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Sammanfattning 

 

Bakgrund Arbetsrelaterad stress uppstår när det inte råder balans mellan krav och 

resurser på en arbetsplats. Sjuksköterskor upplever i hög grad denna stress och var 

tredje sjuksköterska upplever någon form av utbrändhetssyndrom. För att underlätta den 

arbetsrelaterade stressen effektiviseras vården och bedrivs mer som ett företag på 

bekostnad av den patientcentrerade vården sjuksköterskan är utbildad till att ge.  

Syfte Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur arbetsrelaterad stress påverkar 

patientrelationen. 

Metod En beskrivande litteraturstudie. Resultatet utgår ifrån en kvantitativ och nio 

kvalitativa artiklar hämtade från Cinahl, PsycInfo och Pubmed.  

Huvudresultat Sjuksköterskorna upplevde patientrelationen antingen som en stressor 

eller belöning. Upplevdes patientrelationen som en stressor undvek sjuksköterskorna att 

skapa relationer genom att passivt undvika öppningar för djupgående samtal och en 

barriär skapades mellan vårdtagare och vårdgivare för att hantera den arbetsrelaterade 

stressen. Sjuksköterskorna som prioriterade patientrelation upplevde patientrelationen 

som en belöning eftersom det kunde hjälpa dem att identifiera vårdbehov och det 

berikade sjuksköterskornas livsperspektiv. 

Slutsats Resultatet från föreliggande litteraturstudie visar att den arbetsrelaterade 

stressen påverkar patientrelationen, men till vilken grad är beroende på sjuksköterskans 

individuella kompetens och prioritering av relationen. Relationen behövs även för att 

identifiera vårdbehov hos patienter och vårda hela människan.  
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Abstract  

 

Background Work-related stress arises when there is no balance between requirements 

and resources in a workplace. Nurses experience this stress to a great extent and every 

third nurse experiences some form of burnout syndrome. In order to ease the work-

related stress, care is streamlined to run more like a company at the expense of the 

patient-centered care the nurse is trained to provide. 

Aim To describe the nurse's experience of how work-related stress affects the patient 

relationship. 

Method A descriptive literature study. The result is based on a quantitative and nine 

qualitative articles obtained from Cinahl, PsycInfo and Pubmed. 

Main results Nurses experienced the patient relationship either as a stressor or reward. 

If the nurse experienced the patient relationship as a stressor, the nurses avoided 

creating relationships by passively avoiding openings for in-depth conversations and a 

barrier was created between the caregiver and the caretaker to manage the work-related 

stress. The nurses who prioritized patient relationships perceived the patient relationship 

as a reward because it could help them identify care needs and enriched nurses' life 

perspectives. 

Conclusion The result from the present literature study shows that the work-related 

stress affects the patient relationship, but to what extent is dependent on the nurse's 

individual competence and the priority of the relationship. The relationship is needed to 

care for the whole person and identify the patient care needs 

 

 

Keywords: Nurses experience, occupational stress, nurse patient relation. 
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Bakgrund  
 

Socialstyrelsen (2017) varnar för arbetsrelaterad stress inom sjuksköterskeyrket då det 

orsakar brister i patientsäkerheten och felbehandlingar. Stress är en normal reaktion på 

upplevd fara. Kroppen mobiliserar och prioriterar energi till hjärnan och 

skelettmusklerna. Blodet blir mer tjockflytande för att skydda kroppen från stor 

blodförlust vid skada, smärtkänsligheten hämmas och för att upprätthålla blodtrycket på 

en hög nivå sparas salt och vätska (Skärsäter 2014). Stress har en kognitiv grund hos 

individen, eftersom den uppstår när individen värderar att kraven är större än resurserna 

och det styr i sin tur individens emotionella reaktion. Uppfattas en situation som hotfull 

kan det göra att hen känner rädsla. Det går inte att objektivt förutse om en individ 

kommer att uppleva stress, utan att hänsyn tas till personliga egenskaper, resurser, 

utbildning och självbild. Det betyder att människor uppfattar vad som är en stressfylld 

situation olika (Lazarus 1999). Arbetsrelaterad stress hos individen uppstår när det inte 

råder balans mellan kraven och existerande resurser som finns i arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket 2018). Arbetsmiljölagar finns upprättade och reglerade för att 

sjuksköterskor inte ska uppleva arbetsrelaterad stress, men ändå inträffa det 

(Socialstyrelsen 2017). Det finns en tydlig stressupplevelse bland sjuksköterskor och 

upp till 20% vill lämna yrket efter fem år på grund av utmattningssyndrom enligt en 

studie som genomförts på sjuksköterskor i Sverige. Studien visade även att var tredje 

sjuksköterska upplever någon form av utbrändhetssymptom exempelvis nack/rygg- 

smärta, fysisk/psykisk trötthet, sömnsvårigheter, glömska och irritabilitet (Gustavsson et 

al. 2006). Enligt Hallin och Danielson (2007) studie så berodde det på tydliga stressorer 

för sjuksköterskor inom sjukvården som exempelvis låg bemanning, fler patienter per 

sjuksköterska, överdokumentation och för lite patientkontakt. En studie av Freeney och 

Tiernan (2009) beskrev även hur patientflödet har ökat och vårdplatserna minskat vilket 

skapar stress hos sjuksköterskorna då patienter tvingades till ett påskyndat tillfrisknande 

för att lämna lediga platser till nästkommande patienter. För att kontra det höga 

patientflödet och minska den arbetsrelaterade stressen för sjuksköterskorna så 

effektiviserades vården och bedrevs mer som ett företag med en löpandebandsprincip, 

vilket kom i konflikt med sjuksköterskornas fokusering på omvårdnaden av den 

enskilde patienten (Freeney & Tiernan 2009).  

När den patientcentrerade vården prioriterades bort på grund av den arbetsrelaterade 

stressen upplevde patienterna att de fick jaga efter sjuksköterskorna, att de inte var 
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delaktig i vården, att information feltolkades/inte nådde fram och att de glömdes bort 

(Kiessling & Kjellgren 2004). Wysong och Driver (2009) studie beskrev att det var 

viktigt för patienterna att känna sig som en lagmedlem i vårdandet och att behandlingen 

skedde med respekt. Enligt Attree (2001) beskrev patienterna hur viktigt det var ett bli 

genuint omhändertagen i vården och bli given en individualiserad vård för att utveckla 

förtroende och tillit till sjuksköterskan. I Attre (2001) och Wysong och Driver (2009) 

studier berättade patienterna även att de uppskattade relationen till sjuksköterskan mer 

än sjuksköterskans tekniska kunskap. En bra sjuksköterska beskrevs som vänlig, varm, 

social och intresserad av patienterna. En dålig sjuksköterska beskrevs som otillgänglig, 

oorganiserad, ointresserad och även sjuksköterskans oförmåga att förmedla information 

till patienten upplevdes negativt.  

           

 

Omvårdnad 
 

Sjuksköterskan ska ge vård till individer oavsett ålder, familje-, grupp- och 

samhällstillhörighet. Vare sig de är sjuka eller friska oberoende av miljö. Omvårdnad 

inbegriper också hälsofrämjande verksamhet, sjukdomsförebyggande insatser och vård 

av sjuka, personer med funktionsnedsättning och döende. Vården ges antingen enskilt 

av sjuksköterskan eller i samverkan med andra yrkeskategorier som exempelvis 

fysioterapeuter, dietister, logopeder och arbetsterapeuter. Omvårdnad innebär också att 

sjuksköterskan ska främja forskning, ett vetenskapligt arbetssätt och en trygg miljö för 

patienter och personal. Sjuksköterskan ska också ha kunskapen att utbilda patienter och 

studenter (ICN 2019). Omvårdnaden ska vara personcentrerad, det betyder att den är 

organiserad runt patienten och inte runt den medicinska diagnosen. För sjuksköterskan 

har det utvecklats till ett perspektiv (Eldh 2014). Sjuksköterskans perspektiv är att 

omvårdnaden har ett humanistiskt förhållningssätt, där patienten ses som en helhet av 

kropp, själ och ande. Sjuksköterskan ska inte fokusera på en av delarna i taget, utan ge 

vård till hela människan (Willman 2014). I patientcentrerad omvårdnad ska 

sjuksköterskan se patienten som en unik individ med sina egna behov, åsikter, 

önskningar och resurser. Sjuksköterskan har ansvaret för vården, men för att patienten 

ska få behålla sitt oberoende och sin självaktning ska den patientcentrerade 

omvårdnaden vara baserad på ett samarbete mellan sjuksköterskan och patienten 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2017) 
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Omvårdnad är beroende av att sjuksköterskan kan kommunicera med patienten. Den 

möjliggör en ständig interaktion mellan dem, så att de kan förmedla faktiska 

omständigheter, åsikter och känslor sinsemellan. Ett samtal består inte enbart av den 

muntliga kommunikationen, utan det finns också en icke-verbal sida. Det är det 

individen signalerar med kroppshållning, handgester, blick och mimik. (Baggens & 

Sandén 2014). Enligt McCabe (2004) borde sjuksköterskan kommunicera den 

personcentrerade vården med kroppen och språket för att patienten skulle öppna sig för 

sjuksköterskan i vårdmötet. Baggens och Sandén (2014) beskriver genom att använda 

sig själv som ett redskap för att skapa en relation och gemensamt fokus med patienten 

kan sjuksköterskan hantera och lindra den asymmetriska maktrelation som finns mellan 

parterna genom att visa hänsyn och ömsesidighet gentemot patienten. Patienterna i 

Thorne, Hislop, Stajduhar och Oglov (2009) studie beskrev hur de kunde få en positiv 

vårdupplevelse och kände att de togs på allvar med hjälp av ett ärligt samtal och ett 

kroppsspråk som signalerade uppmärksamhet mot patienten även med begränsad tid till 

förfogande. 

 

 

Närhetsetik 
 

Martin Bubers teori utgår ifrån att ett gott vårdande uppstår när fokuset ligger på 

människan och inte sjukdomen. Sjuksköterskan ansvarar för en god kommunikation 

med patienten, där det erbjuds en ömsesidig delaktighet i vårdandet (jag-du-relation). 

Relationen stärks med närvaro och öppenhet från sjuksköterskan sida. Om relation 

förfaller blir patienten ett objekt (jag-det-relation), sjuksköterskan distanserar sig och 

förhållandet till patienten blir saklig och informativ. Jag-det-relationen behövs inom 

vården vid olika mekaniska omvårdnadsåtgärder exempelvis provtagning, 

undersökningar och patienter som inte vill ha en relation med sjuksköterskan men om 

enbart en sådan relation finns mellan vårdgivare och vårdtagare bedrivs inte vården i 

humanistisk anda (Sandman & Kjellström 2018). 
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Problemformulering 

 

Patientens upplevelse av en bra vård är en nära och bra kontakt med sjuksköterskan. 

Samtidigt har vården förändrat och specialiserats. Flera yrkeskategorier har skapats och 

administrationen har växt runt patienten. Sjuksköterskan ska nu i större utsträckning 

arbeta mot andra yrkesgrupper och mindre mot patienten. Ändå kvarstår ansvaret för 

den patientnära vården för sjuksköterskan och till detta kommer också kompetens- och 

personalbrist. Sammantaget ökar det arbetsbördan och stressen för sjuksköterskan och 

kan skapa en fysiskt eller psykiskt negativ upplevelse för patientens relation till 

sjuksköterskan.  

Forskningen rörande hur sjuksköterskor upplever och påverkas av stress är omfattande 

och det finns forskning som berör patientperspektivet. Det har däremot inte bedrivits 

mycket forskning som koncentrerar sig på hur stress påverkar patientrelationen ur 

sjuksköterskans perspektiv. Det finns därför ett behov av att sammanställa den 

forskning som gjorts i en litteraturstudie och utreda om forskningen är aktuell, den är 

relevant och behovet av fortsatt forskning inom området. Det är därför av nytta att skapa 

insikt i ämnet för grundutbildade sjuksköterskor, så att deras övergång till yrkeslivet 

underlättas och de kan möta utmaningarna. 

 

Syfte 
 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur arbetsrelaterad stress påverkar 

patientrelationen. 

 

Frågeställning 
 

Hur upplever sjuksköterskor att patientrelationen påverkas av arbetsrelaterad stress? 
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Metod 
 

Design 
 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie.  

Enligt Polit och Beck (2017) är det ett bra sätt att analysera och summera existerande 

forskning inom ett område.  

 

Sökstrategi 
 

Artiklarna söktes från databaserna PUBMED, CINAHL och PsycINFO som fokuserar 

på omvårdnadsämnet och publiceringen av forskning inom omvårdnad (Polit & Beck. 

2017). Artiklarna söktes utifrån syfte och frågeställning med olika begränsningar i 

databaserna för att lättare hitta relevanta artiklar. I databaserna Cinahl och PsycInfo 

användes begränsningarna att artiklarna skulle vara peer reviewed vilket betyder att 

oberoende experter inom omvårdnadsområdet har granskat forskningen för att 

säkerställa dess vetenskapliga värde innan publikation (Polit & Beck 2017). Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och inte vara äldre än tio år då författarna till 

föreliggande litteraturstudie ville ha relevant forskning i studiens resultatdel. I Pubmed 

var kriterierna att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år och vara på engelska. De 

engelska sökorden som användes var Occupational Stress som MeSH/Major 

Concept/Cinahl heading följt av Nurse patientrelation eller Nursing Experience som 

fritext och alla sökorden användes i alla tre databaser. Varje sökord söktes för sig, för 

att sedan sättas ihop med booleanska söktermen AND för att specificera sökningen 

(Karlsson 2017). Ingen manuell sökning utfördes utifrån de artiklar som hittades. Se 

tabell 1, sökstrategi.  
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Tabell 1: Sökstrategi 

  

Databas 

Begränsningar 

och datum 

Sökord Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(Exklusive 

dubbletter) 

Utvalda 

artiklar  

Cinahl 10 år, 

Engelska 

All Adult 

Free full text 

Peer reviewed 

2019-09-18 

(CH)”Stress, Occupational” AND 

Nurse experience (fritext) 

206 18 3 

Cinahl 10 år  

Engelska  

All Adult 

Free full text  

Peer reviewed  

2019-09-18 

(CH)”Stress, Occupational”  AND 

Nurse patient relation (fritext) 

67 6 1 

PsycINFO 10 år, 

Engelska 

Free full text 

Peer reviewed 

2019-09-18 

(MC) Occupational stress AND 

Nursig experience (fritext) 

214 17 3 

PsycINFO 

10 år, 

Engelska 

Free full text 

Peer reviewed 

2019-09-18 

(MC) Occupational stress AND 

Nurse patient relation 

54 5 0 

Medline via 

PubMed 

10 år,  

Engelska 

2019-09-18 

“Occupational stress” (MeSH) 

AND nurses experience (fritext) 

211 18 2 

Medline via 

PubMed 

10 år, 

Engelska 

2019-09-18 

“Occupational stress”(MeSH) AND 

Nurse patient relation (Fritext) 

58 6 1 

Totalt 
  

 810 70 10 
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Urvalskriterier  
 

Inklusionskriteriet var att artiklarnas resultat skulle svara på föreliggande studies syfte 

och frågeställning. I artiklarnas resultat skulle det finnas beskrivet sjuksköterskans 

upplevelse. Artiklarna skulle vara kvalitativa eller kvantitativa primärkällor. Artiklarna 

skulle ha upplägget och strukturen för en vetenskaplig artikel IMRAD.  

Exklusionskriterier var litteraturstudier, andra yrkeskategorier eller patienternas 

upplevelse, artiklar som saknade någon del av IMRAD eller inte svarade på studiens 

syfte.  

 

Urvalsprocessen 

 

Totalt så genererades det 810 artiklar med de utvalda sökorden och efter 

urvalsprocessen (se figur 1: flödesschema) återstod 10 artiklar som presenteras i tabell 

två och tre, i bilaga ett och två. Först granskades artiklarnas rubriker för att se om de 

svarade på föreliggande studies syfte. Totalt togs 740 artiklar bort då rubrikerna inte var 

relevanta för föreliggande studies syfte och 70 artiklar kvarstod. Därefter granskades 

artiklarnas abstrakt för att se vad det var för sorts forskning, hur forskningen genomförts 

och om den var relevant för föreliggande studies syfte och resultatdel, saknades abstrakt 

i artiklarna uteslöts de automatiskt. Efter granskningen av abstraktet togs 42 artiklar bort 

som ej var relevanta för föreliggande studies syfte eller saknade abstrakt. Totalt återstod 

28 artiklar vilket bedömdes med hjälp av relevans och kvalitets mallar framtagna av 

högskolan i Gävle se bilaga tre och fyra, tabell fyra och fem. 

Relevans/kvalitetsbedömningen genererade ett bortfall på 17 artiklar som vid närmare 

inspektion av artiklarnas resultat inte svarade på studiens syfte eller frågeställning. 

Totalt så kvarstod tio artiklar, nio kvalitativa och en kvantitativ. 
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Antal artiklar hittade i databassökning 

  

 = 810 

Antal artiklar hittade genom manuella 

sökningar 

= 0 

  

Antal artiklar exklusive dubbletter 

= 808 

  

Antal granskade artikel titlar 

 = 808 

Antal exkluderade artiklar vars titel ej var 

relevant för syftet. 

= 738 

70 artiklar kvar  

  

Antal granskade artikel abstrakt 

 =70 

Antal exkluderade artiklar vars abstrakt ej 

var relevant för syftet, inte var 

vetenskaplig eller saknade primärkällor 

 = 60 

10 artiklar kvar  

  

Antal kvarvarande kvalitativa artiklar 

= 9 

  

Antal kvarvarande kvantitativa artiklar 

 = 1 

 

Figur 1: Flödesschema 
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Dataanalys 
 

Föreliggande studies resultat är utarbetat enligt Aveyards (2014) metod för att granska 

och sammanställa artiklar. Samtliga artiklar granskades enskilt för att lättare och mer 

precist bedöma relevansen för studiens syfte och inte påverkas av varandras 

texttolkning. Artiklarna lästes noggrant flera gånger enskilt och stycken som svarade på 

föreliggande studies syfte markerades med överstrykningspenna för att lättare 

identifieras senare. Därefter skrevs individuellt kortare sammanfattningar av den tolkade 

texten. Därefter granskades och diskuterades artiklarnas sammanfattningar för att se om 

de hade tolkats lika och samma slutsats hade dragits. Artiklarna lästes sedan igenom 

enskilt igen för att identifiera stycken och meningar som svarade på föreliggande studies 

syfte. De uttagna styckena och meningarna diskuterades och formades in 

likheter/olikheter som sorterade i olika namngivna kategorier och underkategorier. 

Kategorier och underkategorier kommer presenteras som rubriker och underrubriker i 

föreliggande studies resultatdel för att skapa en bättre struktur och överskådlighet för 

läsarna. 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Det bör förekomma etiska överväganden i studier där det beskrivs om de godkänts av en 

etisk nämnd eller kommitté, om deltagarna är frivilliga, de har lämnat informerat 

samtycke, anonymitet, ingen obehörig kan komma åt känslig information och hur 

materialet förvaras (Polit & Beck 2017). Författarna till föreliggande litteraturstudie har 

haft som avsikt att materialet inte behandlades oredligt. Det innebär att uppgifter inte 

ska fabriceras, förfalskas, utelämnas eller medvetet feltolkas. Andra upphovsmäns idéer, 

ord eller resultat ska inte heller plagieras (Polit & Beck 2017). 
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Resultat 
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur arbetsrelaterad 

stress påverkar patientrelationen. 

Resultatet utgår ifrån en kvantitativ och nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultaten presenteras som en sammanställning utifrån de olika kategorierna författarna 

identifierade i artiklarnas resultat med syftet som utgångspunkt. För att göra arbetet 

överskådligt presenteras resultatet av kategorierna i tre rubriker relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten, den arbetsrelaterade stressens påverkan på 

kommunikation, att hantera patientrelationen och sju underrubriker som svarar på 

studiens syfte, se tabell 2 resultatöversikt.  

 

Rubriker                    Underrubriker  

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten -Inte hinna vårda hela människan. 

-Patientsäkerhet och 

patientinformation. 

Den arbetsrelaterade stressens påverkan på 

kommunikationen 

-Verbal kommunikation. 

-Non-verbal kommunikation. 

 Att hantera patientrelationen -Aktivt söka lösningar. 

-Undvikande beteende. 

-Att prioritera patientrelationen. 

Tabell 2: resultatöversikt.                 
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Relationen mellan sjuksköterskan och patienten 
 

Inte hinna med att vårda hela människan 
 

Caram, Peter och Brito (2019) studie beskrev hur sjuksköterskornas ultimata mål är att 

skapa en vårdande relation med patienten, arbetsrelaterad stress tvingar sjuksköterskan 

att avvika från detta mål. Tidsbrist och ökad arbetsbelastning gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde att de inte hann med att vårda hela människan. Istället för att 

ge omvårdnad på ett humant sätt tvingades de att utföra den snabbt på ett mekaniskt 

sätt. Udo, Danielson, Henoch och Melin-Johansson (2013) beskrev att tidspressen 

gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde sitta ner och prata med 

patienterna inte ens bara för några minuter. Sjuksköterskorna beskrev att stressen 

skapade en barriär mot patienterna där de bara hann med det mest grundläggande. 

Taleghani, Ashouri, Memarzadeh och Saburi (2018), Jakimowicz, Perry och Lewis 

(2018), Russell (2016) beskrev upplevelsen hos sjuksköterskorna när de ansvarade för 

ett för stort antal patienter hade de bara tid med att kontrollera de vitala parametrarna, 

ge läkemedel och dokumentera. Fokus på uppgifterna gjorde att patienten som individ 

försvann. Det fanns ingen tid för samtal och empati. Enligt Vinckx, Bossuyt & Dierckx 

de Casterlé (2018) studie hindrade den arbetsrelaterade stressen sjuksköterskorna från 

att vårda hela människan och bara se till det fysiska, så upplevde sjuksköterskorna att de 

inte uppfyllde sin egen standard på den vård de ville ge, inte uppfyllde sina kollegors- 

och patienternas förväntningar. Enligt Perry et al. (2011) kunde sjuksköterskorna 

uppleva stor upprördhet över att de inte kunde ge den vårdkvalitet som de ville ge, 

eftersom de inte hann med att skapa en god kontakt med patienterna på grund av 

arbetsbördan. Jakimowicz et al. (2018) och Austin, Goble, Leier och Byrne (2009) 

beskrev samma fenomen där sjuksköterskorna mådde psykiskt dåligt, då de upplevde att 

de inte räckte till för patienterna på grund av en för stor arbetsbörda. 

Sjuksköterskorna som arbetade med dialys upplevde en helt annan situation, då den 

arbetsrelaterade stressen inte hämmade patientrelationen. De utvecklade en särskild 

relation till patienterna. Sjuksköterskorna kunde skämtsamt använda uttryck som 

‘egendomlig’ och ‘kronisk’ när de beskrev relationens egenskaper. Den utvecklades 

över längre tid, regelbundet och relationen fortsatte ofta ända tills patienten avled. I 
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detta fallet upplevde sjuksköterskorna att en empatisk ömsesidig relation hade 

utvecklats mellan sjuksköterska och patient (Vioulac, Aubree, Massy & Untas 2016). 

 

Patientsäkerhet och patientinformation  
 

Enligt Vinckx et al. (2018), Yuwanich, Sandmark & Akhavan (2016), Vioulac et al 

(2016) studier upplevde sjuksköterskorna att den arbetsrelaterade stressen drabbade 

patientsäkerhet negativt, eftersom det kunde leda till att medicinska fel inträffade. 

Jakimowicz et al. (2018) beskrev hur sjuksköterskorna upplevde att tidspressen på 

grund av högt patientflöde påverkade patientsäkerheten negativt. Dels skickades 

patienter ut till avdelningarna innan de riktigt behandlats färdigt och sedan kunde 

patientsäkerheten drabbas av att inskrivningar försenades för patienter i behov av vård. 

Ändå upplevde sjuksköterskorna att de genom att följa riktlinjer och rutiner skapade en 

sådan kontroll i sin arbetssituation att de arbetade på ett sånt patientsäkert sätt som var 

möjligt.  

Sjuksköterskorna upplevde att patienternas behov av information under vårdtiden kunde 

påverkas negativt av den arbetsrelaterade stressen. Den kunde leda till att patienterna 

fick felaktig information (Yuwanich et al. 2016). Tidsbristen kunde också leda till att 

sjuksköterskorna inte hann med en tillräcklig patientutbildning om cellgiftsbehandling 

och dess biverkningar (Vinckx et al. 2018) 

 

 

 

Den arbetsrelaterade stressens påverkan på kommunikationen 
 

Verbal kommunikation 
 

Enligt Vinckx et al. (2018) upplevde sjuksköterskorna att de inte hade tid över för 

längre samtal med patienterna. Det innebar att sjuksköterskorna inte kunde identifiera 

patientens psykosociala och emotionella behov. Austin et al. (2009) beskrev hur 

sjuksköterskorna inte hade tid för småprat och konversationer med patienter på grund av 

den arbetsrelaterade stressen. Vinckx et al. (2018) beskrev att sjuksköterskorna 

upplevde att när tiden inte räckte till avbröt de patienterna i samtalet för att återkomma i 

ett lugnare skede i deras arbetspass. Sjuksköterskorna underströk att de var av vikt att de 
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senare återupptog konversationen för annars skulle det skada patientens förtroende för 

sjuksköterskan. Vioulac, et. al (2016) beskrev att den goda relationen krävs för att 

patienterna ska kunna våga och ha förtroende nog att berätta om sina svårigheter för 

sjuksköterskorna. Enligt Taleghani et al. (2018) upplevde sjuksköterskorna att den 

arbetsrelaterade stressen gav en sådan psykisk anspänning att de inte kunde 

kommunicera effektivt med patienterna. 

 

Non-verbal kommunikation 

 

Den non-verbala kommunikationen signalerade till patienterna att sjuksköterskorna var 

stressade. Sjuksköterskorna upplevde att det påverkade patienterna negativt och de 

försökte vara lugna och gömma stressen inom sig (Udo et al. 2013; Jakimowicz et al. 

2018).  Enligt studier av Udo et al. (2013) och Austin et al. (2009) upplevde 

sjuksköterskorna att patienterna uppfattade deras stress och de valde att inte 

kommunicera med dem om sina behov för att inte vara ytterligare en börda för 

sjuksköterskorna. I Vinckx et al. (2018) studie berättade sjuksköterskorna hur de kände 

sig tvungna att medvetet sända ut signaler om att de inte hade tid med samtal genom att 

rusa mellan patienterna, prata på springande fot och avstod från ögonkontakt. Det trots 

kunskapen om att sårbara patienter behövde mer tid för relationsskapande samtal. 

Sjuksköterskorna upplevde också oro, när patienterna på grund av det stressade 

kroppsspråket exempelvis väntade i flera timmar innan de bad om smärtstillande 

läkemedel. 

 

 

Att hantera patientrelationen 
 

Aktivt söka lösningar 
 

Enligt Vinckx et al. (2018) studie upplevde sjuksköterskorna som hanterade tidspressen 

med aktiva lösningar kunde tillfredsställa patienternas samtliga behov. Det kunde 

antingen ske genom att sjuksköterskorna förde en konversation under omvårdnaden 

med patienterna eller genom att sjuksköterskan noggrant organiserade och planerade 

vården i förväg och sedan fortsatte att foga samman delarna, när akuta situationer eller 

andra händelser slog sönder schemat. Vinckx et al. (2018) studie beskrev också andra 
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aktiva strategier som sjuksköterskorna använde sig av, var att ta hjälp av andra 

yrkesgrupper som psykologer för att få tid till andra uppgifter och aktivt berätta för 

patienterna att de inte hade tid med djupare samtal för tillfället, utan att det fick ske 

senare. 

Enligt flera studier hanterade sjuksköterskorna den arbetsrelaterade stressen bättre om 

de fick prata om sina upplevelser och få stöd, styrka och förståelse från kollegor och 

arbetskamrater och det gav dem möjlighet att ge en kvalitativ vård till patienterna (Perry 

et al. 2011; Jakimowicz et al. 2018; Vinckx et al. 2018; Yuwanich et al. 2016). Perry et 

al. (2011) studie visade att det gav motsatt effekt för sjuksköterskorna och ledde till en 

ökad upplevelse av arbetsrelaterad stress när de inte fick något stöd från sin omgivning 

på arbetsplatsen. 

 

Undvikande beteende 
 

Flera studier beskrev hur sjuksköterskor upplevde att de använde sig av ett undvikande 

beteende gentemot patienterna för att klara av den arbetsrelaterade stressen (Austin et 

al. 2009; Taleghani et al. 2018; Vinckx et al. 2018). I Vinckxs et al. (2018) studie 

beskrev sjuksköterskorna hur de vid tidspress försökte hinna med sina uppgifter med 

hjälp av för stunden tillfälliga lösningar utan att ha en långsiktig planering. De undvek 

att skapa öppningar för djupgående samtal vid kontakt med patienterna och 

sjuksköterskorna beskrev vidare hur de endast begränsade vården till de fysiska 

aspekterna som sårvård, venprov och att ge läkemedel till patienterna och att inte 

tillfredsställa det psykosociala behovet.                   

Enligt Taleghani et al. (2018) studie beskrevs hur sjuksköterskorna upplevde att de 

undvek att skapa känslomässiga relationer med döende patienter på grund av 

arbetsrelaterad stress. De ville inte uppleva ytterligare stress av att se patienternas 

lidande och död. Austin et al. (2009) studie beskrev också hur sjuksköterskorna undvek 

att öppna upp sig för att skapa emotionella band med patienterna på grund av den 

arbetsrelaterade stressen. Sjuksköterskorna ville skydda sig från ytterligare stress, men 

det ledde till att arbetet förlorade sin mening. 
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Att prioritera patientrelationen 
 

Enligt Perry et al. (2011) studie fann sjuksköterskorna sätt att minska den 

arbetsrelaterade stressen genom att ge den en annan mening. Istället för att 

sjuksköterskorna såg skapandet av en relation med patienterna som ytterligare en 

stressfaktor, blev det en belöning när den kunde hjälpa sjuksköterskorna att identifiera 

vårdbehov. Sjuksköterskorna upplevde också att stressen som orsakades av patienternas 

lidande gav dem viktiga erfarenheter och att det berikade deras livsperspektiv. Istället 

för att lidandet gav sjuksköterskorna stress blev det en källa till nya livserfarenheter.  

I Vinckx et al. (2018) studie upplevde sjuksköterskorna att de kunde lindra upplevelsen 

av den arbetsrelaterade stressen och uppnå balans genom att se tiden på ett annat sätt 

och ge den en ny mening. Istället för att se till vårdprocessen för stunden betraktade 

sjuksköterskorna den över en längre tid. Kunde inte sjuksköterskorna föra ett 

djupgående samtal, så kunde de göra det under nästa arbetspass.  

Enligt Udo et al. (2013) studie hade sjuksköterskorna fått utbildning i att inkludera 

patienternas själsliga behov i omvårdnaden. Sjuksköterskorna upplevde att de inte tillät 

den arbetsrelaterade stressen diktera arbetstakten gentemot patienterna utan istället tog 

de själva ansvaret för sina egna beslut, prioriteringen av patientrelationen och vårdandet 

av det psykologiska behovet bättre.  
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Diskussion 
 

Huvudresultat 
 

Föreliggande litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur 

arbetsrelaterad stress påverkar patientrelationen. Resultatet visade att den 

arbetsrelaterade stressen påverkade patientrelationen baserat på hur sjuksköterskorna 

prioriterade. Sjuksköterskorna upplevde patientrelationen antingen som en stressor eller 

belöning. Upplevdes patientrelationen som en stressor undvek sjuksköterskorna att 

skapa relationer genom att passivt undvika öppningar för djupgående samtal och en 

barriär skapades mellan vårdtagare och vårdgivare för att hantera den arbetsrelaterade 

stressen. Sjuksköterskorna som prioriterade patientrelation upplevde patientrelationen 

som en belöning eftersom det kunde hjälpa dem att identifiera vårdbehov och det 

berikade sjuksköterskornas livsperspektiv.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Föreliggande litteraturstudies resultat visade att sjuksköterskorna upplevde att den 

arbetsrelaterade stressen påverkade patientrelationen. Sjuksköterskorna upplevde att den 

arbetsrelaterade stressen skapade en barriär mellan sjuksköterskorna och patienterna, 

eftersom de tvingades utföra vården på ett snabbt och mekaniskt sätt och inte hann med 

att vårda hela människan (Caram et al. 2019; Udo et al. 2013; Taleghani et al. 2018; 

Jakimowicz et al. 2018). Det styrks av en tidigare studie av Hallin & Danielson (2007) 

som också beskrev att det blev svårt för sjuksköterskorna att skapa sig en bild av 

patienternas fysiska och psykiska behov på grund av den arbetsrelaterade stressen. 

Taleghani et al. (2018), Austin et al. (2009), Vinckx et al. (2018) beskrev i sina studier 

hur sjuksköterskorna använde ett passivt undvikande beteende gentemot patienterna på 

grund av den arbetsrelaterade stressen. Sjuksköterskorna undvek att skapa öppningar för 

samtal med patienterna och utförde endast de fysiska aspekterna av omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna arbetade strukturlöst, sökte tillfälliga lösningar och tillfredsställde inte 

det psykosociala behovet hos sina patienter. I en studie av Chan et al. (2013) 

observerades samma fenomen där sjuksköterskorna använde ett undvikande beteende 

mot patienterna för att hantera den arbetsrelaterade stressen. Ur ett patientperspektiv 

fann McCabe (2004) i sin studie att patienterna upplevde förlust av individualitet när 
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sjuksköterskorna undvek att prata med patienterna under omvårdnaden. Utifrån Martin 

Bubers närhetsetik skapade sjuksköterskorna en jag-det-relation med patienterna. 

Patienterna blir objekt som enbart undersöktes, behandlades och genom det förlorade 

sin identitet. För att skapa en jag-du-relation bör båda parterna vara jämställda och 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten bör baseras på ömsesidighet och delaktighet. 

Sjuksköterskans har som ansvar att värna om patientens identitet och vårda hela 

människan (Sandman & Kjellström 2018). Sjuksköterskorna i Perry et al. (2011), 

Vinckx et al. (2018), Udo et al. (2013) studie uppnådde en jag-du-relation genom att 

prioritera patientrelationen och såg den som något positivt och inte ytterligare en 

stressfaktor, vilket upplevdes som en belöning för sjuksköterskorna. I en studie av 

Hallin och Danielson (2007) beskrev att sjuksköterskorna upplevde det som 

stimulerande och belönande att prioritera patientrelationen trots arbetsbördan. 

Föreliggande litteraturstudie visade alltså att sjuksköterskorna upplevde 

patientrelationen både som stressor och belöning, skillnaden mellan sjuksköterskorna 

var deras individuella syn på patientrelationen. Enligt Martin Buber teori bör 

sjuksköterskan riskera att uppleva patientens smärta och lidande för att känna glädje och 

bli berikade av en jag-du relation.  

Udo et al. (2013) studie visade hur utbildning i patientrelationen och stressorer hjälpte 

sjuksköterskorna att bättre reflektera över sitt vårdande och gav en förståelse för 

patientens upplevda existentiella behov och genom det kunde få en annan syn och 

prioritering av patientrelationen. En studie utförd av Golubic, Milosevic, Knezevic och 

Mustajbegovic (2015) visade att regelbunden utbildning i stresshantering minskade 

sjuksköterskornas upplevda arbetsrelaterade stress och genom det gav en förbättrad 

arbetssituation.   

Föreliggande litteraturstudies resultat visade även att sjuksköterskorna upplevde det 

lättare att hantera den arbetsrelaterade stressen och ge patienterna en kvalitativ vård om 

de fick stöd från kollegor på arbetsplatsen (Perry et al. 2011; Jakimowicz et al. 2018; 

Vinckx et al. 2018; Yuwanich et al. 2016). Detta resultat bekräftas av Chan et al. (2013) 

studie som visade att kollegialt stöd på arbetsplatsen minskade arbetsbördan och gjorde 

det möjligt för sjuksköterskorna att prioritera patientrelationen. Även studien av Perry et 

al (2011) visade att effekten blev den motsatta om sjuksköterskorna upplevde att de inte 

fick något stöd från kollegorna och upplevelsen av arbetsrelaterad stress ökade. Det 

stöds av Macdonald (2007) studie som identifierade komplikationer som kan uppstå i 

patientrelationen. Sjuksköterskorna kände att stödet var beroende på hur effektiv 
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kollegan var de arbetade med under arbetspasset. Det berodde på organisationens krav, 

vilken drevs efter allmänna företags principer där sjuksköterskorna skulle utföra sina 

arbetsuppgifter inom en viss tidsrymd. Under sådan arbetsförhållanden ansågs 

sjuksköterskorna som inte hann med sina arbetsuppgifter öka arbetsbördan för resten av 

gruppen och vården fokuserades därför på de mekaniska och basala uppgifterna 

(Macdonald 2007). Martin Buber menar att jag-det-relationen till patienterna har ökat i 

det moderna samhället och i det långa loppet riskerar vården att enbart bedrivas med 

jag-det-relationer (Sandman & Kjellström 2018).  

 

 

Metoddiskussion 
 

 

Föreliggande studie är en deskriptiv litteraturstudie vilket är en styrka för att analyserar 

och summera existerande forskning inom ett område (Polit & Beck 2017). Artiklarna 

söktes från databaserna PUBMED, CINAHL och PsycINFO som fokuserar på 

omvårdnadsämnet och publiceringen av forskning inom omvårdnad (Polit & Beck. 

2017). Vid artikelsökningen användes databasernas MeSH/Major Concept/Cinahl 

heading till delar av sökorden följt av fritext, det skapade en begränsning i 

artikelsökningen men trots bortfallet av artiklar kan tydas som en styrka då artiklar som 

inte svarade på föreliggandes studies syfte sållades bort och gav en mer precis sökning 

(Karlsson 2017). En annan begränsning i artikelsökning var att i Pubmed skulle 

artiklarna finnas tillgängliga för högskolan i Gävle och i Cinahl/PsycINFO skulle 

artiklarna finnas i free full text, vilket kan vara en svaghet i arbete då potentiella artiklar 

som svarade på syftet missades i sökningen. Artiklar söktes enbart på svenska eller 

engelska vilket också kan anses som en svaghet i föreliggande studie då relevanta 

artiklar med andra språk inte valdes med till föreliggande studies resultat. Polit och 

Beck (2017) beskriver att validiteten ökar i forskning om språk inte exkluderas då 

kulturella skillnader/likheter kan identifieras. Författarna till föreliggande studie anser 

dock att det hade varit en större svaghet att ta med artiklar där de inte kunde säkerställa 

korrektheten i översättningen från exempelvis ett översättningsprogram. Vid sökningen 

så angavs även begränsningen att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år. Enligt Polit 

och Beck (2017) kan tidsbegränsning vara positivt, att man får mer relevant och aktuell 

forskning till studie men även negativt då det skapar ett bortfall av artiklar som 
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fortfarande är aktuella. Författarna till föreliggande litteraturstudie valde ändå att 

tillämpa tio års gränsen då sjuksköterskeyrket är ständigt föränderligt och 

sjuksköterskor kanske inte upplever arbetsrelaterad stress på samma sätt idag som för 

över tio år sedan och ville därför ha mer aktuell forskning till sin litteraturstudie. 

Inklusion och exlusionskriterie användes för att specificera granskningen av artiklarna 

och genom det få fram mer relevanta artiklar till föreliggande studie (Polit & Beck 

2017). I föreliggande studie så inkluderades enbart kvalitativa/kvantitativa primärkällor 

utifrån sjuksköterskors perspektiv och exkluderade artiklar från annan vårdpersonal, 

icke vetenskapliga och artiklar utan primärkällor. Polit och Beck (2017) beskriver 

primärkällor som förstahandskälla från forskarens egen forskning vilket är en styrka i 

studien då föreliggande studies författare kunde granska forskningens resultat och 

jämföra den med annan forskning för att därefter forma en slutsats. Författarna i 

föreliggande studie valde att använda sig främst av kvalitativa vetenskapliga artiklar då 

Polit och Beck (2017) beskriver att kvalitativ forskning ger mer subjektiv, individuell 

och djupgående förståelse om fenomen och upplevelser, vilket bättre svarar på 

föreliggande studies frågeställning och syfte. De utvalda artiklarnas relevans och 

kvalitet bedömdes genom mallar framtagna av högskolan i Gävle vilket säkerställde 

artiklarnas tillämpningsbarhet till föreliggande studie. En möjlig svaghet är att i de 

utvalda artiklarna förekommer sjuksköterskor med specialistutbildning, vilket kan 

påverka den individuella upplevelse av arbetsrelaterad stress och vad som uppfattas som 

arbetsrelaterad stress kan variera mellan olika arbetsplatser. Författarna till föreliggande 

studie hade kunnat specificera grundutbildade sjuksköterskor i syftet för att lättare 

precisera urvalsgruppen och identifiera faktorer som genererar arbetsrelaterad stress. 

Enligt Polit och Beck (2017) så är det viktigt för validitet att ha en tydligt definierad 

urvalsgrupp i forskningen. Författarna till föreliggande litteraturstudien fann att tre 

studier inte innehöll etiska överväganden, men efter utvärdering inkluderades de, då de 

följde de etiska kraven. Polit och Beck (2017) beskriver att det inte alltid förekommer 

etiska överväganden i studier och det blir därför svårt att göra en bedömning vid 

granskning. Istället kan ofta en etisk utvärdering göras utifrån läsning av hela studien 

(Polit & Beck 2017). Författarna i föreliggande litteraturstudie valde att arbete efter 

Aveyards (2014) metod för dataanalys vilket anses som en styrka. Författarna till 

föreliggande studie granskade enskilt utvalda artiklar, läste dem noggrant flera gånger 

och skrev en kortare sammanfattning för att inte påverkas av varandras tolkningar av 

studiens resultat för att mer precist bedöma relevansen för föreliggande litteraturstudie. 
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Därefter diskuterades sammanfattningarna för att se varandras slutsatser och bedöma 

relevansen av artiklarna för föreliggande litteraturstudiens resultat. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie tog även enskilt ut meningar från artiklarnas resultat som 

stödjer syfte och frågeställning som de sedan tillsammans diskuterade och delade in i 

kategorier och underkategorier för att förenkla struktureringen av arbetet (Aveyard 

2014).  

 

 

Kliniska implikationer 
 

Föreliggande litteraturstudie visar att arbetsrelaterad stress är inget enkelt begrepp och 

består av många olika faktorer och som påverkars av allt från ledning, organisation, 

vårdtyngd till individens egen hanteringsförmåga och har därför ingen enkel lösning. 

Sjukvården som organisation behöver ge möjlighet till kontinuerlig utbildning i 

stresshantering så att inte bara nyexaminerade utan även erfarna sjuksköterskor får en 

bättre tidshantering och lättare kan prioritera arbetsuppgifter. Föreliggande 

litteraturstudie beskriver hur den goda patientrelationen behövs som drivkraft för 

sjuksköterskan i dess belönande effekt. Sjukvårdsorganisationen behöver av den 

anledningen hitta en balans mellan effektivisering och patientcentrerad vård både för 

sjuksköterskans och patientens skull.   

 

 

 Förslag på fortsatt forskning 
 

Fortsatt forskning inom arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor behövs då trycket på 

sjukvården ökar utav en åldrande befolkning. Forskning behövs bedrivas för att 

identifiera faktorer som orsakar stress för sjuksköterskor och arbetssättet runt dem kan 

förbättras och effektiviseras utan att påverka patientrelationen negativt. Även forskning 

på stressutbildning och den kliniska effekten behövs utföras och utvärderas i större grad 

för att ge bättre vetenskaplig evidens. Forskning skulle även behövas för att mer konkret 

definiera sjuksköterskans roll i vårdandet av patienter.    
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Slutsats  

 
Resultatet från föreliggande litteraturstudie visar att den arbetsrelaterade stressen 

påverkar patientrelationen, men till vilken grad är beroende på sjuksköterskans 

individuella kompetens och prioritering av relationen. Patientrelationen behövs för att 

patienter ska känna trygghet och delaktighet i vårdandet och bör finnas som grund även 

om vården effektiviseras. Sjuksköterskan behöver ha relationen till patienten för att 

identifiera vårdbehov och vårda hela människan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

Källförteckning 
 

*) Artiklar med asterisk användes i resultatet 

 

Arbetsmiljöverket (2018). Förebygg arbetsrelaterad stress. Stockholm: 

Arbetsmiljöverket.  https://www.av.se/nyheter/2018/forebygg-arbetsrelaterad-

stress/?hl=arbetsrelaterad%20stress [2019-09-25] 

 

Attree, M. (2001). Patients’ and relatives’ experiences and perspectives of ‘Good’ and 

‘Not so Good’ quality care. Journal of Advanced Nursing, 33(4), ss. 456-466. 

doi:10.1046/j.1365-2648.2001.01689.x 

 

*Austin, W., Goble, E., Leier, B. & Byrne, P. (2009) Compassion Fatigue; The 

Experience of Nurses. Ethics and Social Welfare, 3(2), ss. 195-214. 

doi:10.1080/17496530902951988 

 

Aveyard, H. (2014). Doing a Literature Review in Health and Social Care: a practical 

guide. Maidenhead: Open University Press. 

 

Baggens, C. & Sandén, I. (2014). Omvårdnad genom kommunikativa handlingar. I 

Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. 

Lund: Studentlitteratur AB. ss. 507-532. 

 

*Caram, C. S., Peter, E. & Brito, M. J. M. (2019). Invisibility of the self: Reaching for 

the telos of nursing within a context of moral distress. Nursing Inquiry, 26(1), ss. 1-8. 

doi:10.1111/nin.12269 

 

Chan, E. A., Jones, A., & Wong, K. (2013). The relationships between communication, 

care and time are intertwined; a narrative inquiry exploring the impact of time on 

registered nurses’ work. Journal of Advanced Nursing, 69(9), ss. 2020-2029. 

doi:10.1111/jan.12064 

 

Eldh, A. C. (2014). Delaktighet i rollen som patient. I Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) 

https://www.av.se/nyheter/2018/forebygg-arbetsrelaterad-stress/?hl=arbetsrelaterad%20stress
https://www.av.se/nyheter/2018/forebygg-arbetsrelaterad-stress/?hl=arbetsrelaterad%20stress


 

23 

 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur AB, 

ss. 485-501. 

 

Freeney, Y. M. & Tiernan, J. (2009). Exploration of the facilitators of and barriers to 

work engagement in nursing. International Journal of Nursing Studies, 46(12), ss. 

1557-1565. doi:10.1016/j.ijnurstu.2009.05.003 

 

Golubic, R.,  Milosevic, M,. Knezevic, B. & Mustajbegovic, J. (2015). Work-related 

stress, education and work ability among hospital nurses. Journal of Advanced Nursing, 

6(10), ss. 2056-2066. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05057.x  

 

Gustavsson, P. Svärdson, Å. Lagerström, M. Bruce, M. Christersson, A. Schült-Håård, 

U. & Omne-Pontén, M. (2006). Longitudinell undersökning av 

sjuksköterskestudenters/sjuksköterskors tillvaro. Karolinska institutet.   

 

Hallin, K. & Danielson, E. (2007). Registered nurses’ experiences of daily work, a 

balance between strain and stimulation: A qualitative study. International Journal of 

Nursing Studies, 44(7), ss. 1221-1230. doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.05.011 

 

ICN (2019). Nursing Definitions. Genève: International Council of Nurses. 

https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions [2019-09-30] 

 

*Jakimowicz, S., Perry, L. & Lewis. J. (2018). Insights on compassion and patient-

centred nursing in intensive care: A constructivist grounded theory. Journal of Clinical 

Nursing, 27(7-8), ss. 1599-1611. doi:10.1111/jocn.14231 

 

Karlsson, E. K. (2017). Informationssökning. I Henricson, M. (red.)  Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 

81-97. 

 

Kiessling, T. & Kjellgren, K. (2004). Patienters upplevelse av delaktighet i vård. Nordic 

journal of nursing research, 24(4)  https://doi.org/10.1177/010740830402400407 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05057.x
https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions
https://doi.org/10.1177%2F010740830402400407


 

24 

 

 

Lazarus, R. (1999). Stress and Emotion: a New Synthesis. London: Springer Publishing 

Company, Inc. 

 

Macdonald, M. (2007). Origins of Difficulty in the Nurse-Patient Encounter. Nursing 

Ethics, 14(4), ss. 510-521. doi:10.1177/0969733007077885 

McCabe, C. (2004). Nurse-patient communication: an exploration of patient’s 

experiences. Journal of Clinical Nursing, 13(1), ss. 41-49. doi.org/10.1111/j.1365-

2702.2004.00817.x 

 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I 

Henricson, M. (red.). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 421-438. 

 

*Perry, B., Toffner, G., Merrick, T. & Dalton, J. (2011). An exploration of the 

experience of compassion fatigue in clinical oncology nurses. Canadian Oncology 

Nursing Journal, 21(2), ss. 91-105. doi:10.5737/1181912x2129197 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing 

Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Wolter Kluwer Health. 

  

*Russel, K. (2016). Perceptions of Burnout, Its Prevention, and Its Effect on Patient 

Care as Described by Oncology Nurses in the Hospital Setting. Oncology Nursing 

Forum, 43(1), ss. 103-109. doi:10.1188/16.ONF.103-109 

  

Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

  

Skärsäter, I. (2014). Psykisk ohälsa. I Edberg, A.-K. & Wijk, H. (red.) Omvårdnadens 

grunder: Hälsa och ohälsa.  Lund: Studentlitteratur AB, ss. 611-638. 

  

Socialstyrelsen (2017). Arbetsmiljö. Stockholm: Socialstyrelsen. 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/riskomraden/arbetsmiljo [2019-09-25] 

 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker/riskomraden/arbetsmiljo


 

25 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska [publikation]. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf [2019-09-30] 

  

*Taleghani, F., Ashouri, E., Memarzadeh, M. & Saburi, M. (2018). Barriers to 

empathy-based care: oncology nurses’ perceptions. International Journal of Health 

Care Quality Assurance, 31(3), ss. 249-259. doi:10.1108/IJHCQA-12-2016-0185 

  

Thorne, S. E., Hislop, T. G., Stajduhar, K. & Oglov, V. (2009). Time-related 

communication skills from the cancer patient perspective. Psycho-Oncology, 18(5). ss. 

500-507. doi:10.1002/pon.1418 

  

*Udo, C., Danielson, E., Henoch, I. & Melin-Johansson, C. (2013). Surgical nurses’ 

work-related stress when caring for severely ill and dying patients in cancer after 

participating in an educational intervention on existential issues. European Journal of 

Oncology Nursing, 17(5), ss. 546-553. doi:10.1016/j.ejon.2013.02.002 

  

*Vinckx, M.-A., Bossuyt, I. & Dierckx de Casterlé, B. (2018) Understanding the 

complexity of working under time pressure in oncology nursing: A grounded theory 

study. International Journal of Nursing Studies, 87, ss. 60-68. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2018.07.010 

  

*Vioulac, C., Aubree, C., Massy, Z. A. & Untas, A. (2016). Empathy and stress in 

nurses working in haemodialysis: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 

72(5), ss. 1075-1085. doi:10.1111/jan.12899 

 

Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. I Edberg, A.-K. & Wijk, H. (red.) 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur AB, ss. 37-51 

 

  Wysong, P. R. & Driver, E. (2009). Patients’ Perceptions of Nurses Skill. Critical 

Care Nurse, 29(4), ss. 24-37. doi:10.4037/ccn2009241 

  

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf


 

26 

 

*Yuwanich, N., Sandmark, H. & Akhavan, S. (2016). Emergency department nurses’ 

experiences of occupational stress: A qualitative study from a public hospital in 

Bangkok, Thailand. Work, 53(4), ss. 885-897. doi:10.3233/WOR-152181 

  

  

 

  



 

27 

 

 

Bilaga 1 - Tabell 2. Sammanställning av granskade artiklar  

 

Författare  Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Austin, W. Goble, E. 

Leier, B. & Byrne, P  

2009. 

Kanada. 

Compassion Fatigue: 

The Experience of 

nurses 

Kvalitativ ansats. 

Tolkande beskrivning  

 

Sjukskrivna och 

tidigare sjukskrivna 

sjuksköterskor som 

led av utbrändhet och 

stress. Totalt 

medverkade 5 

sjuksköterskor.  

Intervjustudie 

(gruppintervjuer). 

Studien är även byggd 

på vetenskapliga 

artiklar, 

sjukvårdsriktlinjer och 

litteratur.   

 

Intervjuerna 

transkriberades och 

forskarna 

identifierade 

tillsammans teman. 

Sex sammankopplade 

teman identifierades 

under processen 

 

 

Författare Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Caram, C., Peter, E. 

& Brito, M. J. M. 

2019, Brasilien 

Invisibility of the 

self: Reaching for 

the telos of nursing 

within a context of 

moral distress. 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

13 sjuksköterskor. Observation och 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Intervjuerna skrevs ut 

och innehållsanalyser 

gjordes. Materialet 

kodades, och 

översattes från 

portugisiska till 



 

28 

 

engelska 

underkategorier togs 

ut och dessa delades 

in i kategorier.  

 

 

Författare  Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Jakimowicz, S., 

Hons, B. N., Perry, L. 

& Lewis, J. 2017. 

Australien. 

Insights on 

compassion and 

patient-centred 

nursing in intensive 

care: A constructivist 

grounded theory. 

Den har en kvalitativ 

ansats och designen 

är deskriptiv.  

21 IVA 

sjuksköterskor från 

två olika sjukhus.  

Individuella 

djupintervjuer med 

öppna frågor. 

 

Intervjuerna 

transkriberades ut i 

text och en 

innehållsanalys 

utfördets och 

meningarna delades 

in i kategorier och 

underkategorier.  

 

Författare Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Perry, B., 

Toffner, G., 

Merrick, T. &  

An exploration of the 

experience of 

compassion fatigue in 

Kvalitativ ansatz  

Deskriptiv design. 

19 

onkologsjuksköterskor  

Undersökningsgruppen 

fick gå in på en säker 

hemsida utformad efter 

studien där de fick 

Det utfördes en 

innehållsanalys på 

den transkriberade 

texten och meningar 



 

29 

 

Dalton, J. 2011. 

Kanada 

clinical oncology 

nurses. 

svara på en enkät och 

detaljerat beskriva sin 

upplevelse inom 

cancervård. 

delades in i 

kategorier och 

underkategorier.  

 

 

Författare  Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Russell, K. 2016. 

USA. 

Perceptions of 

Burnout, Its 

Prevention and Its 

Effect on Patient 

Care as Described by 

Oncology Nurses in 

the Hospital Setting. 

Kvantitativ ansats. 

Beskrivande studie. 

61 

onkologisjuksköterskor 

från tre 

vårdavdelningar på 

University of 

Pittsburgh Medical 

Center Presbyterian in 

Pennsylvania. 

Två mätinstrument 

användes: Maslach 

Burnout Inventory-

Human Services 

Survey (MBI-HSS) 

och Inpatient 

Oncology Nursing 

Questionnaire (IONQ) 

 

Mätinstrumenten 

analyserades med 

deskriptiv statistik. 

 

Taleghani, F., 

Ashouri, E., 

Memarzadeh, M. & 

Barriers to empathy-

based care: oncology 

nurses’ perceptions. 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv design. 

18 sjuksköterskor 

med minst ett års 

erfarenhet av 

onkologivård. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer enskilt 

med varje deltagare. 

De startade med 

Innehållsanalys. 

Intervjuer skrevs ut, 

delades in i 

meningsbärande 



 

30 

 

Saburi, M. 2018. 

Iran. 

breda frågor och 

rörde sig mot 

specifika frågor. 

 

enheter, kodades och 

sedan togs kategorier 

och underkategorier 

ut. 

 

 

Författare  Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Udo, C. Danielson, E. 

Henoch, I. Melin-

Johansson, C. 

2013. 

Sverige  

 

Surgical nurses` 

work-related stress 

when caring for 

severely ill and dying 

patients in cancer 

after participating in 

an education 

intervention on 

existential issues.   

Blandad kvalitativ 

och kvantitativ ansats 

42st sjuksköterskor 

anmälde sig frivilligt 

efter att forskarna haft 

ett informationsmöte 

på kirurgiska 

avdelningar.  

Upprepade intervjuer 

med 11 sjuksköterskor 

i ett 

utbildningsprogram. 

Enkäter utskickade till 

42st sjuksköterskor vid 

4 tillfällen.  

 

Intervjun 

transkriberades till 

text och en 

innehållsanalys 

utfördes och 

meningar delades in i 

kategorier och 

underkategorier. 

Några månader 

senare skickades 

enkäter skickades ut 

till samma 

studiedeltagare.  



 

31 

 

 

 

 

Författare  Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Vinckx, M.-A. 

Bossuyt, I., Dierckx 

de Casterlé, B.  

2018. 

Belgien 

Understanding the 

complexity of 

working under time 

pressure in oncology 

nursing: A grounded 

theory study.  

Kvalitativ ansats. 

 Grundad teori. 

Sjuksköterskor som 

arbetade minst 50% 

patientnära. 

Sjuksköterskorna 

skulle även ha jobbat 

minst 6 månaders på 

samma avdelning. 

Totalt medverkade 14 

sjuksköterskor från 5 

olika onkologi 

avdelningar. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med varje 

sjuksköterskor 

individuellt.  

 

Den inspelade 

intervjun skrevs i 

text. Från det 

skapades olika 

kategorier och 

underkategorier. 

Forskarna läste 

igenom flera gånger 

för att få en förståelse 
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Austin, W. Goble, E. Leier, B. & Byrne, P  

 

 

Att utforska sjuksköterskors upplevelse av 

empatitrötthet. 

Studiens deltagare beskrev att stressen ledde 

till en oförmögenhet att möta patienterna på 
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tekniska sidan av vården. De distanserade sig 

från patienterna och byggde en barriär för att 

skydda sitt inre.  

 

 

Författare Syfte Resultat 

Caram, C., Peter, E. & Brito, M. J. M. Att analysera hur sjuksköterskor når telos i sin 

yrkesutövning. 

Sjuksköterskorna upplevde att de blev 

osynliga för sig själva när de mötte 

motsägelser i sitt dagliga arbete. Det 

distanserade dem från sin yrkesutövning och 

de kände inte igen sig själva. De hade mist sin 

telos. 
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perspektiv. 

tillfredsställelse och i sin tur generera att de 

ger omvårdnad med medkänsla. Det blir en 

god cirkel. IVA sjuksköterskor som känner 

sig respekterade och har stöd av 

arbetsledningen leder till bättre engagemang 

och vård till patienterna 

 

Författare Syfte Resultat  

Perry, B., 

Toffner, G., 

Merrick, T. & 

Dalton, J. 

Att utforska onkologisjuksköterskors 

upplevelse av empatitrötthet.  

Sjuksköterskorna upplevde att 

medkänslotrötthet ökade då de inte kunde ge 

den vård de önskade till patienterna. 

Upplevelsen av medkänslotrötthet lindrades 

av stöd från kollegor, kunna skapa band till 

andra, erkännande, mogenhet och erfarenhet. 

 

 

 

 

Författare Syfte  Resultat 

Russel, K. 

 

Att identifiera övergripande uppfattningar om 

utbrändhet hos onkologisjuksköterskor inom 

slutenvården. 

Onkologisjuksköterskor i slutenvården 

rapporterade en måttlig nivå av uppfattad 

utbrändhet. Sjuksköterskorna upplevde att 

utbrändheten inverkade negativt på vården de 

gav. Sjuksköterskorna ansåg att de upplevde 
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utbrändhet på grund av fler patienter per 

sjuksköterska, uteblivna luncher och 

förkortade raster. De upplevde att utbrändhet 

kunde förebyggas genom tillräckliga resurser, 

samarbete, arbeta i team och stöd från familj 

och vänner. 
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Taleghani, F., Ashouri, E., Memarzadeh, M. 

& Saburi, M. 

 

Att utforska onkologi- 

sjuksköterskors uppfattningar rörande hinder 

för vård baserad på empati. 

Tre huvudkategorier hittades vid analysen. 

Det var hinder kopplade till omvårdnaden: 

avsaknad av medlidande, ointresse av 

onkologivård och självkritik. Hinder kopplade 

till sjukvård: stress i arbetet, 

uppgiftsorientering, ingen formell utbildning, 

dåligt chefsstöd och könsojämlikhet mellan 

vårdare och vårdtagare. Hinder relaterade till 

cancervård: svårighet att upprätthålla empati 

för cancerpatienterna och olämliga 

cancerpatienter. 

 

Författare Syfte  Resultat 
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Udo, C. Danielson, E. Henoch, I. & Melin-

Johansson, C. 

 

Att beskriva kirurgsjuksköterskors upplevelse 

av arbetsrelaterad stress i vårdandet av svårt 

sjuka och döende cancerpatienter efter 

deltagit i utbildning om existentiella frågor. 

Studien visar på att utbildningar har en positiv 

påverkan på upplevelse av arbetsrelaterad 

stress vid vårdandet av svårt sjuka och döende 

patienter. Utbildningen gav även bättre 

beslutsfattning och minskade besvikelse i 

jobbet. Studien tar även upp den 

arbetsrelaterade stressen påverkas av tidsbrist, 

arbetsbörda och att chefer bör bejaka den 

biten för att stödja sjuksköterskor i deras 

arbete. 

 

 

 

 

 

Författare Syfte  Resultat 

Vinckx, M-A., 

Bossuyt, I. & Dierckx de Casterlé, B.  

 

 Onkologisjuksköterskors upplevelse av 

tidspress och dess potentiella konsekvenser 

för omvårdnaden och hur sjuksköterskor 

hanterar det.  

Sjuksköterskorna upplevde tidspress som 

delad verklighet. Vi visade att sjuksköterskor 

hanterar tidspressen på olika sätt med olika 

strategier. Tidsbrist är ett hinder att ge bra 

omvårdnad till patienterna. Tidsbristen 
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försvårar interaktionen mellan sjuksköterskor 

och patienten.  

 

 

Författare Syfte  Resultat 

Vioulac, C., Aubree, C., Massy, Z. A. & 

Untas, A. 

Att utforska begreppen empati och stress och 

deras möjliga interaktioner hos sjuksköterskor 

som på dialysavdelningar i Frankrike 

Det visade den särskilda prägel 

dialyssjuksköterskornas arbete har och 

behovet av fortsatt forskning om begreppen 

rörande mer precist inflytandet stress har på 

empati. Särskilt rörande sjuksköterskornas 

erfarenheter och hur stressen påverkar 

patienterna. 

 

 

Författare Syfte Resultat 

Yuwanich, N., Sandmark, H. & Akhavan, S. Att utforska sjuksköterskors uppfattning av 

arbetsrelaterad stress på en akutavdelning. 

Stressen ledde till försämring i kvaliteten på 

omvårdnaden, den holistiska aspekten 

försvann och nedsatt yrkesskicklighet på 

grund av försämrad fokus och 

koncentrationsförmåga. 
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Bilaga 3 - Tabell 4. Relevansbedömningstabell  

Mall för kvalitetsgranskning av artiklar 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 

studeras) som studeras i granskad 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 

granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella 

studien**? 
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Bilaga 4 - Tabell 5. Kvalitetsgranskningstabell  
 

  

Ja, med 

motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, 

med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 

Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. 
Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 

Är deltagarna relevanta 

i förhållande till 

studiens syfte? 
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5. 

Är inklusionskriterier 

och eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 

Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen genomförs 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är metoden för 

datainsamling relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 

Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 

beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 
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10. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 

Diskuteras den kliniska 

betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden och 

genomförandet av 

studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 

Är 

trovärdighetsaspekter 

för studien diskuterade? 
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