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Sammanfattning 

Bakgrunden beskrevs ur sjuksköterskors perspektiv, att de bl.a. upplevde hög 

arbetsbelastning, hierarki mellan yrkesgrupper, personalneddragningar och obekväma 

arbetstider. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur stress upplevdes av 

sjuksköterskor i deras yrkesroll samt att beskriva hur de valda artiklarna beskrev 

undersökningsgrupp. Metoden som användes var en deskriptiv litteraturstudie. 

Resultatet formades utifrån 14 artiklar som hittades i Medline via Pubmed. 

Huvudresultatet visade att stressfaktorerna som sjuksköterskorna påverkades mest av 

var dokumentation, arbetsbelastning och arbetsmiljö. För sjuksköterskorna kunde detta 

leda till fysisk och emotionell ohälsa, försämrad arbetsprestation och även ge en negativ 

påföljd för patientsäkerheten. Alla dessa faktorer var möjliga bidragande orsaker till 

somatiska symtom, depressiva symtom och utbrändhet. Slutsats av denna studies 

resultat framkommer det att det finns kopplingar mellan arbetsbelastning, antal arbetade 

timmar, känslomässiga krav, utbrändhet samt att brist på stöd av handledare hade 

koppling till emotionell utmattning. Att minska arbetsbelastningen samt att ha fler 

resurser som delar på ansvar och arbetsuppgifter kanske kan vara en bit på vägen för att 

minimera sjuksköterskors stress.  

 

Nyckelord; arbetsprestation, fysiologisk, hälsa, sjuksköterska och stress. 
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Abstract 

The background was described from the nurses ' perspective, that they experienced 

heavy workload, the hierarchy between occupational groups and staff cuts and 

inconvenient working hours. The purpose of this literature review was to describe how 

stress experienced by nurses in their professional role, and to describe how the selected 

items described the investigation team. The method used was a descriptive literature 

review. The result was formed on the basis of 14 items found in Medline via Pubmed. 

The main results showed that the stressors that the nurses were most affected by the 

documentation, workload and work environment. For nurses this could lead to physical 

and emotional illness, impaired work performance and even give a negative sanction for 

patient safety. All these elements were possible contributing causes of somatic 

symptoms, depressive symptoms and burnout. The conclusion of the present studies 

results indicate that there are connections between workload, number of hours worked, 

emotional demands, burnout and lack of support from supervisors had a connection to 

emotional fatigue. Reducing the workload and having more resources that share 

responsibilities and tasks can be a part of eliminating nurse stress. 

 

Keywords; health, nurses, physiological, stress and workload. 
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1 Bakgrund 

 

1.1 Stress påverkas av känslor 

Stress är en del av vardagen och något som upplevs vid känslomässiga störningar och 

hot. Stress kan relateras till både positiva och negativa känslor. Om stress utlöses av 

positiva känslor så ökar bland annat inlärningsförmågan samt att frisättningen av 

hormonet dopamin ökar, vilket bland annat bidrar till en god mental hälsa. Stress som 

utlöses av negativa känslor ger en stigning av hormonet kortisol i blodet. Detta kan i 

längden ge negativa hälsoeffekter såsom förhöjt blodtryck, sömnproblem samt en ökad 

risk för fetma. Det är hjärnan som reglerar nivån av stress och avgör vilka faktorer som 

upplevs som bidragande till stress (Lovallo 2005). Enligt Betty Neuman så orsakas 

stress av stressfaktorer, som definieras som spänningsskapande stimuli. Dessa stimuli 

kan påverka kroppens olika system som antingen kan ge positivt eller negativt utfall 

(Gunter Lawson 2018). 

 

1.2 Stress inom olika yrken 

Inom läraryrket så förekommer stress ofta. En studie påvisar att det oftast var kvinnliga 

lärare som visade en hög grad stress, stressrelaterad ångest och depression. Stressnivån 

var dessutom högre hos lärare som jobbade inom privata skolor jämfört med statliga, 

däremot var lärare som var anställda inom statliga skolor mer benägna att drabbas av 

depression (Dalia & Heba 2017). I en engelsk studie framkommer det att lärare med 

utländsk härkomst upplevde en högre grad av stress. Detta härleddes till att dessa lärare 

upplevde att andra lärare och elever ansåg att de inte var professionella på grund av 

deras dialekt (Miller & Travers 2005). I båda artiklarna så identifieras stressfaktorer 

såsom hög arbetsbelastning, låg status, små möjligheter till befordran, höga krav i 

samband med en hög utbildningsnivå och erfarenhet samt låg lön. Alla dessa påverkade 

arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen (Dalia & Heba 2017; Miller & Travers 2005). 

Olika studier visade på två komponenter som bidrar till stress; insufficiens och 

osäkerhet. Polis och ambulanspersonal kände insufficiens i situationer där de tyckte sig 

ha brist på information, personliga brister samt kontrollbrist över situationen. Detta gav 

personalen en känsla av maktlöshet. Genom stöd från arbetskamrater och ledning i 
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dessa situationer så minskade stressen (Bohström, Carlström & Sjöström 2017; Golding 

et al 2017).  I två studier har faktorer som påverkar sjuksköterskor identifierats (Nielsen, 

Pedersen, Rasmussen, Pape & Mikkelsen 2012; Hu et al. 2017). Stress är något som 

förekommer i vardagen för sjuksköterskor, speciellt för unga, nyexaminerade 

sjuksköterskor (Hu et al. 2017).  

 

1.3 Sjuksköterskeperspektivet 

Det ställs höga krav på sjuksköterskor och deras arbetsmiljö påverkas av flera olika 

faktorer. De utsätts för bland annat hög arbetsbelastning, höga ljudnivåer, många olika 

arbetsuppgifter, intensivt jobbschema, oregelbundna nattskift och avbrutna 

arbetsuppgifter. Ensamt arbete är vanligt och likaså personalneddragningar, vilket ger 

sjuksköterskan fler patienter. Hierarki mellan yrkesrollerna läkare och sjuksköterskor, 

även sjuksköterskor emellan, gjorde att kommunikationen många gånger var 

otillräcklig. Resursbrister, otillräckliga kunskaper och brister i hantering hade en 

betydande roll i arbetsvardagen (Nielsen, Pedersen, Rasmussen, Pape & Mikkelsen 

2012; Hu et al. 2017; Bohström, Carlström & Sjöström 2017). Sjuksköterskor med en 

hög arbetstillfredsställelse har visats ha en lägre nivå av emotionell utmattning och 

avpersonifiering, samt en högre känsla av personlig framgång jämfört med 

sjuksköterskor med låg arbetstillfredsställelse. Analyser indikerar att ålder, 

relationsstatus, antalet tilldelade patienter och arbetstillfredsställelse kan förutsäga 

utbrändhet, varav de största bidragande faktorerna var arbetstillfredsställelse, antalet 

tilldelade patienter och civilstatus (Akman, Ozturk, Bektas, Ayar & Armstrong 2016).  

 

1.4 Omvårdnadsteori 

Betty Neumans systemmodell hjälper till att definiera omvårdnadsproblem och att förstå 

personer/klienter kopplat till miljön i ett holistiskt synsätt, i sin helhet. Denna modell 

bygger på de bärande begreppen människa, hälsa, miljö och vårdande. Det största 

antagandet är att miljö innehåller flera olika stressorer som påverkar den normala 

stabiliteten hos personer. Effekten utav stress påverkar personer olika, beroende på antal 

stressorer som sker samtidigt, styrkan i dem samt personens reaktion på den. Neuman 

menar att personer påverkas på olika sätt utav stress och att stress kan drabba personen 

inuti och utanför. Modellen visar på tre miljötyper; inre, yttre och skapad miljö. Inre 
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miljö består av olika interaktiva influenser uppstår inom personen. Yttre miljö består av 

hur människor förhåller sig till varandra exempelvis samspel med familj eller 

arbetskamrater. En skapad miljö är en trygg omgivning där personen kan fungera. 

Exempel kan vara att personen arrangerar så att den nya miljön efter en flytt blir 

hemmavan (Gunter Lawson 2018). Författarna kommer att använda Betty Neumans 

systemmodell för att belysa kopplingar mellan miljön och stress. 

 

1.5 Problemformulering 

Sjuksköterskor har höga krav och höga förväntningar på sig. De ska prestera utan att 

försumma något, annars så kan det leda till icke önskvärda konsekvenser. Det finns 

mycket skrivet som bekräftar att stress är något som är vanligt förekommande inom 

sjuksköterskeyrket. Identifiering av flertalet faktorer inom yrket finns, såsom hög 

arbetsbelastning, arbetsmiljö, patientvård och brist på resurser påverkas av stress. Det 

finns däremot inte så många sammanställningar om hur stress upplevs av sjuksköterskor 

i deras yrkesroll. En stor risk är att patientsäkerheten drabbas negativt. Den föreliggande 

studien behövs för att få en inblick i hur sjuksköterskor upplever stress ur ett bredare 

perspektiv.  

 

2 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur stress upplevdes av sjuksköterskor 

i deras yrkesroll samt att beskriva hur de valda artiklarna beskriver undersökningsgrupp. 

 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur upplever sjuksköterskor stress i sin yrkesroll? 

2. Hur beskrivs undersökningsgrupp i de valda artiklarna? 

 

3 Metod 

 

3.1 Design  

Föreliggande studie har utförts som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2008).  
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3.2 Databas 

Pubmed är en databas som ger tillgång till evidensbaserade artiklar, vilka har styrkts 

med patientpreferenser och forskningsbevis. Vilket gör att de har bevisbaserad praxis, 

som betyder att det är en bekräftelse för kliniskt beslutfattande (Polit och Beck 2008). 

MEDLINE är känd som den bästa källan för medicinsk vetenskap och innehåller 

omkring 95% av medicinska litteraturer inkluderst omvårdnadstidskrifter. Denna 

databas är gratis via PubMed på internet (Polit & Beck 2008; Willman 2016). Utifrån 

detta har författarna valt att använda MEDLINE via PubMed vid datainsamlingen.  

 

3.3 Sökord och begränsningar 

Huvudämnet är vårdvetenskap och sökorden som har använts är health, nurses, 

physiological, stress samt workload. Mesh-termer användes samt ordkombinationer. 

MeSH är ett kontrollerat ordförråd till MEDLINE och PubMed. Ett system som ger 

bestämda sätt att hämta information på (Polit & Beck 2008). Den Booleska söktermen 

AND hjälper till att fokusera på ett tydligt avgränsat område, viktigt att tänka på är att 

denna term används först när kombinationer av sökblocken ska ske (Willman 2016). 

Även begränsningar som 10 years respektive 5 years, english, humans användes för att 

få fram så nya artiklar som möjligt som var inom den humana vårdvetenskapen och som 

författarna kunde förstå. Dessa presenteras i tabell 1. 

 

 

 

Tabell 1. Utfall av 

sökning 
    

     

Databaser Begränsningar 

(limits)  

Sökdatum 

Söktermer Antal  

träffar 

Använda  

artiklar  

(exklusive  

dubbletter) 
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Medline via  

PubMed 

 

 

10 år, Humans,  

English 

2018-08-31 

Stress, Physiological (MeSH) AND  

Health (MeSH) AND Workload 

(MeSH) 

283 1 

Medline via  

PubMed 

 

 

 

10 år, Humans,  

English 

2018-08-31 

Nurses (MeSH) AND  

stress AND workload  

113 3 

Medline via  

PubMed 

 

 

 

 

5 år, humans,  

engelska 

2018-08-31 

Workload (MeSH) AND  

Stress (MeSH) AND Health 

(MeSH) AND  

nurse (MeSH)  

143 10 

Totalt: 
  

539 14 

 

 

 

3.4 Urvalskriterier 

Forskning bör ha specifika kriterier för att begränsa vilka som inkluderas i forskningen 

och inte, dessa är inklusionskriterier och exklusionskriterier (Willman 2016). 

Inklusionskriterier för artiklarna till föreliggande studie besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. De artiklar som avhandlade verksamma sjuksköterskor valdes ut samt 

att de var av empirisk studie. Anledningen till att empiriska studier valdes var att 

resultatet grundats i verkligheten och att forskarens egna värderingar inte läggs in i 

studien. Det var även den primära källan till information (Polit & Beck 2008). 

Exklusionskriterierna var litteraturstudier och andra vårdyrkeskategorier, dessa valdes 

bort. 
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3.5 Urvalsprocess  

Sökningarna resulterade i totalt 539 artiklar, författarna kontrollerade om artiklarnas 

titlar kunde härledas till studiens syfte. 504 artiklar svarade inte på syftet och eventuella 

dubbletter togs bort. Abstraktet lästes i de 35 artiklar vars titel stämde överens med 

studiens syfte och inklusionskriterierna. 21 av artiklarnas abstrakt var ej relevanta för 

studiens frågeställningar och urvalskriterier. I 14 artiklar var abstraktet relevant för 

föreliggande studie, utifrån frågeställningar och urvalskriterier, och togs med i 

beräkning för resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Dataanalys 

Frågeställning 1 besvaras genom att författarna till denna studie läste de 14 valda 

artiklarna enskilt och sedan jämförde med varandras anteckningar. Artiklarna svarade 

på syfte och frågeställningar, författarna sammanställde likheter och olikheter i 

artiklarna genom att färgmarkera deras resultat. Polit och Beck (2008) menar att 

färgkodning är bra att använda för att enkelt kunna urskilja vilka likheter artiklarna har. 

539 lästa titlar 

35 lästa abstrakt 

14 öppnades i full text, vilka 
sedan valdes till resultatet 

504 titlar stämde ej överens med 
syftet 

21 abstrakten var ej relevanta för 
studiens frågeställningar och 

urvalskriterier 

Figur 1. Flödesschema urvalsprocessen. 
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Författarna har granskat och sett om det finns något genomgående tema i data som 

presenteras. Resultaten har diskuterats för att fastställa att författarna hade tolkat dem 

lika. Därefter har det delats upp i rubriker och underrubriker som relateras till 

föreliggande studies frågeställningar. Frågeställning 2 besvarades genom att 

dokumentera utifrån artiklarnas undersökningsgrupp; antalet deltagare, 

könsfördelningen och åldersfördelningen. Allt resultat presenteras i löpande text samt i 

tabeller och figurer. Se bilaga 1 för att få en metodologisk överblick över artiklarna, i 

bilaga 2 presenteras artiklarnas syfte och resultat.  

 

3.7 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till denna studie förhåller sig objektiva och neutrala till presentationen av 

data utan att blanda in egna åsikter, bl.a. genom att inte förkasta information som kan 

påverka resultatet. Trovärdighet ska synas som en röd tråd genom arbetet med korrekta 

referenser, där plagiering och fusk förkastas (Polit & Beck 2008; Olsson & Sörensen 

2007).  

 

4 Resultat 

Studiens resultat presenteras i form av löpande text, rubriker, underrubriker, figurer och 

bilagor. Resultatet har tre huvudrubriker; stressfaktorer, konsekvenser av stress och 

metodologiska aspekten samt tillhörande underrubriker vilka presenteras i figur 2.  

 

      
 

   

 

   

      

      

      

      

      

      
 

       

      

      

Stressfaktorer 

Arbetsuppgifter 

Arbetsbelastning 

Arbetsmiljö 

Konsekvenser av stress 

Fysiska effekter 

Försämrad arbetsprestation 

Stresshantering 

Figur 2. Huvud- och underrubriker för resultatet 

Metodologiska aspekten 

Antal deltagare 

Könsfördelning 

Åldersfördelning 
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4.1 Stressfaktorer 

Det är påvisat att sjuksköterskor upplever; hög arbetsbelastning, tid, arbetsmiljö, 

resurser, patientvård, olika arbetsuppgifter, ledning och interna relationer som de största 

bidragande orsakerna till stress (Li et al 2017; Trousselard et al 2016; Letvak, Ruhm & 

Lane 2011; Li et.al. 2016). 

4.1.1 Arbetsuppgifter 

Sjuksköterskor upplever att dokumentationen som var ett stort arbete och som var 

tvungen att vara både detaljerad och korrekt, var en enhällig stressfaktor. Olika 

interaktioner som inte fick glömmas bort med patienter och andra yrkeskategorier var 

också tvungna att dokumenteras (Khanade, Sasangohar, Sutherland, Alexander 2018; 

Letvak, Ruhm &amp; Lane 2011; Trousselard et al. 2015; Lu et. al 2015). Känslan av 

att inte ha rätt kompetens för uppgiften ställdes inför ökade deras stress. Deras närvaro 

behövdes ofta på olika ställen vid samma tidpunkt och att det då krävdes av 

sjuksköterskorna att välja mellan uppgifter av samma prioriteringsgrad. Om de blev 

avbruten i sin uppgift så upplevdes också stress, eftersom sjuksköterskan då blev 

tvungen att släppa fokus och sedan börja om på nytt (Khanade, Sasangohar, Sutherland, 

Alexander 2018). Arbetskraven var hög och hanteringen kring arbetsstressen var 

otillräcklig och det visades vara extra tydligt på arbetsplatser såsom akuten, anestesi och 

intensiven, oberoende kön (Trousselard et al. 2015). 

4.1.2 Arbetsbelastning 

I ett flertal studier visades det att äldre sjuksköterskor kände sig mer stressade än yngre. 

Ålder och arbetslivserfarenhet visade tydlig effekt på arbetsrelaterad stress. 

Arbetsbelastningen identifieras som en av de största stressfaktorerna. Det var inte jobbet 

i sig som upplevdes som stressigt, utan faktorer i arbetet som arbetsbelastning, 

emotionell hantering kring patient och anhöriga, patientdöd och döende (Hahtela et al. 

2015; Ko & Kiser-Larson 2016; Büssing, Falkenberg, Schoppe, Recchis & Poier 2017). 

I studien av Hahtela et al. (2015) visades skillnader som att sjuksköterskor 18-25 år 

upplevde otillräckliga förberedelser inför hantering av emotionella behov hos patienter 

och anhöriga. 46-55 år upplevde otillräckliga förberedelser som mest stressande. 

Sjuksköterskor 55+ upplevde stress vid osäkerhet kring behandlingar. Li et al. (2016) 
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forskning visar på motsatsen att sjuksköterskorna överlag upplevde otillräckliga 

förberedelser samt brist i stöd som de minst stressfulla faktorerna. Att kvinnor och män 

hade olika uppfattningar om förekomst av stressuppfattning, arbetsbelastning och 

utbrändhetssymtom (Büssing, Falkenberg, Schoppe, Recchis & Poier 2017). När låg 

arbetsbelastning förekom så upplevdes den som en chans att komma ikapp med 

dokumentation och uppbyggnad av relationer kollegor emellan (Khanade, Sasangohar, 

Sutherland, Alexander 2018). 

4.1.3 Arbetsmiljö 

Sjuksköterskor med hög kompetens upplevde högre nivåer av arbetsrelaterad stress och 

lägre nivåer av kontroll än vad de andra gjorde, detta var inte relaterat till var de 

arbetade. Frånvaro bland sjuksköterskor hade negativ inverkan på arbetsplatsen, 

medarbetare och patienter påverkades negativt. Därav valde sjuksköterskor att arbeta 

trots smärta och ohälsa. Sjuksköterskors individuella situation med ekonomi, 

familjesituation och utbildningsbegränsningar var en bidragande orsak till detta, vilket 

fick de själva och deras kollegor att känna att det blev dålig attityd och moral på 

arbetsplatsen (Trousselard et al 2016; Letvak, Ruhm & Lane 2011). Studier visade att 

sjuksköterskor var tvungna att ha förmågan att hantera olika känslor, det var av vikt att 

möjligheten fanns för att hantera dessa (Lu et. al 2015). Li et. al (2016) bekräftar att 

relationer mellan kollegor hade en avgörande faktor för att drabbas av stress, genom 

konflikt med läkare samt avsaknad av stöd. Arbetsrelaterad stress var direkt kopplat till 

uppsägning och en minskad patientsäkerhet (Oh, Uhm, & Yoon 2016). Seo, Kim, 

Hwang, Hong & Lee (2015) studie visade att beroende på vilken arbetsplats 

sjuksköterskorna hade så varierade nivåerna av upplevd arbetsstress och utbrändhet. 

Sjuksköterskor som arbetade på större sjukhus rapporterade en högre grad av jobbstress 

och utbrändhet jämfört med sjuksköterskorna som arbetade inom mindre inrättningar. 

4.2 Konsekvenser av stress  

I två studier menar de att stress kan visas som somatiska- och psykologiska besvär 

(Khanade, Sasangohar, Sutherland, Alexander 2018; Freimann & Merisalu 2015). 

Khanade, Sasangohar, Sutherland & Alexander (2018); Letvak, Ruhm, & Lane (2011); 

Li et al (2017) menar att stress kan påverka arbetsprestationen och patientsäkerheten. 
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4.2.1 Fysiska effekter 

Två av artiklarna visade att effekterna av stress har varit många, deltagarna identifierade 

att deras stress visade sig genom skakningar och hjärtklappning, men även som ångest, 

depression och en känsla av att de inte räcker till. Stress kan orsakas av bland annat 

kvalitativa och känslomässiga krav, arbetstakt och rollkonflikter, ökade förekomsten av 

alla mentala hälsoproblem som var med i studien; somatiska symtom, depressiva 

symtom och utbrändhet (Khanade, Sasangohar, Sutherland, Alexander 2018; Freimann 

& Merisalu 2015).  

 

Johnston et al. (2016) noterar att krav och kontroll bedömdes som två faktorer som 

reglerade stress bland sjuksköterskor. Vid högre krav så upplevdes stressnivån högre. 

Vid hög kontrollkänsla så upplevdes stressen lägre. Sjuksköterskor med högre 

kontrollkänsla hade ett positivt humör i större utsträckning, vilket även visade på lägre 

nivåer av trötthet. Hjärtfrekvens kunde kopplas till krav och ansträngning. 

Sjuksköterskors stressupplevelser hade samband med krav, kontroll, ansträngning och 

belöning. De som upplevde arbetet som mer ansträngande eller krävande hade en högre 

hjärtfrekvens. De flesta fick en högre hjärtfrekvens vid högre krav, fast endast för en 

kort stund (ibid). I studien av Li et.al. (2016) visar kopplingar mellan ångestkänslighet 

och jobbstress på både kognitiva, fysiska och sociala nivåer. Det visades även att 

sjuksköterskor som jobbat längre var mer stressade och därför mer benägna till att ha 

ångestkänslighet. Totalt 32,8% av sjuksköterskorna hade ångestsymtom som påverkade 

deras mentala hälsa. Sjuksköterskorna skattade även själva att de kände sig utbrända 

(ibid).  

 

4.2.2 Försämrad arbetsprestation 

Två av artiklarna visade gemensamma kopplingar till att dåliga relationer mellan 

kollegor på arbetsplatserna ledde till arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor med 

hälsoproblem ansåg att det påverkade deras förmåga att slutföra arbetsuppgifter i tid, 

påverkade relationer med medarbetare och patienter, förändrade deras minne, störde 

deras förmåga att dokumentera korrekt, minskad reaktionstid i nödsituationer och 
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hämmar deras förmåga att fysiskt sköta vården (Li et al. 2017; Letvak, Ruhm, & Lane 

2011). Sjuksköterskor nämnde även att de önskade att de kunde arbeta i mindre 

stressfulla miljöer, men att utbildning och ekonomin hindrade dem, detta i sin tur ledde 

till depression på grund av utmattning och stress (Letvak, Ruhm, & Lane 2011). Ett 

flertal artiklar visar att stressen påverkade arbetsprestationen och ledde till negativa 

copingstrategier. Stress ledde till misstag, oreda och ineffektiv delegering av 

arbetsuppgifter på grund av att de inte kunde tänka klart. Sjuksköterskorna kände att de 

hade bristande kunskaper och för många arbetsuppgifter att utföra på den tiden som 

givits, detta ledde till att de behövde prioritera bort viktiga uppgifter då de behövdes på 

flera ställen samtidigt. Sjuksköterskorna kände att detta påverkade patientvården. 

Studier visar att stress påverkade patientsäkerheten (Khanade, Sasangohar, Sutherland 

& Alexander 2018; Letvak, Ruhm, & Lane 2011). Detta bekräftades även hos Elfering 

et al (2017) där de kom fram till att känslomässiga krav och emotionellt missbruk var 

unika riskfaktorer för kognitiva stressymtom, vilka inkluderar koncentrationsproblem, 

problem att fatta beslut, svårt att komma igång med uppgifter samt att tänka klart.  

 

4.2.3 Stresshantering 

Ett flertal studiers resultat visar olika sätt att hantera stress (Seo et. al 2015; Li et al. 

2017; Khanade, Sasangohar, Sutherland & Alexander 2018). Sjuksköterskor som 

rapporterade en bra egen uppskattad hälsa hade även en högre arbetstillfredsställelse 

och kände sig mindre stressade än resten (Seo et. al 2015). Li et al. (2017) deras studie 

genererade i att varje delmoment inom arbets-stresskalan visade sig ha ett negativ 

samband med arbetsprestation och positiva copingstrategier, och en betydligt positiv 

anknytning till negativa copingstrategier. Ytterligare var att positiva copingstrategier var 

positivt kopplade till arbetsprestation och negativa copingstrategier negativt kopplade 

till arbetsprestation. Det visades även att positiva copingstrategier minskade de negativa 

effekterna på stressfaktorerna patientvård och arbetsbelastning. De negativa 

copingstrategierna visade sig förstärka de negativa effekterna inom stressfaktorerna 

arbetsbelastning och tid, samt arbetsmiljö och resurser (ibid). Khanade, Sasangohar, 

Sutherland & Alexander (2018) resulterade i att studiens sjuksköterskor kände att smart-

klockor hade blivit en nödvändig och grundläggande del av deras vardag. De kände att 
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klockorna hjälpte dem att kontrollera vitala tecken, såsom puls och andning, tid och att 

ställa in alarm. Utöver klockorna så använde de metoder som djupa andetag och korta 

pauser för att hantera den stress som uppkom. 

 

4.3 Metodologiska aspekten 

4.3.1 Antal deltagare 

I de kvalitativa artiklarna var deltagarantalet fyra respektive 28 sjuksköterskor 

(Kahanade et al. 2018; Letvak, Ruhm & Lane. 2011). I de kvantitativa artiklarna 

varierade antalet deltagande sjuksköterskor mellan 40 till 916 stycken (Elfering et al. 

2017; Ko & Keiser-Larson. 2016; Johnston et al. 2015; Lu et al. 2015; Li et al. 2016; 

Trousselard et al. 2016; Seo et al. 2015; Freimann & Merislau. 2015; Bussing et al. 

2017; Oh, Uhm & Yoon 2016; Hahtela et al. 2015; Li et al. 2017). 

 

4.3.2 Könsfördelning 

Av de 14 inkluderade artiklarna var det en som inte uppgav könsfördelning (Lu et al. 

2015). I resten av artiklarna var majoriteten av deltagarna kvinnor (Elfering et al. 2017; 

Kahanade et al. 2018; Ko & Keiser-Larson. 2016; Letvak, Ruhm & Lane. 2011; 

Johnston et al. 2015; Li et al. 2016; Trousselard et al. 2016; Seo et al. 2015; Freimann & 

Merislau. 2015; Bussing et al. 2017; Oh, Uhm & Yoon 2016; Hahtela et al. 2015; Li et 

al. 2017). I två av studierna var deltagarna enbart kvinnor (Ko & Keiser-Larson. 2016; 

Li et al. 2016). Som mest medverkade 33 män i en studie (Trousselard et al. 2016). 

 

4.3.3 Åldersfördelning 

Tio artiklar beskrev ålder på sina deltagare (Seo et al. 2015; Freimann & Merislau. 

2015; Bussing et al. 2017; Oh, Uhm & Yoon 2016; Hahtela et al. 2015; Li et al. 2017; 

Ko & Keiser-Larson. 2016; Li et al. 2016; Elfering et al. 2017; Johnston et al. 2015; Li 

et al. 2016). I fyra artiklar var medelåldern 40 år (Seo et al. 2015; Freimann & Merislau. 

2015; Bussing et al. 2017; Oh, Uhm & Yoon 2016). Tre av artiklarna använde 

åldersgruppering (Hahtela et al. 2015; Li et al. 2017; Ko & Keiser-Larson. 2016; Li et 
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al. 2016). I två artiklar medelåldern 36 år (Elfering et al. 2017; Johnston et al. 2015). En 

artikel hade tre olika medelåldar; 24 år, 31 år och 40 år (Li et al. 2016). Fyra av 

artiklarna angav inte deltagarnas ålder i deras studie (Letvak, Ruhm & Lane. 2011; 

Kahanade et al. 2018; Trousselard et al. 2016; Lu et al. 2015).  

 

5 Diskussion 

 

5.1 Huvudresultat 

I den föreliggande studiens resultat visades det att stressfaktorerna som 

sjuksköterskorna påverkades mest av var dokumentation, arbetsbelastning och 

arbetsmiljö. För sjuksköterskorna kan detta leda till fysisk och emotionell ohälsa, 

försämrad arbetsprestation samt att det kan ge en negativ påföljd för patientsäkerheten 

och behandlingar. Otillräckliga förberedelser, brist på handledning och/eller stöd i 

arbetet, lägre social status samt otrevliga närstående till patienter är omständigheter som 

kan orsaka somatiska symtom, depressiva symtom och utbrändhet. Detta leder till behov 

av stresshantering som innefattar positiva copingstrategier och olika hjälpmedel. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Arbetsbelastning 

I den föreliggande studien menar Hatela et al (2015) att ålder och arbetslivserfarenhet 

påverkade sjuksköterskors stress i arbetet. Både Hahtela et al (2015) och Yang et al 

(2017) bekräftar att yngre sjuksköterskor upplevde stress i större utsträckning än äldre, 

p.g.a. oerfarenhet och otillräckliga yrkeskunskaper. Ny forskning visas i artikeln av Hu 

et al (2017) att vardagsstressen var vanligt förekommande för nyexaminerade 

sjuksköterskor. Medans Li et al (2016) i den föreliggande studien visar på att 

sjuksköterskor oavsett ålder och erfarenhet kände minst stress över brist i stöd och 

otillräckliga förberedelser. Stewart et al (2018) skriver att misstag som yngre eller 

mindre erfarna sjuksköterskor begått i yrkesrollen snarare berodde på 

arbetsbelastningen än bristen på kunskap. I studien av Hersh et al (2017) bekräftas det 
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att arbetsbelastning var en av de största stressfaktorerna. I annan studie framkom det att 

arbetsbelastningen behövde minskas för att undvika att sjuksköterskor lämnar yrket, 

tydligast var det i åldersgruppen 30-39 år (Yang et al 2017). Li et al (2017) menar i en 

ny studie att positiva copingstrategier minskade de negativa inverkningarna på 

arbetsbelastningen. I den föreliggande studien framkom det att män och kvinnor hade 

olika tankesätt om framträdande av stress, arbetsbelastning och utbrändhet (Büssing, 

Falkenberg, Schoppe, Recchis & Poier 2017). 

 

5.2.2 Arbetsmiljö 

Sjuksköterskors upplevelser av osäkerhet, höga krav och otillräckligt med stöd, 

framförallt den otillräckliga hanteringen kring arbetsstress beskrivs i den föreliggande 

studien (Khanade, Sasangohar, Sutherland, Alexander 2018; Letvak, Ruhm & Lane 

2011; Trousselard et al. 2015; Lu et. al 2015). Frånvaro bland sjuksköterskor visade sig 

ha en negativ inverkan på arbetsplatsen, medarbetare och patienter. Därav valde 

sjuksköterskor att arbeta trots smärta och ohälsa. Relationer mellan kollegor hade en 

avgörande faktor för att drabbas av stress, genom konflikt med läkare samt avsaknad av 

stöd. Ett flertal studier visade gemensamma kopplingar till att dåliga relationer mellan 

kollegor på arbetsplatserna ledde till arbetsrelaterad stress (Trousselard et al. 2015; Li 

et. al 2016; Li L et al. 2017; Letvak, Ruhm, & Lane 2011). Föreliggande studies resultat 

överensstämmer med andra studier som visar på bland annat två komponenter som 

bidrar till stress; insufficiens och osäkerhet. I annan studie påvisas det att 

ambulanspersonal kände insufficiens i situationer där de tyckte sig ha brist på 

information, personliga brister samt kontrollbrist över situationen. Detta gav personalen 

en känsla av maktlöshet. Om personalen däremot kände stöd från ledning och 

arbetskamrater så upplevdes stressen som mindre påtaglig i dessa situationer (Bohström, 

Carlström & Sjöström 2017). Van de Tooren & De jounge (2008) och Vander Elst et al 

(2016) kom fram till att sjuksköterskorna visade större engagemang när de kände 

kontroll över uppgiften och att det fanns resurser att tillgå inom arbetet, såsom 

autonomi, utbildningsmöjligheter och socialt stöd. I annan studie av Stewart et al (2018) 

visas bristen på erkännande av sjuksköterskornas roll inom omvårdnaden av patienter 

och en bristande relation mellan sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskorna i studien 
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beskrev att de utelämnades från diskussioner kring patientvård och beslutsfattande, även 

när de är närvarande på avdelningar eller möten med läkare. Detta var en betydande 

stressfaktor för sjuksköterskorna. Även Leineweber et al (2016) påvisar att en 

minskning av stress och minskning av att lämna arbetsplatsen fanns när 

sjuksköterskorna var nöjda med möjlighet till flexibilitet i sitt schema, bra ledarskap, 

positiva sjuksköterske- och läkarrelationer samt möjlighet till utbildningsmöjligheter. 

 

5.2.3 Hälsoeffekter  

Utifrån Betty Neumans modell så är olika miljöer viktiga delar i hur sjuksköterskorna 

påverkas av stress (Gunter Lawson 2018). I den föreliggande studien visades det att 

sjuksköterskor som jobbat längre var mer stressade och därför mer benägna till att ha 

ångestkänslighet, vilket kunde leda till ångest, utbrändhet och annan psykisk ohälsa 

(Freimann & Merisalu 2015). I en annan studie av Vander Elst et al (2016) framkom det 

att det fanns en koppling mellan arbetsbelastning, antal arbetade timmar, känslomässiga 

krav och utbrändhet. Dock fanns inte denna koppling om socialt stöd, autonomi och 

lärandemöjligheter erbjöds. Detta påkoms även i en annan studie som visade att brist på 

stöd av handledare var sammankopplat med sjuksköterskors emotionella utmattning 

(Van Doorn, van Ruysseveldt, van Dam, Mistiaen & Nikolova 2016). Baserat på vilken 

enhet sjuksköterskorna arbetade på så fanns det även signifikanta skillnader i emotionell 

utmattning, avpersonifiering, känsla av personlig framgång och arbetstillfredsställelse 

(Akman, Ozturk, Bektas, Ayar & Armstrong 2016). 

 

5.2.4 Arbetsrelaterad stress 

Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att sjuksköterskor upplever att de har 

höga krav på sig och att de ibland får orealistiska uppgifter. Deras kompetens behövs 

ofta på flera ställen samtidigt vilket gör att de kan behöva välja vilken patient som ska 

prioriteras, trots patienternas lika stora behov av hjälp. Även dokumentationen visades 

vara en stor stressfaktor (Khanade, Sasangohar, Sutherland, Alexander 2018). Det 

bekräftades i en studie av Karimi, Adel-Mehraban & Moeini (2018) att 

sjuksköterskorna hade en måttlig till hög stressnivå och att det var de administrativa 
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faktorerna som stressade dem mest. I föreliggande studie så upplevde sjuksköterskor 

med hög kompetens en högre nivå av arbetsrelaterad stress och lägre nivå av kontroll än 

vad de andra gjorde, detta var oberoende av vilket område de arbetade inom och 

arbetsbelastningen identifieras som den största stressfaktorn. Vid högre krav så 

upplevdes stressnivån högre. Vid hög kontrollkänsla så upplevdes stressen lägre. 

Känslan av att inte ha rätt kompetens för uppgiften som sjuksköterskorna ställdes inför 

ökade deras stress. Hjärtfrekvens kunde kopplas till krav och ansträngning. De flesta 

fick en högre hjärtfrekvens vid högre krav, fast endast under den tiden de kände krav 

och en kort stund efter (Hahtela et al. 2015; Büssing, Falkenberg, Schoppe, Recchis & 

Poier 2017; Trousselard et al. 2015; Khanade, Sasangohar, Sutherland, Alexander 2018; 

Johnston et al. 2016).  Resultatet i föreliggande studie överensstämmer med studien av 

Van der Tooren & De Jounge (2008) studie som visade att det fanns ett starkt samband 

mellan grad av jobbkrav och utbrändhet, även att sjuksköterskorna upplevde brister på 

resurser på arbetsplatsen. Något som kan påverka stressen är att vid tillfällen med högt 

tryck så ville ledare och chefer att sjuksköterskorna skulle arbeta snabbare, även om det 

fanns nedskärningar i arbetsstyrkan (Stewart et al 2018). I den föreliggande studien 

beskriver Khanade, Sasangohar, Sutherland, Alexander (2018) att smart-klockor 

uppskattades av sjuksköterskorna då de kände sig behjälpliga av dem, som ledde till att 

de kände att de hade mer kontroll vilket i förlängningen kan minska stressen. 

 

5.2.5 Patientsäkerhet 

Den föreliggande studien visar att stress, bristande kunskaper och tidsbrist påverkade 

patientsäkerheten (Khanade, Sasango.har, Sutherland & Alexander 2018; Letvak, 

Ruhm, & Lane 2011). Detta bekräftas även i annan studie av Karimi, Adel-Mehraban & 

Moeini (2018) som kom fram till att arbetsstress påverkade uppkomsten av skadliga 

händelser i arbetet. De kom även fram till att den generella stressen påverkade 

patientsäkerheten på ett negativt sätt. I föreliggande studie menar Oh, Uhm, & Yoon 

(2016) att arbetsrelaterad stress ledde till minskad patientsäkerhet. En ny studie 

bekräftar att patientsäkerhet hade en negativ och ett tydligt samband med stress 

(Asefzadeh, Kalhor & Tir 2017). I annan studie beskriver Stewart et al (2018) att 

arbetsbelastning och krav från patienterna gjorde sjuksköterskorna stressade, vilket sin 
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tur riskerar att leda till medicineringsfel. När arbetsbelastningsnivån ökade så ökade 

även risken för skadliga incidenter och patientdödlighet. I annan studie av Fagerström, 

Kinnunen & Saarda (2017) visas det att vid sänkt arbetspress fick sjuksköterskan mer 

tid till att observera och vårda varje enskild patient. Ytterligare studie visade att 

sjuksköterskor upplevde att de ofta, trots vid närvaro på avdelningen eller möten, 

utelämnades från diskussioner kring patientvård och beslutsfattande. Sjuksköterskorna 

upplevde även att cheferna ville att de skulle arbeta snabbare (Stewart et. al 2018). 

 

5.2.6 Undersökningsgrupper   

Undersökningsgrupperna som innefattas i artiklarna är redovisade i kön, ålder, antal 

deltagare. Medelåldern i större delen av studierna ligger mellan 35–40 år. Kvinnorna är 

starkt överrepresenterade mot männen i samtliga studier som redovisade en 

könsfördelning. Med en sådan homogen undersökningsgrupp så är risken att det inte blir 

någon variation, däremot kan det ge en djupare förståelse i kvinnliga sjuksköterskors 

situation (Polit & Beck 2017). Antalet deltagare i studierna varierade mycket, de flesta 

studierna hade dock mer än 100 deltagare. Validiteten av studierna anses hög då 

deltagarna är utbildade sjuksköterskor som arbetar inom omvårdnad och det är deras 

känslor, hälsa och erfarenheter som undersöks i studierna. Populationen är hög i de 

flesta studier vilket är vanligt hos kvantitativa studier för att få en stor mäng data att 

bearbeta (Polit & Beck 2017).  

 

5.3 Metoddiskussion 

En deskriptiv design användes till den föreliggande studien. Polit och Beck (2008) 

menar att den designen är att föredra när författarna vill hålla sig så nära det faktiska 

resultatet som det går. Det kan ses som en svaghet att författarna endast valde en 

databas för resultatsökningen. Willman (2016) skriver att en litteratursökning inte 

enbart kan baseras på sökningar ur en databas. Även kompletterande manuella 

sökningar i artiklarnas referenslistor är fördelaktigt för att få en försvarlig omfattning på 

studien. Polit och Beck (2008) poängterar istället att MEDLINE är den bästa källan 

inom detta område och att Pubmed är bästa bevis för kliniskt beslutfattande. Därav 

valde författarna till denna studie att söka artiklarna i MEDLINE via Pubmed. 
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Författarna valde att endast använda MEDLINE via PubMed då sökningarna gav en 

tillräcklig mäng med artiklar samt att de uppstod som dubbletter i Cinahl. För att öka 

sökningens tillförlitlighet använde författarna till denna studie Mesh-termer, dock inte 

på alla sökningar vilket kan ses som en svaghet. Willman (2016) menar att genom att 

använda dessa termer så täcker sökningen in det område som är av betydelse för 

studien. En styrka i sökningen kan vara användningen av AND, den Booleska 

söktermen. De flesta artiklar till föreliggande studies resultat är nyare än 5 år, detta kan 

ses som en styrka då det är av färsk forskning. Inklusionskriterierna till föreliggande 

studie var att det skulle vara verksamma sjuksköterskor och att artiklarna skulle vara av 

empirisk studie. Exklusionskriterierna var litteraturstudier och andra vård 

yrkeskategorier. Både inklusions- och exkluderingskriterier kunde ha varit fler för att 

tydligare beskriva begränsningarna. Författarna till studien är medvetna om att det kan 

vara en svaghet att antal dubletter inte har förtydligats, anledningen till detta är att 

författarna valde att endast söka i PubMed. Gällande dataanalysen så använde 

författarna sig utav färgkoder vilket de ser som en styrka. Polit och Beck (2008) anser 

att det är en bra strategi för att strukturera upp likheter i artiklarnas resultat. Artiklarna 

som valdes för studien kom från tre olika kontinenter, vilket författarna ser som en 

styrka. Författarna till denna studie har undvikit att blanda in egna åsikter samt att de 

undvikit att avfärda information vilket också kan ses som en styrka.  

 

5.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

I föreliggande studie kan läsaren få en bild av hur stress tenderar att visa sig hos 

sjuksköterskor i form av mående, hantering av patienter, samt lösningar för 

stresshantering. Hanteringen av stress bör uppmärksammas och arbetas med i praktiken. 

Detta för att patienterna ska få en säker vård, sjuksköterskor ska fortsätta att ha en god 

hälsa och för att ledningen ska kunna känna trygghet i att deras anställda trivs på sina 

arbetsplatser, vilket förespråkar för att de i större utsträckning stannar på arbetsplatsen 

och gör ett tillfredsställande arbete.  
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5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns en del strategier för stresshantering i dagsläget, för att kunna anpassa detta 

mer inriktat individuellt och avdelningsvis så kan ytterligare forskning inom 

stresshantering behövas. Studier där man inriktar sig på hur sjuksköterskor upplever 

stresshanteringen på sin arbetsplats kan bli en bidragande grund till hur man sedan bör 

gå vidare i utvecklingen. Förslagsvis så kan en kvalitativ studie utföras och inberäkna 

styrelser och ledningspersonal, för att se hur de tänker kring arbetsresurser samt 

eventuella förmåner; så som förkortad arbetstid, fler medarbetare, bekvämare arbetstider 

och löneförhöjning.  

 

5.6 Slutsats  

Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskor upplever stress och att det kan 

leda till en rad olika konsekvenser. Det som möjligen kan förändra detta är att sätta in 

fler resurser samt att ta fram ytterligare stresshanteringsmetoder och att faktiskt arbeta 

med de positiva copingstrategier som redan finns, i verksamheterna. I föreliggande 

studies resultat framkommer det att det finns kopplingar mellan arbetsbelastning, antal 

arbetade timmar, känslomässiga krav, utbrändhet samt att brist på stöd av handledare 

hade koppling till emotionell utmattning. Att minska arbetsbelastningen samt att ha fler 

resurser som delar på ansvar och arbetsuppgifter kanske kan vara en bit på vägen för att 

minimera sjuksköterskors stress. 
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Trousselard, Dutheil, 
Naughton, Cosserant, 
Amadon, Dualé & 
Schoeffler. 

Att jämföra skillnaderna på uppfattade krav, kontroll 
och socialt stöd mellan sjuksköterskor som arbetade 
inom akut-, intensivvård och anestesi. 

Frågeformuläret visade att de mest kvalificerade sjuksköterskorna upplevde 
hög stress, höga jobbkrav och låg kontrollnivå oberoende på vårdavdelning. 

Khanade, 
Sasangobar,  
Sutherland & 
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Att hjälpa sjuksköterskans chefer och administratörer 
till att hantera sina resurser mer effektivt och att 
förbättra arbetsmiljöpraxis till minska stressiga 
uppgifter och minska effekterna av trötthet och stress 
på sina sjuksköterskor. 

Resultatet visade att deltagarna upplevde att stress ledde till misstag, 
desorganisation och ineffektiv delegering av uppgifter. Stressen påverkade 
patientvården. Klockorna upplevdes nödvändiga för att kontrollera 
vitalaparametrar, kontrollera tiden och ställa in larm. Sjuksköterskorna 
saknade ett minnesverktyg, där de kunde föra anteckningar, ställa in 
varningar, påminnelser, checklistor för patientvård, underlätta 
kommunikationen mellan kollegor. Detta testades med hjälp av prototypen 
smart-klocka. 

Li, Ai,Gao, Zhou, Liu, 
Sun & Fan. 

Att undersöka effekterna av copingstrategier på 
arbetsrelaterad stress och arbetsprestation. 

Arbetsrelaterad stress var negativt relaterad till arbetsprestation. Positiva 
copingstrategier påverkade patientvården och arbetsprestation medan 
negativa copingstrategier påverkade arbetsbelastning, tid och prestation.  

Bussing, Falkenberg, 
Schoppe,  
Rodrigues Recchia & 
Poier. 

Att mäta emotionell utmattning hos 
sjukvårdspersonal  
för att identifiera vilka personer som upplever Cool 
Down,  
och för att analysera nedkylnings-index 
och buffringsvariabler. 

Det hittade flera samband mellan emotionelltavståndstagande och emotionell 
utmattning/avpersonifiering samt emotionellt avståndstagande och 
stress/arbetsbelastning. 

Hahtela, Paavilainen, 
McCormack, 
Helminen, Slater & 
Suominen 

Att beskriva sjuksköterskors uppfattning av 
arbetsplatsens kultur, särskilt i åtanke med 
stressnivåer, arbetstillfredsställelse och arbetsmiljön 
inom den primära sjukvården. 

Data visade att sjuksköterskorna upplevde relativt låga nivåer utav stress, 
även om en något högre stressnivå kunde ses i samband med en högre 
arbetsbelastning. Det visade sig även att stressnivån ökade med en högre 
ålder på sjuksköterskorna som deltog i studien. 

Elfering, Grebner, 
Leitner, Hirschmüller, 
Kubosch & Baur. 

Att testa arbetsförhållandena inklusive emotionella 
och andra krav, emotionella 
missbruk och brist på resurser som riskfaktorer för 
kognitiva stressproblem. 

Uppgiftsrelaterade och emotionella krav var positivt relaterade till kognitiva 
stress symptom. 

Freimann & Merisalu. Att utforska de arbetsrelaterade psykosociala 
riskfaktorerna 
och deras relationer med psykiska problem bland 
sjuksköterskor på universitetssjukhuset i Estland. 

Arbetsrelaterad psykosociala riskfaktorer som arbetsbelastning, 
känslomässiga krav, arbetstakt och rollkonflikter hade 
signifikanta positiva relationer med MHP-skala hos sjuksköterskor i Estland, 
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och kan bidra till höga stressnivåer som 
såväl som utbrändhet bland sjuksköterskor. 

Ko & Kiser-Larson Att identifiera stressnivåer och stressfaktorer hos 
onkologisjuksköterskor inom öppenvården och att 
undersöka copinmekanismer för arbetsrelaterad 
stress för onkologisjuksköterskor i 
öppenvårdsenheter. 

De största källorna för stress var arbetsbelastning, patientdöd och döende.  

Letvak, Ruhm & Lane. Att ta itu med registrerade sjuksköterskors perspektiv 
på sin egen hälsa, vårdkvalitet och patientsäkerhet. 

Sjuksköterskor som har hälsoproblem påverkar personell produktivitet 
och vårdkvalitet, liksom aktuella problem som påverkar sjuksköterskan, de 
som arbetar med honom / henne, 
och förvaltning. Personal sjuksköterskor och chefer har en allmän bristande 
kunskap om juridiska rättigheter och 
politik för arbetstagares hälsa. 

Johnston, Bell, Jones, 
Farquharson, Allan, 
Schofield, Ricketts & 
Johnston. 

Att undersöka fysiologiska och psykologiska effekter 
av stressorer (uppgifter) och teoribaserade 
uppfattningar av arbetsstressorer inom och mellan 
sjuksköterskor i realtid. 

Resultaten visar stöd för effekterna av efterfrågan och ansträngning på både 
hjärtresponser och på psykologiska åtgärder av erfaren stress. 

Oh, Uhm & Yoon Att testa en modell som kopplar samman mobbning 
på arbetsplatsen (WPB) och lateralt våld (LV) med 
arbetsstress, 
Avsikten att lämna, och därefter, sjuksköterska-
bedömda patientens negativa resultat 
(säkerhetsfrågor). 

Bland de tre föreslagna modellerna valdes modellen med komplexa 
faktorbelastningar (WPB och LV var båda associerad med verbalt missbruk 
och fysiskt hot). WPB påverkar direkt och indirekt sjuksköterskas bedömda 
patientsäkerhet. Arbetsspänningar 
påverkar direkt avsikt att lämna, och syftar till att lämna direkt påverkade 
sjuksköterskan gentemot bedömd patientsäkerhet. 

Lu, Sun, Hong, Fan, 
Kong & Li. 

Syftet med denna studie var att utforska den 
yrkesmässiga 
stress, coping strategier och deras förhållande, och 
att undersöka faktorer 
som bidrar till arbetsstress bland kinesiska ED-
sjuksköterskor i 
allmänna sjukhus. 

För mycket dokumentation och sjukförsäkring för akutsjuksköterskor var 
inflytelserika faktorer på arbetsstress till negativa hanteringsformer. Denna 
studie identifierade flera faktorer associerade 
med arbetsstress till akutsjuksköterskor. 

Seo, Kim, Hwang, 
Hong & Lee. 

Syftet med denna studie var att analysera 
arbetsnöjdhet, empowerment,  
arbetsstress och utbrändhet hos TB-sjuksköterskor i 
jämförelse med  
läkare inom folkhälsoinstitut. 

Sjuksköterskorna hade mer arbetsstress och utbrändhet än läkare på 
tuberkulosavdelningar. Utbrändhet som rapporterades av sjuksköterskor var 
betydligt högre än vad som rapporterats av läkare. Den genomsnittliga 
sysselsättningsresultatet för sjuksköterskor högre än hos läkare. 



Greta Kierkegaard och Veronica Larsson 
2018 

 

 

3 

 

 

Li, Li, Zhu, Wang, 
Zhang, Zhao, Li & 
Yang. 

Syftet är att undersöka egenskapen hos 
arbetsrelaterad stress bland kvinnliga 
Kinesiska sjuksköterskor och att undersöka 
förhållandet mellan omvårdnadspress och AS. 

Erfarna kvinnliga sjuksköterskor kan bli mer känslig för ångest. 
Mellankarriärstadiet kan vara en kritisk period för psykologisk ingrepp 
inriktning på arbetsrelaterad stress. 
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