda databaser då PubMed inte

gav resultat på artiklar med omvårdnadsinriktning, vilket saktade ner processen. Därmed

förekom all artikelsökning i CINAHL.

Det uppstod flera tillfällen vid artikelsökningen där författarna inte hade tillgång till

artiklarna på grund av att det fanns en avgift eller att det inte var tillgängligt i databaserna.

Författarna valde därmed att enbart inhämta artiklar som var avgiftsfria vilket förklaras

varför i tidigare rubrik Urval. Däremot mottogs en rekommendation från en bibliotekarie

på Stadsbibiloteket i Uppsala, att det fanns en hemsida som heter sci-hub.io, som har

tillgång till flertal artiklar med open acess. Det som krävdes var artikelns doi nummer.

Under arbetets gång har flertal artiklar inhämtats från sci-hub.io vilket har varit till fördel

för författarna.

Det fanns tillfällen där det inte gick att få tillgång till artiklar varken på CINAHL eller

PubMed, vilket medförde ytterligare sökningar genom artiklars referenslistor. Det

upplevdes vara påfrestande, då det kändes som att tid var för dyrbar för att användas på

det sättet. De manuella sökningar bidrog till artiklar som däremot inte uppkom vid

artikelsökningen.
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Tillvägagångssätt

Sedan tidigare hade författarna valt ett annat ämne inför litteraturstudien, dock fanns det

inte tillräckligt med tillgång till artiklar för att besvara studiens syfte och frågeställningar.

Det ledde till att en frågeställning förändrades, från “Hur försvåras ett etiskt

förhållningssätt i en akut situation, i en stressig arbetsmiljö?” till “Hur påverkar en

stressig arbetsmiljö sjuksköterskans etiska förhållningssätt?”.

Då första artikelsökningen var mellan februari och mars, och på grund av omständigheter

blev det en ny huvudsökning som var genomgående under hela april. Det ledde till en

tidsbegränsning och försvårade situationen för författarna.

Forskningsetiska överväganden

En styrka likväl som en svaghet är att nio artiklar har ett godkännande från en etisk

kommitté och att tre artiklar har ett informerat samtycke från deltagarna. Det för att

respektera människan och att all behandling av känslig information inte skall vara en

skada för forskningsdeltagarna.

Bearbetning och analys

Kvalitetsanalys

De granskningsmallar som användes till denna litteraturstudie valdes för att både det

kvantitativa och det kvalitativa (se Bilaga 1 och 2) mallen kommer från samma källa

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Det som var till fördel med granskningsmallarna

är dess utformning, då det var enkelt att genomföra. Båda författarna var eniga gällande

granskning och bedömning av kvalitén på artiklarna vilket stärker valet av

granskningsmallar och de utvalda artiklarna.

Resultatanalys

Resultatet presenteras med både kvantitativ och kvalitativ forskning då det ger andra

aspekter och en djupare förståelse för området (Axelsson, 2012; Polit & Beck, 2012).

Författarna valde att inkludera en artikel med låg kvalité för att framföra hur ett etiskt

förhållningssätt blir påverkad av stress. Dessutom indikerar den låga kvalitén att området

är i behov av aktuell forskning då det är en del av sjuksköterskans profession.
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SLUTSATS

Det finns ett samband mellan stress och etik i arbetsmiljön, då det finns uppenbara

stressorer som påverkar sjuksköterskans förmåga att både hantera och utföra sitt yrke. Det

leder till en minskad patientsäkerhet samt en försämrad kvalité av den vård som erbjuds.

För att reducera den stress som upplevs i en arbetsmiljö, krävs det förebyggande åtgärder.

De förebyggande åtgärderna kan vara från att ge sjuksköterskans handledning under

situationer eller att det finns möjligheten att vända till någon för reflektion.

I nuläget finns det inte tillräckligt med evidensbaserad forskning gällande hur stress

påverkar det etiska förhållningssättet, vilket begränsar litteratursökningens resultat på en

av tre frågeställningar. Det behövs därmed mer forskning om området.
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BILAGA 1. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITATIVA ARTIKLAR
Granskningsmall som är utformad av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011).

Beskrivning av studien

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej

Patientkarakteristik Antal...............................
Ålder...............................
Man/kvinna.....................

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej

Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej

Urval
- Relevant? Ja Nej Vet ej
- Strategiskt? Ja Nej Vet ej

Metod för
- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej
- Datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej
- Analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej

Giltighet
- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej
- Råder datamättnad? Ja Nej Vet ej
- Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej

Kommunicerbarhet
- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej

- Redovisas resultatet i förhållande till
en teoretiskt referensram? Ja Nej Vet ej

Huvudfynd
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Ä beskrivning/analys adekvat?

Sammanfattande bedömning av kvalitet
Bra Medel Dålig
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BILAGA 2. GRANSKNINGSMALL FÖR KVANTITATIVA ARTIKLAR
Granskningsmall utformad av Willman, Stoltz och Bahsevanis (2011).

Beskrivning av studien

Forskningsmetod RCT CCT
Multicenter, antal center..
Kontrollgrupp/er..

Patientkarakteristisk Antal...............................
Ålder...............................
Man/kvinna.....................

Kritier för inkludering/exkludering
Adekvat inkludering/exklusion? Ja Nej

Intervention?

Vad avsåg studien att studera?
(Det vill säga, vad var dess primära respektive sekundära effektmått?)

Urvalsförfarandet beskrivet? Ja Nej
Representativt urval? Ja Nej
Randomiseringsförfarande beskrivet? Ja Nej Vet ej
Likvärdiga grupper vid start? Ja Nej Vet ej
Analyserade i den grupp som de randomiserade till? Ja Nej Vet ej
Blindning av patienter? Ja Nej Vet ej
Blindning av vårdare? Ja Nej Vet ej

Bortfall
Bortfallsanalys beskriven? Ja Nej
Bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej
Adekvat statistiskt metod? Ja Nej
Etiskt resonemang? Ja Nej
Hur tillförlitligt är resultatet? Ja Nej
Är resultaten valida? Ja Nej
Är instrumenten reliabla? Ja Nej
Är resultatet generaliserbart? Ja Nej

Huvudfynd (Hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall,
statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)

Sammanfattande bedömning av kvalitet
Bra Medel Dålig
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BILAGA 3. ARTIKELÖVERSIKT
Författare
Publikationsår

Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Kvalite

Erlen och Sereika
(1997)

Critical care nurses,
ethical
decision-making and
stress

Syftet är att undersöka
relationen mellan selektiva
aspekter av etiska
beslutstagande, stress och
selektiva sjuksköterske
karaktärer.

En deskriptiv korrelations
studie
med 63 sjuksköterskor.

Bortfall: 97 .

SPSS-X Release 4.1.

Studien visar att det fanns
arbetsrelaterande faktorer som
uppenbarar sig som stressiga. Det
fanns en signifikant skillnad mellan
uppfattning av ångest med etiskt
ställningstagande. Deltagarna
upplevde att det uppstår mer stress
när det är begränsningar i
arbetsmiljön.

Låg

Sverenssion och
Kamaker (1999)

Clinical nursing
supervision in the
workplace - effects on
moral stress and job
satisfaction

Syftet är att undersöka
sjuksköterskans
tillfredställelse med sitt
arbetsmiljö och moralisk
stress nivåer av systematisk
klinisk övervakning.

En deskriptiv korrelations
studie. 240 sjuksköterskor
tillfrågades och 158 deltog
i studien.

Bortfall: 82

SPSS pc + version 3.0.

Studiens resultat framför att det finns
en signifikans skillnad (P< 0.00)
mellan mänskliga interaktioner och
upplevelsen a stress på arbetsplatsen.

Hög

Raines (2000) Ethical Decision
Making in Nurses

Syftet är att beskriva
relationen mellan den
moraliska resonemangen,
coping stil och mängden
stress som uppstår i etiska
beslutstaganden.

En deskriptiv korrelations
design med 229
sjuksköter.

Bortfall: 566

Factor analys och test
restest metod.

Det finns faktorer som begränsar
sjuksköterskors beslutsfattande i
etiska situationer. Sjuksköterskor
upplevde hög stress i samband etiska
situationer.

Medel
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BILAGA 3. ARTIKELÖVERSIKT

Bucknall (2003) The clinical landscape
of critical care:
Nurses’
decision-making

Syftet är undersöka
arbetsmiljön påverkan på
sjuksköterskans
beslutstaganden i kritiska
situationer.

En naturlistisk design med
en kvalitativ ansats, som
omfattar 18
sjuksköterskors
upplevelser.
Semi-strukturerade
intervjuer.

Inget bortfall.

Innehållsanalys.

Sjuksköterskor upplevde att
arbetsmiljöer som är stressiga, är
både farligt och skadligt för deras
beslutstagande.

Medel

Bégat, Ellefsen och
Severinsson (2005)

Nurses satisfaction
with their work and
environment and the
outcomes of clinical
supervision on nurses’
experiences of
well-being - a
Norwegian study

Syftet är att undersöka
sjuksköterskan tillfredställelse
med deras psykosociala
arbetsmiljö, moraliska
känslighet och skillnader i
klinisk handledning hos
sjuksköterskor.

En kvantitaiv studie
med frågeformulär. 71
sjuksköterskor deltog.

Bortfall: 137
sjuksköterskor.

SPSS pc + version 10.

Sjuksköterskorna upplevde att
derad psykiska omgivning var
stressande och påverkade deras
arbete.

Medel

Silén, Fen Tang,
Wadensten och
Ahlström (2008)

Workplace Distress
and Ethical Dilemmas
in Neuroscience
Nursing

Syftet är att undersöka
sjuksköterskors upplevelser
av det stress som förekommer
i arbetsplatsen och
förekomsten av etiska
dilemman i neurologi.

En kvalitativ studie med
intervjuer. 21
sjuksköterskor deltog.

Inget bortfall.

Innehålls analys.

Sjuksköterskor bemöter etiska
dilemman och upplever stress
dagligen. Omprioteringar skedde i
samband med stressig arbetsmiljö.
Det upplevdes vara påfrestande och
krävande som ledde till utmattning
och stress.

Medel
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Tooren och Jonge
(2008)

Managing job stress in
nursing: What kind of
resources do we need?

Syftet är att utvärdera
funktion av olika
arbetsresurser för att hantera
arbetsstress i vården.

En tvärsnitt studie med 69
sjuksköterskor.

Bortfall: 54.

Hierachial Models.

Sjuksköterskor upplever att det är
både fysisk och psykiskt krävande,
vilket upplevs att vara påfrestande.
Sjuksköterskor är i behov av både
fysiska och psykiska resurser.

Medel/

Hög

Ulrich, Taylor,
Soeken, O’Donell,
Farrar, Danis och
Grady (2010)

Everyday Ethics:
Ethical Issues and
Stress in Nursing
Practice

Syftet är att undersöka vilken
typ, frekvens och grad av
stress av etiska konflikter.

En deskriptiv tvärsnitt
studie med frågeformulär.
422 sjuksköterskor.

Bortfall: 578.

SPSS version 15.

Sjuksköterskor bemöter situationer
med etik och stress dagligen. Det
som upplevdes mest frustrande i
samband med arbetet, är arbetslagets
sammansättning.

Hög

Jaafarpour och
Khani (2012)

Evalutation of the
Nurses’ Job
Satisfaction and It’s
Association with Their
Moral Sensivities and
Well-being

Syftet är att utvärdera
relationen mellan
sjuksköterskors upplevelse,
deras psykologiska
arbetsmiljö och nivåer av
deras moraliska känsligheter
och välmående i Iran.

En deskriptiv
korrelationsstudie. 120
sjuksköterskor deltog.

Förekommer ej bortfall.

SPSS version 11.5

Det finns en signifikans skillnad
mellan faktorer som uppenbarar sig
som stressorer i arbetsmiljön och
ångest i samband med etiska
konflikter. Det reflekterades på
sjuksköters handlningar, etiska
konflikter och värderingar samt
strävan efter hög kvalité av vård.

Medel

Kirwan, Matthews
och Scott (2012)

The impact of the
work environment of
nurses’ on patient
safety outcomes: A
multi-level modelling
approach.

Syftet är att identifiera
faktorer i arbetsmiljön som
påverkar patientens säkerhet
på Irlänska sjukhus.

En kvantitativ tvärsnitt
studie med
enkätundersökning. 1397
sjuksköterskor.

Bortfall: 1 sjukhus.

SPSS version 18.

Det finns ett samband mellan
patientens säkerhet och arbetsmiljön.

Hög
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Johansen och
Cadmus (2015)

Conflict management
style, supportive work
environments and the
experience of work
stress in emergency
nurse

Syftet är att undersöka
relationen mellan
konflikthantering, stödjande
arbetsmiljö och
arbetsrelaterad stess hos
sjuksköterskor som arbetar på
akutavdelningar och besluta
ifall en stödjande arbetsmiljö
som reducerar negativa
effekter av obligationer och
beteende, av
konflikthantering av
arbetsrelaterande stress.

En deskriptiv
korrelationsstudie med
frågeformulär. 222
sjuksköterskor.

Bortfall: 78.

Korrelationsanalys.

I studiens resultat framkom det att 27
% av deltagarna upplevde höga
stressnivåer i arbetet medan det var
låga nivåer av stress i stödjande
arbetsmiljöer.

Resultaten visade att det fanns en låg
signifikans av arbetsrelaterande stress
i en stödjande
arbetsmiljö.

Hög

Wolf, Perhats,
Delao, Moon, Clarh
och Zavotsky
(2016)

“It’s a burden you
carre”; Descibing
moral distress in
emergency nurses

Syftet är beskriva vilken typ,
frekvens och nivå av stress av
etiska konflikter som
sjuksköterskor bemöter
dagligen.

En kvalitativ explorativ
design med
semi-struktuerade
intervjuer med 17
sjuksköterskor.

Förekommer ej bortfall.

Tematisk
innehållsanalys av
Glaser och Strauss
(1967)

Deltagarna upplevde att de inte hade
möjligheten att ge en god kvalité av
vård i motsvarande av patienternas
behov. Yttre faktorer hade en
påverkan på patienternas omvårdnad
och säkerhet.

Medel
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