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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sjuksköterskans arbetsrelaterade stress är ett väl utforskat ämne där det har visat 

sig  att  kraven  och  arbetstyngden  för  sjuksköterskor  har  ökat  senaste  decenniet. 

Sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess betydelse för omvårdnaden är ett mindre 

utforskat ämne. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskan upplever att den arbetsrelaterade 

stressen påverkar omvårdnaden. Att beskriva hur patienten upplever att sjuksköterskans 

arbetsrelaterade stress påverkar omvårdnaden samt att beskriva hur undersökningsgruppen ser 

ut i de valda artiklarna. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design med 12 vetenskapliga bearbetade artiklar av 

kvalitativ och kvantitativ ansats har använts. 

Resultat: En gemensam nämnare som togs upp ur majoriteten av artiklarna var att 

omvårdnadskvalitén och patientsäkerheten skattades som dålig av sjuksköterskan i de 

vårdmiljöerna där sjuksköterskan upplevde arbetsrelaterad stress. Patienter upplevde även en 

sämre omvårdnad där sjuksköterskor upplevde mer arbetsrelaterad stress. 

Slutsats: I föreliggande litteraturstudie har det framkommit att sjuksköterskans 

arbetsrelaterade stress har betydelse för omvårdnaden. Där sjuksköterskan upplever 

arbetsrelaterad stress, upplevs en dålig omvårdnadskvalité av både sjuksköterskan och 

patienten. 
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Abstract 
 

Background: The nurses work-related stress is a well-researched topic where it has been 

proven  that  the  requirements  and  the  workload  for  nurses  have  increased  over  the  past 

decade.  The nurses’ work-related stress and its effect on nursing care is however a less 

explored topic. 

Purpose: The purpose of this study was to describe how nurses perceive the work-related 

stress affecting their nursing care. It also aims to describe how the patients perceive the 

nurses' work-related stress affecting the nursing ability and how the study group is presented 

in each chosen academic publishing. 

Method: A literature review with a descriptive design that contains 12 examined scientific 

articles with qualitative and quantitative designs. 

Results: A common denominator found in the majority of the articles was that the quality of 

nursing care was estimated as lower by the nurses where they experienced great work-related 

stress. Patients also experienced bad nurturance in these stressed work environments for 

nurses. 

Conclusion:  This  literature  review  shows  that  that  nurses’  work-related  stress  has  a 

significant impact on their ability for nursing care. Where the nurses experience work-related 

stress,    both    patients    and    nurses    perceive    that    the    quality    of    care    is    poor. 
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1. Introduktion 
1.1 Stress 
Stress är en subjektiv upplevelse av yttre belastningar som kan ha olika påverkan på den 

fysiska och psykiska hälsan hos människan (Kristoffersen et al. 2006). På grund av den höga 

arbetsbelastningen, personalbrist och tidspress har stressen ökat inom sjukvården och därför 

blivit ett högaktuellt ämne i dagens sjukvård. Stress har visat sig vara hälsosamt och förbättra 

människors prestationer och livskvalité upp till en viss nivå. När stressen blir för stor, förlorar 

dock stressen sin positiva inverkan på människans liv och blir istället skadlig och ohälsosam, 

detta på grund av för höga krav och stor arbetsbelastning. Trots att stress kan leda till ohälsa, 

klassas det inte som en sjukdom utan som ett tillstånd. Stress klassas dock som ett tillstånd 

och inte en sjukdom (Sharma et al. 2014). Långvarig stress kan även få fysiska och psykiska 

konsekvenser   som   påverkar   det   dagliga   livet   såsom   sömnsvårigheter,   mardrömmar, 

irritabilitet och huvudvärk (Yueh-Chi & Chieh-Hsing 2012). 

 
 

1.2 Lagar och författningar 
Målet för hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) är att alla människor på lika 

premisser ska ha rätt till en god vård som ges med respekt till människors lika värde.  En god 

vård innebär bland annat god kvalitet vad gäller hygien, att skapa trygghet för patienten och 

behandlingen, visa respekt för patientens integritet och självbestämmande samt ta hänsyn till 

patientens behov av kontinuitet. Patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS 2010:659) innebär bland 

annat att gynna hög patientsäkerhet genom bland annat bestämmelser om att vårdgivaren har 

skyldighet att utöva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och skyldighet att anmäla om 

verksamheten förändras för att se till att den är tillräckligt säker för att kunna utföra god och 

säker omvårdnad för patienterna. 

 
 

1.3 Antonovskys stressteori 
Vad som avgör hur personer upplever olika typer av händelser är enligt Antonovsky KASAM, 

som står för känsla av sammahang. Detta handlar om förmågan att begripa, hantera samt 

känna meningsfullhet i det som händer runtomkring. Om personen har en god förmåga att 

begripa, hantera och känna meningsfullhet i det som händer har denna person en hög KASAM 

(Antonovsky 2005). 
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Yttre händelser uppfattas som en subjektiv inre upplevelse hos människan, antingen som en 

stressor eller icke stressor. Om den yttre händelsen uppfattas som en icke stressor reagerar 

personen  med  att  adaptera  och  tar  fram  lämpliga  resurser  för  att  lösa  problemet.  Om 

händelsen upplevs som en stressor skapas istället ett spänningstillstånd som senare leder till 

stress. Antonovsky menar att en människa som har en hög KASAM upplever en viss händelse 

som en icke stressor och reagerar därmed automatiskt med att adaptera till kraven. En 

människa med låg KASAM som utsätts för samma händelse uppfattar detta som en stressor 

och då skapas ett spänningstillstånd som senare leder till stress. Antonovsky tar också upp att 

en stark KASAM får man genom livserfarenhet då personen lär sig att hantera och begripa 

olika livssituationer, både privat och i yrkeslivet (Antonovsky 2005). 

 
 

1.4 Omvårdnad 
Omvårdnad är ett av sjuksköterskans tre kompetensområden. Detta innebär att som 

sjuksköterska ha förmågan att bland annat kunna bevara det friska hos patienten, tillämpa 

omvårdnadsprocessen och förmågan att kunna ha ett empatiskt förhållningssätt. Att kunna 

uppmärksamma och hantera psykiska och fysiska förändringar i patientens tillstånd är även en 

viktig del (Socialstyrelsen 2005). 

 
 

Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka och den yngre generationens hälsoutveckling har 

en nedåtgående trend. Detta har lett till ökade besök hos sjukvården vilket i sin tur ställer 

högre krav på sjuksköterskan vad gäller arbetsbelastningen som i sin tur kan leda till 

arbetsrelaterad stress. Antalet rapporteringar, anmälningar samt missnöjet över vård och 

behandling hos patienter har under det senaste decenniet ökat (Socialstyrelsen 2014). Kraven 

och förväntningarna på sjuksköterskor blir allt högre. Ökat medicinskt ansvar och 

underbemanning av personal har ställt höga krav på sjuksköterskan och därmed skapat en 

högre arbetsrelaterad stress (Humphries et al. 2014). Andra viktiga grundstenar som 

sjuksköterskan förväntas ha djupare kunskap inom är; medicinsk kompetens, utbildning, 

pedagogisk kompetens, omvårdnads kompetens, teoretisk omvårdnadskunskap. Personlig 

mognad, genuint intresse för sina patienter, kommunikationsskickligheter, erfarenhet från 

andra vårdområden, självständighet och säkerhet i yrkesrollen är också förväntade egenskaper 

(Tunedal & Fagerberg 2001). 
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En god omvårdnad innebär bland annat att kunna nå och förstå varandra i rollen som patient 

och vårdgivare för att ha möjlighet att kunna ge den mest lämpliga vården för patienten. 

Patientsäkerheten är en betydande faktor för att uppnå god omvårdnad. Brister i 

patientsäkerheten leder till lidande för patienten, onödiga kostnader för samhället samt en 

minskad tillit för hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). De förutsättningar som krävs 

för att skapa en bra och patientsäker vård är bland annat att personalen är medveten och 

uppmärksam på eventuella risker som kan uppstå. Detta kan underlättas genom att använda 

sig av strukturerad och fullständig dokumentation (Socialstyrelsen, 2014). 

 
 

1.5 Arbetsrelaterad stress inom omvårdnaden 
I Sverige minskar resurserna samtidigt som behovet inom hälso- och sjukvården ökat. Antalet 

läkarbesök ökar samtidigt som vårdplatserna minskar och patienter som blir inlagda blir allt 

sjukare och vårdas under kortare tid. Samtidigt har antalet anmälningar och klagomål ökat 

(Socialstyrelsen 2014). Enligt Socialstyrelsen (2003) är de som arbetar inom den offentliga 

sektorn såsom vård- och omsorgspersonal mer benägen att utveckla stress än på andra 

arbetsplatser. 

 
 

Internationell forskning har visat att det som sjuksköterskor upplever stressande på 

arbetsplatsen är den höga arbetsbelastningen, personal brist, avsaknad av läkare, oklara 

arbetsvillkor, skiftarbete, oklara rutiner, relationer mellan personal och brist på bekräftelse 

från ledning inom avdelningarna (Happell et al. 2013, Humphries 2014). En stressad 

arbetsmiljö har visat sig leda till skadliga effekter både på den fysiska och psykiska hälsan 

(Akbari et al. 2014). 

 

 

1.6 Problemformulering 
Den arbetsrelaterade stressen inom sjuksköterskeyrket är idag ett problem. Det finns studier 

som påvisar vilka faktorer som upplevs stressande på arbetsplatsen (Happell et al. 2013, 

Humphries 2014, Akbari et al. 2014). Sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess 

betydelse för omvårdnaden är dock ett mindre utforskat ämne. Då antalet rapporteringar, 

anmälningar och klagomål över vård och behandling har ökat under det senaste decenniet i 

Sverige (Socialstyrelsen 2014) är det av stor vikt att undersöka om sjuksköterskans 

arbetsrelaterade stress har någon betydelse för omvårdnaden. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Happell%20B%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23700980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Akbari%20J%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=25270011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=Happell%20B%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=23700980
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1.7 Syfte 
Hur upplever sjuksköterskan att den arbetsrelaterade stressen påverkar omvårdnaden och hur 

upplever patienten att sjuksköterskans arbetsrelaterade stress påverkar omvårdnaden. Hur 

undersökningsgrupperna ser ut i artiklarna ska även beskrivas. 

 
 

1.8 Frågeställning 
1. Hur upplever sjuksköterskan att den arbetsrelaterade stressen påverkar omvårdnaden? 

 

2. Hur upplever patienten att sjuksköterskans arbetsrelaterade stress påverkar omvårdnaden? 
 

3. Hur ser undersökningsgruppen ut i artiklarna? 
 

 
 

2. Metod 
2.1 Design 
Föreliggande allmänna litteraturstudie kommer att ha en deskriptiv design (Polit & Beck 

 

2008). 
 

 
 

2.2 Databaser 
Databaser som används i denna studie är PubMed (MedLine) då detta är den främsta källan 

för biomedicinsk- och omvårdnadslitteratur. Cinahl som är en användbar databas för 

sjuksköterskor och Scopus som är en lämplig databas inom omvårdnad har också använts 

(Polit & Beck 2008). 

 
 

2.3 Sökord och sökstrategier 
För att hitta relevanta artiklar och specificera sökningen användes MesH-termer som är en 

kontrollerad medicinsk vokabulär som används vid U.S. National Library of Medicine (NML) 

(Karolinska institutet 2014). För att begränsa sökningen ytterligare och hitta de mest relevanta 

artiklarna användes även fritext samt boelska termer såsom “AND” (Polit & Beck 2008). 

Sökord markerade med en * är MesH-termer. Utifrån syfte och frågeställning gjordes en 

manuell sökning i PubMed utifrån en annan funnen artikels referenslista där fyra artiklar 

valdes (Aiken et al 2008, Aiken et al. 2011, Aiken et al. 2012, Bégat et al. 2005). Sökningen 

gjordes mellan oktober-november 2014 och presenteras i tabell 1. 
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2.4 Tabell 1. Översikt över databaser, sökord, begränsningar och resultat. 

 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Tänkbara 

källor 

Valda källor 

(exklusive 

dubletter) 

PubMed Workrelated stress AND 
nursing care* 

53 3 3 

Scopus Workrelated stress AND 
nursing care 

1 1 0 

Cinahl Workrelated stress AND 
nursing care 

1 1 0 

PubMed Patient safety AND work 
related stress AND nurses 

22 6 5 

Scopus Patient safety AND work 
related stress AND nurses 

21 6 0 

Cinahl Patient safety AND work 
related stress AND nurses 

44 3 0 

Manuell sökning 
genom 

artikelreferenser 

Relevans för syfte och 
frågeställningar 

  4 

Total  142 20 12 
 
 

2.5 Urval och urvalsprocess 
För att få tillräckligt med användbart underlag för litteraturstudien användes både 

inklusionskriterier och exlusionskriterier. Inklusionskriterier för denna studie var artiklar som 

är publicerade på svenska eller engelska, fritt tillgängliga för full text eller fritt tillgängliga via 

HIG’s prenumerationer samt Peer Rewied. Exklusionskriterier för denna studie är 

litteraturstudier, studier äldre än 10 år studier, studier som inte tagit upp några etiska 

överväganden samt studier som inte är relevanta till denna litteraturstudies syfte. 
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Figur 1. Utfall av databassökning 

den 26 mars 2015 

 

 
 

2.6 Dataanalys 
Utifrån sökningen och totalt antal träffar läste författarna igenom alla titlar och abstrakt för att 

se om artiklarnas syfte och frågeställning var relevant för föreliggande litteraturstudie. 

Relevanta  artiklar  sparades  och  metod  och  resultatetdelen  arbetades  igenom.  Utifrån  det 

kunde antal relevanta källor räknas ut och sedan bestämdes valda källor. Resultatdelen i de 

valda artiklarna granskades självständigt och sedan diskuterades resultatet gemensamt. Denna 

process gjordes för att minska risken för misstolkningar eller missförstånd av studiernas 

resultat och säkerställa kvalitén i denna litteraturstudie (Polit & Beck 2012). Litteraturstudien 

avser att beskriva hur sjuksköterskan och patienten upplevde att sjuksköterskans 

arbetsrelaterade stress har för påverkan för omvårdnaden, därför exluderas artiklarnas del av 

resultatet som fokuserades på annan vårdpersonal, andra vårdkontakter eller omvårdnaden till 

anhöriga. Efter att resultatet diskuterades gemensamt hittades samband, likheter och olikheter 

och utifrån det skapades rubriker. Dessa rubriker är: stress relaterat till erfarenhetsbrist, stress 

relaterat till tidsbrist och ansvar, stress relaterat till vårdtyngd och andel patientansvar och 

stress relaterat till arbetsmiljö. 
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Författarna granskade metoddelen i de valda artiklarna självständigt. Artiklarnas metoddel 

diskuterades sedan mellan författarna för att se om den uppfattades likadant. En 

sammanställning av författare och årtal, titel, design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys och bortfall gjordes sedan. 

 
 

2.7 Forskningsetiska överväganden 
 

I denna litteraturstudie används endast artiklar som har blivit godkända av en etisk kommitté, 

eller påvisat ett etiskt förhållningssätt (Polit & Beck 2008). Författarna arbetar utifrån ett 

etiskt förhållningssätt vad gäller granskning och val av artiklarna genom att utelämna egna 

åsikter samt kritiskt och objektivt granska artiklarnas innehåll samt redovisa samtliga resultat 

och inte utelämna något från artiklarnas resultat som ingår i litteraturstudien. 

 
 
 

3. Resultat 
Resultatet är sammanställt utifrån 12 vetenskapliga studier med både kvalitativ och kvantitativ 

 

ansats. Resultatet presenteras i tabellform (se bilaga 1) med författare och årtal, titel, syfte och 

huvudresultat samt i löpande text utifrån de skapta rubrikerna. Den metodologiska 

frågeställningen sammanfattas i en annan tabell (se bilaga 2) med författare och årtal, titel, 

design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalys och bortfall samt 

i löpande text. Studierna tar upp hur stress av olika slag upplevs ha påverkat olika delar i 

omvårdnadsarbetet. Gemensamt för alla studier är att den arbetsrelaterade stressen hos 

sjuksköterskor upplevs ha en påverkan på omvårdnaden av patienter och sjuksköterskor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Översikt över hur rubrikerna fördelades 
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3.1 Stress relaterat till erfarenhetsbrist 
Två studier visade att sjuksköterskor med mindre än 5 års erfarenhet upplevde mer 

arbetsrelaterad stress. Det visade sig att de upplevde osäkerhet, hade en sämre 

bedömningsförmåga samt att de var rädd för att göra fel (Lützén et al. 2010, Aholaakko 

2011). De hade svårt att fokusera och prioritera relevanta saker i sitt arbete. Sjuksköterskan 

upplevde att dennes osäkerhet påverkade patienten då denne visade sig bli mer orolig 

(Aholaakko 2011). Sämre prioriterings- och hanteringsförmåga, vad gällande komplicerade 

situationer hos sjuksköterskor med mindre erfarenhet, ledde till att arbetet gick långsammare 

och sjuksköterskorna upplevde mer stress. Detta gjorde dock att de fick mer stöttning av andra 

kollegor, vilket underlättade arbetet och patienterna blev mindre drabbade av sjuksköterskans 

stress. Sjuksköterskor med mindre erfarenhet upplevde också en arbetsrelaterad stress på 

grund av att de ansåg att de inte kunde ge den omvårdnad som patienterna hade behov utav 

(Lützén et al. 2010). 

 
 

3.2 Stress relaterat till tidsbrist och ansvar 
Tidsbrist och ett stort medicinskt ansvar visade sig leda till ökad stress hos sjuksköterskorna, 

detta upplevdes ha en påverkan på omvårdnaden till patienterna då omvårdnadsbehovet var 

större än vad som kunde ges enligt sjuksköterskorna (Udo et al. 2013, Lützén et al. 2010, 

Berland et al. 2008, Halbesleben et al. 2008). Vissa delar i patientomvårdnaden blev uteslutna 

eller  försenade  visade  en  kvalitativ  studie  (Elfering  et  al.  2006).    Sjuksköterskorna 

observerade att patienterna reagerade på personalens stressiga arbetssätt när de raskt gick från 

rum till rum utan någon tid till att stanna som ledde till att många patienter avstod från att 

besvära personalen (Udo et al. 2013). 

 
 

Stress i arbetet relaterat till tidsbristen, upplevdes leda till minskad patientsäkerhet (Berland et 

al. 2008, Elfering et al. 2006, Halbesleben et al. 2008) då vissa arbetsmoment inte blev 

slutförda, uppföljda eller utvärderade korrekt. Personalen hade inte tillräckligt med tid till att 

förbereda sig inför olika moment såsom medicindelning, materialhantering och dagliga 

kontroller (Berland et al. 2008). Otillräcklig eller inkorrekt dokumentation, felmedicinering, 

bortglömd eller otillräcklig rapportering (Elfering et al.2006), avvikelserapporter och 

olycksrapportering visade sig då öka i dessa sammanhang (Halbesleben et al 2008). Det ökade 

ansvaret hos en sjuksköterska var associerat till stress och där stort ansvar och hög 

självständighet fanns, förekom även hög avvikelserapportering där incidenterna var direkt 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout%3A%3Ainit
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout%3A%3Ainit
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patientrelaterade och hade ogynnsamma konsekvenser upplevde sjuksköterskorna (Park & 

Kim 2013, Nielsen et al.2013). 

 
 

3.3 Stress relaterat till vårdtyngd och andel patientansvar 
Det har visat sig att på de avdelningar där fler antal patienter per sjuksköterska förekom, där 

arbetstyngden var högre, upplevdes mer stress (Aiken et al. 2008, Aiken et al 2012). Där fler 

registrerade utbrända sjuksköterskor förekom fler rapporteringar av felbedömningar och ett 

högre antal dödsfall (Aiken et al. 2008). 

 
 

I en stressad arbetsmiljö där ett ökat antal patienter per sjuksköterska förekom, bedömde 

sjuksköterskorna att det fanns brister i omvårdnadskvaliten och patientsäkerheten (Aiken et al. 

2008, Aiken et al 2012). Det fanns endast tid för de mest grundläggande 

omvårdnadsåtgärderna och även om de mer än gärna ville stanna ett par minuter hos patienten 

fanns inte tid till detta på grund av det stora antalet patienter de hade ansvar för (Udo et al. 

2013). I en arbetsmiljö där ett högt patientantal per sjuksköterska förekom, upplevde 

patienterna sin allmänna omvårdnadskvalitet som dålig. Sjuksköterskans upplevelse av dålig 

omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet stämde således överens med patienternas upplevelse 

(Aiken et al 2012). 

 
 

3.4 Stress relaterat till arbetsmiljö 
De vårdmiljöer där sjuksköterskan uppfattade sin allmänna arbetsmiljö som dålig förekom 

mer stress och ett högre antal registrerade utbrända sjuksköterskor. En dålig och stressande 

arbetsmiljö upplevdes bero på olika faktorer såsom otillräcklig bemanning, brist på adekvata 

arbetsinstrument, brist på delaktighet och att kunna påverka organisationen samt brist på 

ledningens support (Aiken et al. 2011). Den dåliga och stressande arbetsmiljön upplevdes ha 

konsekvenser för omvårdnaden av sjuksköterskan, då dennes bedömning av patientsituationer 

försämrades då han eller hon baserade sina beslut på känslor och inte på kunskap (Bégat et al. 

2005). I en stressad arbetsmiljö förekommer även fler etiska konflikter, då sjuksköterskan 

upplevde sämre empatisk förmåga i konflikter mellan personal och patient, ledde detta till en 

sämre omvårdnad (Bégat et al. 2005). Andra negativa konsekvenser enligt sjuksköterskan var 

otillräcklig patientutbildning, förberedelser för hemgång, kontinuitet, uppföljning samt 

patientkommunikation. I dessa stressade arbetsmiljöer registrerades fler komplikationer, 

felmedicineringar,   postoperativa   infektioner,   fall,   skador, kateterassocierad   sepsis   och 

dödsfall (Aiken et al. 2011). 
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Sjuksköterskor som arbetade skift och hade osäker anställning upplevde mer arbetsrelaterad 

stress och kände att det påverkade omvårdnaden. De som arbetade skift upplevde mer stress 

och begick fler patientrelaterade incidenter än de som bara jobbade dagtid. Detta upplevdes 

bero på sömnbrist. De som hade osäker anställning upplevde också mer arbetsrelaterad stress, 

då  dem  gick  och  oroade  sig  över  sin  anställning  istället  för  att  fokusera  på 

patientomvårdnaden. Dessa sjuksköterskor visade sig begå fler misstag än de som hade en fast 

anställning (Park & Kim 2013). 

 
 

3.5 Undersökningsgrupp 
Totalt innehöll de tolv analyserade studierna 170 240 sjuksköterskor och 363 660 patienter, 

majoriteten av sjuksköterskorna var kvinnor. Fördelningen av sjuksköterskor och patienter för 

varje land presenteras i tabell 4. Majoriteten av sjuksköterskorna och patienterna som 

inkluderades i studierna var från USA. 

 
 

I de tolv samtliga analyserade studierna var alla legitimerade sjuksköterskor. I fyra av dessa 

tolv analyserade artiklar togs könsfördelningen upp (Aholaakko 2011, Lützén et al. 2010 , 

Aiken et al. 2008, Berland et al. 2008) Totalt antal kvinnor, av de som tog upp 

könsfördelningen, var 9667 kvinnor och 610 män. Ingen könsfördelning bland 

patientundersökningsgrupperna angavs. Samtliga studier genomfördes i sjukhusmiljö. Sex av 

tolv studier tog upp specifika avdelningar där studien genomfördes (Aholaakko 2011, Lützén 

et al. 2010, Udo et al. 2013, Aiken et al. 2012, Berland et al. 2008, Nielsen et al. 2013) 

Majoriteten av dessa studier gjordes på kirurgavdelningar. Andra vanliga avdelningar som 

förekom var medicinavdelningar och intensivvårdsavdelningar. Sju av tolv studier tar upp 

yrkeserfarenhet och den varierade från 2 månaders tid upp till 30 år eller mer (Aholaakko 

2011, Lützén et al. 2010, Udo et al. 2013, Bégat et al. 2005, Berland et al. 2008, Halbesleben 

et al. 2008, Park & Kim 2013). Alla 12 artiklar tog upp åldersintervallet på de sjuksköterskor 

som deltog och det var mellan 20-61 år. Båda studierna som undersökte patienter tog upp 

åldersintervallet, vilket var mellan 20-85 år (Aiken et al. 2012, Aiken et al. 2008). 

 
 

Tre av tolv tog upp bortfall i sina studier och de värdena varierade mellan 2.5% och 8.5%. 

Medelvärdet för studiernas bortfall var 5.3% (Aholaakko 2011, Lützén et al. 2010, Udo et al. 

2010). 



Jenny Brungs & Malin Wallström 

11 

 

 

den 26 mars 2015 

 
3.6 Tabell 4. Undersökningsgruppens representanter för varje land 

 
 

Land Legitimerade 

sjuksköterskor 

Patienter 

Belgien 3 186 2 623 

Danmark 118  

England 12 769  

Finland 1 162 1 947 

Grekland 367 616 

Irland 1 406 285 

Japan 5 956  

Kanada 16 844  

Kina 6 571  

Korea 5 183  

Nederländerna 2 217  

Norge 3 846  

Nya Zeeland 3 944  

Polen 2 605 4 136 

Spanien 2 804 470 

Sverige 10 212  

Schweiz 1 655 997 

Thailand 8 222  

Tyskland 4 184 244 

USA 76 989 352 342 

Totalt antal 170 240 363 660 

 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskan upplevde att den 

arbetsrelaterade stressen påverkade omvårdnaden samt att beskriva hur patienten upplevde att 

sjuksköterskans arbetsrelaterade stress påverkade omvårdnaden. Resultatet som framkom ur 

den föreliggande litteraturstudien var att sjuksköterskor med mindre arbetserfarenhet, större 
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andel patientansvar, tidsbrist och en dålig skattad arbetsmiljö upplevde en mer arbetsrelaterad 

stress som hade olika konsekvenser för omvårdnaden. Patienter upplevde även en sämre 

omvårdand där sjuksköterskor upplevde mer arbetsrealterad stress. En gemensam nämnare 

som togs upp i majoriteten av artiklarna var att omvårdnadskvalitén och patientsäkerheten 

upplevdes som dålig av sjuksköterskan i de vårdmiljöerna där det fanns hög arbetsrelaterad 

stress. 

 
 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Stress relaterat till erfarenhetsbrist 
 

Två studier i föreliggande litteraturstudie visar att sjuksköterskor med mindre erfarenhet 

upplever en högre arbetsrelaterad stress och detta har direkt betydelse för omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna känner mer osäkerhet i sitt yrke, har en sämre bedömningsförmåga samt 

svårigheter med att prioritera sitt arbete, vilket leder till ett långsammare omvårdnadsarbete 

(Lützén et al. 2010, Aholaakko 2011). Tidigare forskning påvisar liknande resultat, att yngre 

sjuksköterskor och de med mindre yrkeserfarenhet upplever mer arbetsrelaterad stress. Yngre 

och mindre erfarna sjuksköterskor har även större benägenhet att utveckla sjuklig stress än de 

som har mer erfarenhet och är äldre (Burtson & Stichler 2010). Antonovsky belyser i sin 

stressteori att så länge man är ung så har man naturligt lägre KASAM. Han menar att 

människor med mindre livserfarenhet har mindre begriplighet och hanterbarhet. En hög 

KASAM kommer med erfarenhet och erfarenhet kommer med åldern. Detta stärker denna 

litteraturstudies resultat, om att yngre och mindre erfarna sjuksköterskor upplever mer 

arbetsrelaterad stress och lättare kan utveckla skadlig stress än de som är mer erfarna 

(Antonovsky, 2005). Att ta hand om sin egen hälsa och egenvård för sjuksköterskan är också 

viktigt  enligt  International  Council  of Nurses  (ICN) etiska kod  (ICN  2007),  för att  inte 

äventyra patientens omvårdnad. 

 
 

Föreliggande  litteraturstudie  har  funnit  att  sjuksköterskor  med  mindre  yrkeserfarenhet 

upplever mer stress (Lützén et al. 2010, Aholaakko 2011), detta kan kopplas till tidigare 

forskning   med   liknande   resultat   där   det   har   visat   att   sjuksköterskor   med   mindre 

yrkeserfarenhet upplever mer stress men och därmed har en stark önskan om att vilja lämna 

sitt jobb (Wu et al. 2012). För att minska risken för att sjuksköterskor ska lämna sitt jobb har 

en annan tidigare studie visat att där sjuksköterskor fått stöd från ledningen har de känt sig 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout%3A%3Ainit
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout%3A%3Ainit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20TY%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=21983395
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mer tillfreds med sitt yrke och därmed hade mindre benägenhet att lämna sitt jobb samtidigt 

som kvalitén på omvårdnaden varit högre (Gunnarsdóttir et al. 2007). 

 
 
Stress relaterat till vårdtyngd och andel patientansvar 

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) har arbetstyngden för sjuksköterskan ökat då antalet vårdplatser 

minskat samtidigt som patienterna som läggs in för sjukhusvård blir allt sjukare. I denna 

litteraturstudie har det framkommit att avdelningar där vårdtyngden är högre och där 

sjuksköterskan har ett större antal patienter att ansvara för, upplevs mer stress bland 

sjuksköterskor. Sjuksköterskors bedömning av omvårdnadskvalité är dålig och patienternas 

upplevelse av sin allmänna omvårdnad är också dålig (Aiken et al. 2008, Aiken et al. 2012). 

Annan tidigare forskning har visat liknande resultat, fast i omvänd ordning. I vårdmiljöer där 

sjuksköterskan hade ett mindre antal patienter att ansvara för, upplevdes mindre stress av 

sjuksköterskorna samtidigt som deras och patienternas bedömning av omvårdnadskvalitén var 

högre (Kutney-Lee et al. 2002). Sjuksköterskornas och patienternas upplevelse av 

omvårdnadskvaliten stämde såväl överens, både i stressiga och icke stressiga arbetsmiljöer för 

sjuksköterskan. 

 
 
Stress relaterat till tidsbrist och ansvar 

 

Enligt Socialstyrelsen är patientsäkerhet en betydande faktor för att uppnå god omvårdnad. 

Brister i patientsäkerheten leder till lidande för patienten, onödiga kostnader för samhället 

samt en minskad tillit för hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). Denna litteraturstudie 

har kommit fram till att tidsbrist och ett stort medicinsk ansvar har lett till ökad stress och 

upplevs av sjuksköterskan ha en påverkan på omvårdnaden och patientsäkerheten. Tidsbristen 

har lett till att förbereda, slutföra och uppfölja olika arbetsmoment inte varit tillräcklig. I dessa 

sammanhang rapporteras även fler avvikelser och olyckor av sjuksköterskor (Berland et al. 

2008). Liknande resultat har visat sig i en annan tidigare studie, vilket är att tidpress och stress 

har lett till mindre kontroll och ett mer osäkert arbete och därmed lett till fler medicinska 

misstag av sjuksköterskan (Tang et al. 2007).  Tidigare forskning av Davis et al. (2003) visar 

även att det finns alldeles för många brister i rutiner kring patientsäkerhet inom sjukhus. Att 

sjuksköterskans arbetsrelaterade stress skulle ha betydelse för patientsäkerheten stämmer dock 

inte överrens med en annan studie av Aiken et al. (2002). Där har det visat sig att upprepade 

avvikelser och patientsäkerhetsrelaterade misstag inte är associerade med upplevd stress hos 

sjuksköterskan utan snarare kopplat till hela arbetsmiljösituationen. 
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Stress relaterat till arbetsmiljöfaktorer 

 

I denna litteraturstudie har det framkommit att i vårdmiljöer där sjuksköterskan uppfattar sin 

allmänna arbetsmiljö som dålig förekommer också mer stress och ett högre antal registrerade 

utbrända sjuksköterskor. I dessa sammanhang drabbar det omvårdnaden och patientsäkerheten 

upplever  sjuksköterskor,  då  det  har  visat  sig  förekomma  fler  antal  registrerade 

komplikationer, felmedicineringar, postoperativa infektioner, fall, skador, kateterassocierad 

sepsis och dödlighet (Aiken et al. 2011). Tidigare forskning av  Josefsson (2012) går att 

kopplas till föreliggande litteraturstudie, där har det visat sig att en dålig och stressad 

arbetsmiljö är ineffektiv kostnadsmässigt och att effektiviteten hos sjuksköterskor minskar. 

Mer fysiska arbetsskador, psykisk ohälsa, kronisk trötthet samt högre sjuklig frånvaro bland 

sjuksköterskepersonal i stressiga arbetsmiljöer har visat sig förekomma. 

 
 

Den dåliga arbetsmiljön upplevs av sjuksköterskorna bero på olika anledningar, bland annat 

på grund av otillräcklig bemanning och brist på support från chefer och ledningen, har denna 

litteraturstudie kommit fram till (Aiken et al. 2011). Två andra studier har tittat på faktorer 

som minskar arbetsrelaterad stress, där har dem sett att bra ledarskap, stöd ifrån chefer och 

tillräckligt med personal är avgörande faktorer för att minska den arbetsrelaterade stressen hos 

sjuksköterskor (Aiken et al. 2001, Leineweber et al. 2014). Detta stämmer således överrens 

med föreliggande litteraturstudies resultat angående stressfaktorer rörande arbetsmiljön. 

Samma studie kom även fram till att i en arbetsmiljö där mindre stress förekom, resulterade 

det i högre tillfredsställelse hos sjuksköterskepersonalen samt att en högre patientsäkerhet och 

omvårdnadskvalité uppnåddes (Aiken et al. 2001, Leineweber et al. 2014). Det stämmer också 

således överrens med denna litteraturstudies resultat, där sjuksköterskorna hade en stressad 

arbetsmiljö upplevdes en sämre omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet av sjuksköterskorna. 

 
 

Att det skulle vara arbetsmiljön som är orsaken till stress menar dock inte Anotnovsky (2005). 

I Anotnovskys’ KASAM teori menar han att det är personens reaktion som är orsaken till 

stress, då en viss händelse upplevs som en stressor eller en icke stressor är avgörande och inte 

händelsen i sig. En person med hög KASAM upplever inte stress vid en viss händelse och 

adapterar  till  kraven  och  löser  därmed  situationen  lättare.  En  person  med  låg  KASAM 

upplever samma händelse som stressande, har svårare att hantera situationen och löser därmed 

situationen sämre och som i ett senare stadium kan leda till sjuklig stress. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Josefsson%20K%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=22897194
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4.3 Metodologisk aspekt 

 

Enligt Polit och Beck (2012) ska en studie beskriva sin undersökningsgrupp på ett utförligt 

sätt för att skapa trovärdighet hos läsaren. Majoriteten av artiklarna, totalt 8 stycken, har inte 

tagit upp och beskrivit könsfördelningen (Nielsen et al. 2013, Elfering et al. 2006, Park & 

Kim 2013, Halbesleben et al. 2008, Aiken et al. 2011, Bégat et al 2005, Aiken et al 2012, Udo 

et al. 2013). Detta kan vara av intresse för läsaren då det kan visa sig skillnader i upplevelser 

och svar beroende på könsfördelningen. I de studier där inte könsfördelningen är redovisad 

förminskas  studiens  trovärdighet  och  läsarens  helhetsbild  (Polit  och  Beck  2012)  och  då 

kvinnor är överrepresenterade i  sjuksköterskeyrket (Socialstyrelsen 2014) är det av  ännu 

högre relevans att ange könsfördelningen. 

 
 

Åldersintervallen på deltagarna togs upp i 6 artiklar (Aholaakko 2011, Lützén et al. 2010, 

Bégat et al 2005, Aiken et al 2008, Berland et al. 2008, Nielsen et al. 2013). Detta kan vara av 

intresse för läsaren då ålder har en betydelse för resultatet. I och med att erfarenhet har visat 

sig ha betydelse för upplevd stress och dess påverkan på omvårdnaden (Lützén et al. 2010, 

Aholaakko 2011) varierar därmed resultatet beroende på ålder. Dock har bara två av artiklarna 

diskuterat detta. 

 
 

I 3 av nio kvantitativa studier var antalet deltagare under 100 (Bégat et al 2005, Udo et al. 
 

2013, Lützén et al. 2010).  I tre av studierna var undersökningsgruppen över 10 000 deltagare 

och närmare över 169 468 legitimerade sjuksköterskor och 362 342 patienter sammanlagt 

(Aiken et al 2012, Aiken et al 2008, Aiken et al. 2011). Ett större antal undersökta personer 

stärker appliserbarheten samt trovärdigheten hos läsaren enligt Polit och Beck (2012), därför 

bör undersökningsgruppen vara så stor som möjligt i kvantitativa studier (Polit och Beck 

2012). Antalet deltagare i kvalitativa studierna har ingen direkt betydelse enligt Polit och 
 

Beck (2012) utan där är det snarare innehållet relaterat till syftet som är avgörande. 
 

I bara tre studier har bortfall tagits upp. Detta är en stor svaghet menar Polit och Beck (2012). 

I kvantitativa studier är bortfall väldigt vanligt (Polit och Beck 2012) och av de kvantitativa 

studierna har bara en beskrivit bortfall. 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout%3A%3Ainit
http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout%3A%3Ainit
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4.4 Metoddiskussion 
I föreliggande litteraturstudie var syftet att beskriva om sjuksköterskans arbetsrelaterade stress 

har betydelse för omvårdnaden. Författarna har valt en deskriptiv design på litteraturstudien 

då det är den mest lämpliga designen för att uppnå denna studies syfte. För att öka styrkan i 

studien användes internationellt rekommenderade databaser för medicin och omvårdnad, vilka 

var PubMed, Cinahl och Scopus (Polit & Beck 2012). 

 
 

Denna litteraturstudie är begränsad till ett få antal sökord, artiklar publicerade inom tio år, 

endast skrivna på svenska eller engelska samt artiklar som är fritt tillgängliga på internet eller 

via HIG:s prenumerationer inkluderades. Vissa bra studier kan ha missats eller ha fallit bort 

på grund av denna begränsning då artiklar som är tio år eller äldre fortfarande kan ha relevans 

för idag. Polit och Beck (2012) anser även att trots artiklar kan vara gamla är de ännu inte 

förfallna. En annan svaghet är att alla artiklar som använts är skrivna på engelska och 

författarnas modersmål är svenska, brist på språkfärdigheter kan således ha lett till 

misstolkningar eller missförstånd. För att minska risken för feltolkning har författarna läst 

artiklarna enskilt och sedan diskuterat dem tillsammans för att få resultatet fri från 

missförstånd, vilket är en styrka. 

 
 

Begränsade antal sökord har även lett till att många artiklar har fallit bort. En styrka i studien 

är att flera artiklar som används har varit omfattande, vad gäller storleken på 

undersökningsgruppen samt internationell utbredning. Detta har gjort att resultatet för 

litteraturstudie blivit mer trovärdigt. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats 

från olika länder vilket har gjort att författarna har fått en djupgående inblick och en bredare 

internationell syn på situationen, vilket också är en styrka i denna studie (Polit och Beck 

2012). 
 

 
 

4.5 Klinisk nytta och förslag till fortsatt forskning 
 

Den föreliggande litteraturstudiens resultat har betydelse för omvårdnadens utveckling. Då 

sjuksköterskor upplever att erfarenhetsbrist är en stressfaktor som leder till försämrad 

omvårdnad bör nyutexaminerade och mindre erfarna sjuksköterskor bli bättre omhändetagna 

av sin arbetsplats. Strukturerade introduktionsprogram och ett stöd från arbetskamrater och 

ledning kan hjälpa sjuksköterskans att snabbare komma in i sin roll och därmed känna mer 
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trygghet och därmed ge en bättre och säkrare omvårdnad. Det är också mer sannolikt att dessa 

sjuksköterskor stannar kvar i yrket längre om dem trivs på sin arbetsplats. 

 
 

Föreliggande litteraturstudien visar att tidbrist, ansvar och stort patientansvar är en stor 

stressfaktor hos sjuksköterskan som upplevs ha påverkan på omvårdnaden. För att kunna ge 

en god och tillräcklig omvårdnad till patienten bör resurserna ses över. Att diskutera 

sjuksköterskans ansvarsområde och om det går att omorganisera ansvarsfördelningen, att se 

över bemanning och ha strukturerade system där man mäter vårdtyngden och rättar personal 

efter vårdtyngden bör göras. Detta kan vara några lösningar till att förbättra omvårdanden och 

uppfylla de omvårdnadsbehov som patienterna har. 

 
 

I denna litteraturstudie har det även framkommit att i stressade arbetsmiljöer ökar 

utbrändheten, antal sjukskrivningar, arbetsskador och patientsäkerheten blir sämre. Allt detta 

leder till att kostnadseffektiviteten går ner. För att förbättra kostnadseffektiviteten, minska på 

sjukskrivningar och arbetsskador, förbättra sjuksköterskepersonalens hälsa och samtidigt öka 

patientsäkerheten bör det finnas en bra arbetsmiljö. För att sjuksköterskan ska kunna utföra ett 

bra omvårdnadsarbete bör stressfaktorerna beträffande arbetsmiljön avlägsnas. Strukturerade 

utvecklingsstrategiger för förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen bör utföras. Detta kan göras 

med hjälp av att se över arbetsmiljön i helhet på arbetsplatsen tillsammans i grupp där man 

diskuterar och delegerar ut ansvarsfördelning till exempelvis arbetsmiljöansvarig, fackligt 

ansvarig, bemanningsansvarig eller hygienansvarig och så vidare. 

 
 

Fortsatt forskning kring skattning av omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet på 

sjukhusavdelningar  där  det  förekommer  stress  och  mindre  stress  på  avdelningar  bör 

undersökas och jämföras emot varandra, för att se likheter och skillnader omvårdnadskvaliten. 

 
 
 
 

5. Slutsats 
 

Föreliggande litteraturstudie har kommit fram till att där sjuksköterskor upplever 

arbetsrelaterad stress, upplevs också en dålig omvårdnadskvalité av både patienter och 

sjuksköterskor. Den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskan har visat sig vara oeffektivt 

kostnadsmässigt och drabbar både sjuksköterskepersonalen och patienterna. 
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7. Bilagor 
 

 

7.1. Bilaga 1 

Tabell 2. Resultat från artikelgranskning: Författare, publikationsår, titel, syfte och huvudresultat 
Författare och 

årtal 

Titel Syfte Huvudresultat 

Aholaakko 2011 Reducing surgical nurses 
aseptic practice-related 

stress 

Att definiera 
stressrelaterade faktorer 

och huruvida man kan 

minska på stressen inom 

området kirurgi. 

16 praktiska stressrelaterade faktorer identifierades. Mycket kopplat till livserfarenhet. Yngre 
sjuksköterskor med högre kompetens fast med mindre erfarenhet arbetade långsammare, 

upplevde sig osäkra i vissa situationer, hade långsammare bedömning och sämre 

beslutsfattande i sina situationer. Yngre sjuksköterskorna arbetade inte utifrån patientens bästa 

utan hur han eller hon kunde utföra allting korrekt. 

Lützén et al. 2010 Moral stress, moral 
climate 

and moral sensitivity 

among 

psychiatric professionals 

Att undersöka sambandet 
mellan arbetsrelaterad 

moralisk stress och 

moraliskt klimat inom 

Psykiatrisk omvårdnad. 

Sjuksköterskor med 5 års yrkeserfarenhet eller mindre inom psykiatrin upplevde mer 
arbetsrelaterad stress och visade sig vara mer instabila i sitt yrke. De hade svårt att hantera 

moraliska stressituationer och hade sämre problemlösande förmåga. I en stressad situation 

upplevde de även mindre empati för patienten vilket direkt resulterar i en försämrad 

omvårdnad. 

Udo et al. 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 

Att beskriva 
kirurgsjuksköterskors 

upplevda arbetsrelaterade 

stress i vården av svårt 

sjuka och döende 

patienter med cancer. 

Underbemanning och tidsbrist är en hög stressfaktor i arbetet. I dessa stressade arbetsmiljöer 
uppgav sjuksköterskan sig endast ha tid för den mest grundläggande omvårdnaden och hade 

inte tid att ge ytterligare omvårdnad fastän patienten såg sig vara i stort behov utav det. 

Aiken et al. 2012 Patient safety, satisfaction, 
and quality of hospital 

care: cross sectional 

surveys of nurses and 

patients in 12 countries in 

Europe and the United 

States 

Att se hur 
sjuksköterske- 

bemanning, organisation 

av arbetsmiljö på sjukhus 

belägna i Europa och 

USA och påverkar 

omvårdnaden hos 

patienten. 

Gemensam faktor för alla 13 länder var att ju fler patienter per sjuksköterska, desto högre 
andel stress och utbrändhet. Omvårdnadskvaliten och patientsäkerheten beräknades vara låg 

samt patientmissnöjdheten var hög i dessa sammanhang. 

http://www.refworks.com.webproxy.student.hig.se:2048/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout%3A%3Ainit
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Bégat et al.2005 Nurses satisfaction with 

their work environment 

and the outcomes of 

clinical nursing 

supervision on nurses 

experiences of well-being 

- a Norwegian study. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 

tillfredsställelse med sin 

psykosociala arbetsmiljö, 

moraliska känslighet och 

dess påverkan på 

omvårdnaden. 

Sjuksköterskor som har en stressig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning känner mer ångest, 

fysiska symtom samt en hög känsla av att de inte har kontroll över omvårdnaden kring 
patienterna. 

Aiken et al. 2008 Effects of hospital care 
environment on patient 

mortality and nurse 

outcomes. 

Att analysera effekterna 
av sjuksköterskans 

övningsmiljöer och dess 

påverkan på 

behandlingsresultatet av 

patienterna. 

Brist på adekvata resurser, hög arbetsbelastning och fler antal patienter per sjuksköterska 
ledde till högre andel stress och utbrändhet förekom. 

Sjuksköterskans bedömning av omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet skattades som låg 

samtidigt som patienterna skattade sin allmänna omvårdnad som dålig i dessa stressiga 

arbetsmiljöer. 

Aiken et al. 2011 Importance of work 
environments on hospital 

outcomes in nine 

countries. 

Att undersöka hur 
arbetsmiljön, på 

sjukhusavdelningar, 

påverkar vårdarbetet. 

Gemensamt för alla de länder med vårdavdelningar som hade en stressig arbetsmiljö var att 

vårdkvaliten och patientsäkerheten var dålig. I stressiga arbetsmiljöer begick fler 
felmedicineringar, fanns en högre mortalitet och fler postoperativa komplikationer förekom. 

Berland et al. 
2008 

Patient safety and job- 
related stress: A focus 

group study. 

Att undersöka 
arbetsrelaterad stress och 

dess effekt på 

patientsäkerheten och 

omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna upplever att den stressande arbetsmiljö gör att mycket av omvårdnadsarbetet 
med patienten bortprioriteras för att hinna med den intensiva och fullspäckade agendan som 

de ska hinna med på en arbetsdag. 

Halbesleben et al. 
2008 

Nurse Burnout and Patient 
Safety Outcomes 

Att undersöka stressade 
och utbrända 

sjuksköterskor och dess 

relation till 

patientsäkerhetsarbetet. 

I stressade arbetsmiljöer förekommer fler andel stressade utbrända sjuksköterskor. I dessa 
stressade vårdmiljöer förekommer fler avvikelserapporteringar och olycksrapporteringar. 

Det har visats att en stressad arbetsmiljö, och andel utbrändhet hos sjuksköterskor är kopplat 

till en osäker omvårdnadsmiljö för patienterna 

Park & Kim 2013 Impacts of job stress and 
cognitive failure on patient 

safety indicents among 

hospital nurses 

Att identifiera effekterna 
av stress på arbetet med 

patientsäkerhets 

incidenter. 

Stressrelaterade faktorer som ansvar, skiftarbete och osäker anställning hade betydelse för 
patientsäkerheten. I dessa kategorier såg man att fler incidenter och misstag begicks som hade 

direkta konsekvenser för patienten. 

Elfering et al. 
2006 

Work stress and patient 
safety: observer-rated 

work stressors as 

predictors of 

characteristics of safety- 

related events reported by 

Att undersöka en länk 
mellan arbetsrelaterad 

stress och 

patientsäkerhetsrelaterade 

händelser i en 

sjukhusmiljö. 

Tidsbrist och en hög arbetsbörda är en stressfaktor på arbetet som är direkt associerat med 

sämre jobbkontroll och ett hot för patientsäkerheten då fler incidenter och misstag har 
rapporterats i dessa miljöer. 
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 young nurses.   

Nielsen et al. 
2013 

Work-related stressors and 

occurrence of adverse 
events in an ED. 

Att undersöka relationen 
mellan stressrelaterade 

faktorer på arbetsplatsen 

och förekomst av 

avvikande händelser i 

akutsjukvården 

Stress relaterat till tid tidsbrist och stort ansvar förekommer hög avvikelserapportering som är 
direkt patientrelaterade och har ogynnsamma konsekvenser för patienten. 

 
 
 
 
 

7.2 Bilaga 2 

Tabell 3. Resultat av artikelgranskning: Artiklarnas författare, publikationsår, design, datainsamlingsmetod, dataanalys, 

undersökningsgrupp och bortfall. 
Författar 

e & årtal 

Titel Design Urvalsmetod Undersöknings 

grupp (antal, 

ålder, kön) 

Data insamlingsmetod Data analys Bortfall 

urvalsgrupp (%) 

Aholaakko 
2011 

Reducing 
surgical 

nurses aseptic 

practice- 

related stress 

Beskrivande 
design med en 

kvalitativ 

ansats. 

Bekvämlighetsurv 
al från 

kirurgavdelningen 

på Helsingfors 

Universitets 

Centralsjukhus 

(HUCS), Finland. 

31 kirurgsjuk- 
sköterskor, 

kvinnor mellan 

30-60 år. 

Videoinspelade intervjuer och 
observationer. 

31 operationer videofilmades 

under en tremånaders period. 

Operationerna varade mellan 

42-213 minuter, totalt 3358 

minuter av visualiserad data. 

Sammanställt data genom att 

dokumentera 

intervjupersonernas 

verksamhet och transkriberat. 

Sammansatt data bestod av 

1306 sidor. 

Noggrann granskning av 
alla 1306 sidor utfördes. 

Kategorisering av text 

gjordes med hjälp av 

Bakers metod. 

Slutligen presenterades 

interaktionsdiagnostik. 

8,5 % bortfall 

Lützén et 
al. 2010 

Moral stress, 
moral climate 

and moral 

sensitivity 

among 

psychiatric 

Tvärsnitts- 
design med en 

kvantitativ 

ansats 

Tvärsnittsstudie 
med 

bekvämlighetsurv 

al från fyra olika 

psykiatriska 

avdelningar från 

39 sjuksköterskor, 
13 manliga och 26 

kvinnliga 

deltagare. 

Medelåldern för 

män var 42 år och 

Enkäterna Hospital Ethical 
Climate Survey, Moral 

Sensitivity Questionnaire och 

Work-Related Moral Stress 

användes. 

SPSS 15.0, Cronbachs 
alpha, linjär 

regressionsanalys, 

variansanalys 

(ANOVA), Pearsons 

korrelationskoefficient 

2.5 % bortfall 
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 professionals  sjukhus belägna i 

centrala Sverige. 
för kvinnor 29 år.  användes för analys av 

data. 
 

Udo et al. 
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. 

En pilotstudie 
med både 

kvalitativ och 

kvantitativ 

ansats 

Öppet möte på 
utvalda 

kirurgavdelningar 

där ett 

randomiserat 

urval gjordes. 

40 sjuksköterskor Uppgifter samlades in under 
2009-2010 och bestod av 

upprepade intervjuer samtidigt 

som enkäter samlades in. En 

transkription av intervjuerna 

gjordes. 

Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys gjordes 

av den transkriberade 

texten. Kodning och 

kategorisering av text 

utfördes. Man Whitney 

U-test användes för att 

hitta samband och 

eventuella kopplingar 

samt Spearmans 

korrelationsanalys 

användes. 

5 % bortfall 

Aiken et al 
2012 

Patient safety, 
satisfaction, 

and quality of 

hospital care: 

cross sectional 

surveys of 

nurses and 

patients in 12 

countries in 

Europe and 

the United 

States 

Tvärsnitts- 
design med 

kvantitativ 

ansats 

Slumpmässig 
tvärsnittstudie av 

1105 allmänna 

sjukhus, 488 i 12 

europeiska länder 

och 617 i USA. 

Ett slumpmässigt 

urval av sjukhus, 

och avdelningar 

lottades ut. Sedan 

skickades en 

allmän förfrågan 

ut. 

Samma 

urvalsmetod 

gällde för alla 13 

länder. 

61 168 
legitimerade 

sjuksköterskor 

och 130 000 

patienter. 

Sjuksköterskor tilldelades en 
enkät som inkluderade Revised 

Nursing Work Index (RNWI) 

och Maslach Burnout 

Inventory (MBI). 

Patienterna tilldelades en 

enkätform som innehöll 

Hospital Consumer 

Assessment of Healthcare 

Providers. 
Samma enkätformulär 
användes i alla länder. 

Enkäterna som användes 
hade hög internationell 

validitet och reliabilitet. 

Kodning och 

identifiering av 

orsakssamband av 

insamlad data utfördes. 

Data analyserades med 

hjälp av oddskvoter, 

Multipel linjär 

regressionsanalys, 

Robust logistik 

regressionsanalys samt 

relationsmodellsanalys 

användes. 

Nämns ej 

Bégat et al 
2005 

Nurses' 
satisfaction 

with their 

work 

Beskrivande 
sambandsdesi 

gn med 

kvantitativ 

Stickprov på 
registrerade 

legitimerade 

sjuksköterskor i 

71, 
sjuksköterskor, 

medelålder 35 år. 

Enkäter som innehöll 
information om deltagarna, 

arbetsmiljöfrågor (WEQ) och 

frågor om de morala stödet 

Data analyserades med 
hjälp av Varimaxm 

rotation, Cronbachs-a 

och Spearman 

Nämns ej 
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 environment 

and the 

outcomes of 

clinical 

nursing 

supervision on 

nurses' 

experiences of 

well-being 

ansats Norge.  (MSQ) delades ut. Totalt 150 
enkäter. Låg svarsfrekvens 

ledde till att ytterligare 40 

enkäter delades ut. 

korrelationstest.  

Aiken et al 
2008 

Effects of 
hospital care 

environment 

on patient 

mortality and 

nurse 

outcomes. 

Kvantitativ 
studie 

Slumpmässigt 
urval bland 

sjuksköterskor 

som var bosatta i 

Pennsylvania 

10 184 
sjuksköterskor, 

596 män, 9588 

kvinnor. 232 342 

kirurgpatienter, 

mellan 20 till 85 

år. 

Enkäterna Nursing Work 
Index (NWI) och Practice 

Enviroment Scale (PES), 

Maslach Burnout Inventory 

(MBI) användes. 

Data analyserades genom 
kodning, kategorisering 

med hjälp av olika 

variablar. Subskalor och 

Cronbach's alpha 

användes. 

Nämns ej 

Aiken et 
al. 2011 

Importance of 
work 

environments 

on hospital 

outcomes in 

nine countries. 

Tvärsnitts- 
design med 

kvantitativ 

ansats. 

9 olika länder där 
både ett 

bekvämlighetsurv 

al och ett 

slumpmässigt 

urval gjordes 

98 116 
sjuksköterskor på 

sjukhus. 

Enkäterna Nursing Work 
Index (NWI) och Practice 

Enviroment Scale (PES) 

användes. 

Enkätinstrumentet var på 

engelska och översattes till 

landets huvudmål och 

översattes sedan tillbaks till 

engelska. 

De enkätformer som 
användes i studien har 

internationell validitet 

och reliabilitet. All 

insamlad data översattes 

till ett och samma språk. 

För att säkerställa 

validiteten i de nya 

översatta texterna 

gjordes ett pilot-test som 

sedan blev godkänt. 

Subskalor, Chronbach’s 

alpha, odds kvoter, 

logistisk 

regressionsmodellsskala, 

robust statistikskala har 

använts. 

Nämns ej 

Berland et 
al. 2008 

Patient safety 
and job- 

related stress: 

A focus group 

study 

Beskrivande 
design, 

tvärsnittsdesig 

n med 

kvalitativ 

Två sjukhus inom 
samma region 

valdes ut och ett 

informationsbrev 

skickades ut till 

23 sjuksköterskor, 
22 kvinnor och en 

man. 

Åldersintervall 

mellan 35 till 61 

Fyra fokusgruppsintervjuer, 
tog plats på vardera sjukhus. I 

ett konferensrum fick 

deltagarna prata fritt i en 

diskussion samtidigt som 

Första och andra 
författaren analyserade 

den insamlade datan 

enligt Kvales metod. 

Materialet tolkades och 

Nämns ej 
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  ansats. alla avdelningar. 

Sjuksköterskorna 

fick frivilligt 

anmäla sig till 

studien. 

år, medelålder 47 
år. 

bandinspelning och 
observationer 

dokumenterades. 

Beteendemönster, reaktioner 

samt dialogerna från 

bandinspelningarna 

transkriberades. 

diskuterades sedan i 
grupp. 

 

Halbesleb 
en et al. 

2008 

Nurse Burnout 
and Patient 

Safety 

Outcomes 

Tvärsnittsdesi 
gn med 

kvantitativ 

ansats 

Ett 
administrationssju 

khus valdes ut där 

enkäter delades ut 

via e- 

postmeddelande 

till alla 

sjuksköterskor 

som hade en 

registrerad 

mailadress på 

sjukhuset. 

148 
sjuksköterskor. 

Enkäterna Maslach Burnout 
Inventory (MBI) och Patient 

Safety Culture Survey (PSCS). 

Demografi, Multiple 
linjär regressionsanalys, 

Cronbach’s Alpha 

användes. 

Nämns ej 

Park & 

Kim 2013 

Impacts of job 

stress and 

cognitive 

failure on 

patient safety 

incidents 

among 

hospital nurses 

Beskrivande 
design med 

kvantitativ 

ansats. 

Ett 
bekvämlighetsurv 

al gjordes på 

sjuksköterskor 

från två sjukhus i 

Korea. 

279 

sjuksköterskor 

Data samlades in genom en 
egengjord enkät. De formulär 

som användes var 

Occupational stress Scale (SF- 

KOSS), Cognitive failure 

Scale, Heart type A-scale. 

Data analyserades med 

hjälp utav PASW 

statistics 18. Chi-två-test, 

t-test samt Pearsons 

korrelationstest användes 

för att mäta skillnader, 

samband och 

korrelationer. 

Nämns ej 

Elfering et 
al. 2006 

Work stress 

and patient 

safety: 

observer-rated 

work stressors 

as predictors 

of 

characteristics 
of safety- 

related events 

reported by 

Kvalitativ 
studie 

Ett stickprov av 

tyskspråkiga 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

23 sjuksköterskor Deltagarna fick dokumentera 

under dagen vad de ansåg som 

stressande som sedan blev 

uppföljt av intervjuer. 

Data analyserades med 

hjälp av ett säkerställt 

kategoriserat 

kodningssystem. 

Integrationstillförlitlighet 

s analys gjordes med 

instrumentet Cohens 

kappa. 

Nämns ej 
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 young nurses.       

Nielsen et 
al. 2013 

Work-related 
stressors and 

occurrence of 

adverse events 

in an ED. 

Kvantitativ 
studie 

Bekvämlighetsurv 
al av 

sjuksköterskor 

och läkare som 

jobbade inom 

akutsjukvård på 

ett danskt 

regionsjukhus. 

118 

sjuksköterskor, 
medelålder 41 år. 

Frågeformulär som bestod av 
12 specifika arbetsrelaterade 

stressorer på en 5-gradig skala 

fick deltagarna fylla i under en 

fyra veckors period (9 maj-5 

jun 2011). 

Slumpmässig linjär 

regressionsanalys 
användes. 

Nämns ej 

 


