
 

 

OTILLRÄCKLIGHET I VÅRDANDET 

Sjuksköterskans upplevelser under stress 

SABRINA JOVANOVIC 

 

 

Vårdvetenskap med inriktning mot 
omvårdnad 
Grundnivå 
15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet 
Examensarbete i vårdvetenskap med 
inriktning mot omvårdnad 
VAE027 

Handledare: Eija Göransson 
                         Anna Bondesson 
 
Examinator: Lene Martin 
 
Betygsdatum: 2017-05-29 

  
 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stress är ett vanligt förekommande problem inom vården och grundas i 

underbemanning samt hög arbetsbelastning. Sjuksköterskans tid med patienter påverkas av 

dessa faktorer. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten utgör grunden för vårdandet. 

Relationen påverkas genom stress i sjuksköterskans arbete som leder till att patienter inte 

blir sedda eller bekräftade. Sjuksköterskan har ett ansvar att se till helheten hos patienten. 

Stress kan resultera i en försämrad vårdmiljö samt arbetsmiljö. Sjuksköterskan påverkas 

emotionellt av dessa faktorer vilket kan leda till utbrändhet och avsikt att lämna 

professionen, samt leda till försämrad omvårdnadskvalitet och patientsäkerhet. Syfte: Syftet 

är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av otillräcklighet i vårdandet när sjuksköterskan 

påverkas av stress. Metod: En systematisk litteraturöversikt är vald och innefattar både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: I resultatet framkom tre teman, dessa var 

bristande tid, dokumentationens inverkan samt sjuksköterskans välbefinnande. Slutsats: 

Sjuksköterskans stressiga arbetsmiljö behöver reduceras för att sjuksköterskan ska ha 

möjlighet att uppnå sina omvårdnadsmål och därmed uppleva sig nöjd med vårdandet. 

Underbemanning, hög arbetsbelastning och tidsbrist är faktorer som påverkar vårdandet och 

resulterar i försämrad omvårdnad samt patientsäkerhet. Detta påverkar även sjuksköterskan 

fysiskt och psykiskt.   

Nyckelord: arbetsbelastning, omvårdnadskvalitet, otillräcklighet, sjuksköterska, stress, 

tidsbrist        



ABSTRACT 

Background: Stress is a common problem in nursing care, based on understaffing and high 

workload. The nurse’s time with patients are affected by these factors. The relationship 

between the nurse and the patient is the basis in nursing care. The relationship is affected by 

the stress in nurse’s work leading to patients not being seen or confirmed. Nurses have a 

responsibility to ensure patient’s integrity. Stress can result in a deterioration of care 

environment and work environment. Nurses are affected by this emotionally, leading to 

burnout and intention to leave the profession and may result in deterioration in quality of 

care and patient safety. Aim: The aim of this study is to describe nurses’ experiences of 

inadequacy in nursing care when the nurse is affected by stress. Method: A systematic 

literature review is selected and include qualitative and quantitative articles. Findings: The 

findings revealed three themes: lack of time, the impact of documentation and the nurse’s 

well—being. Conclusions: Nurse’s stressful work environment needs to be reduced to 

achieve optimal nursing care and so that they can feel satisfied with their care. Understaffing, 

high workload and lack of time are factors that affect nursing care and results in deteriorated 

care and patient safety. This also affects the nurse physically and mentally.  

Keywords: inadequacy, lack of time, nurse, quality of care, stress, workload 
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1 INLEDNING 

Stress inom vården är vanligt förekommande och även ett uppmärksammat och 

omdiskuterat ämne. Sjuksköterskans ansvar i professionen är att se helheten hos patienten 

och innefattar att tillgodose patientens problem, behov och begär. Relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är grunden i vårdandet vilket underlättar individualiseringen 

av vårdandet. Patientens omvårdnad påverkas dock av överbeläggningar och 

underbemanning vilket leder till flertalet omprioriteringar i vårdandet som kan bidra till 

distans mellan sjuksköterskan och patienten. Dessa faktorer försvårar sjuksköterskans 

möjligheter att utföra omvårdnad vilket i sin tur kan bidra till upplevelser av stress samt bli 

ohälsosamt för sjuksköterskan. Sjuksköterskor som arbetar under stress kan omedvetet bidra 

till försämrad omvårdnadskvalitet och minskad patientsäkerhet. Därför finns det ett intresse 

av att beskriva vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

Ämnesområdet som valdes till detta examensarbete är ”Patienters upplevelser då stressorer i 

arbetsmiljön påverkar vårdare” och har efterfrågats från avdelning 72 på Mälarsjukhuset. 

Dock fanns inte tillräckligt med relevant forskning utifrån patientperspektiv vilket 

resulterade i att detta examensarbete har utgått ifrån ett sjuksköterskeperspektiv istället där 

upplevelser av otillräcklighet i vårdandet framkommit på grund av stress. Stress inom vården 

upplevs på olika sätt bland sjuksköterskor vilket jag själv iakttagit genom verksamhetsförlagd 

utbildning samt inom anställning i vården. Detta ämne har varit av intresse då det belyser 

hur vårdandet i sjukhusmiljö kan se ut och hur det upplevs av sjuksköterskor.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs stress, sjuksköterskans ansvar, sjuksköterskans arbetsmiljö samt 

vårdandet ur ett patientperspektiv. Examensarbetet utgår från Erikssons (1994) 

vårdvetenskapliga perspektiv vilket även presenteras i bakgrunden. Avslutningsvis leder 

bakgrunden fram till en problemformulering.  

2.1 Stress 

Stress är en mobilisering i kroppen menad att skydda mot fara. Detta sätter igång en rad 

olika system i kroppen som ska skydda mot trauma och höga påfrestningar (Skärsäter, 2014). 
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Stress i sig är inget negativt utan det är en reaktion på psykiska och fysiska faror eller hot i 

omgivningen, så kallade stressfaktorer eller med ett annat ord stressorer. Mobilisering i 

kroppen sker vare sig faran är verklig eller inte. När det uppstår en obalans mellan krav och 

förmåga talar man om negativ stress. Kroppen får ingen tid till återhämtning och det ger en 

hög belastning (Skärsäter, 2014; Billeter-Koponen & Fredén, 2004). Endast när det är balans 

mellan krav och förmåga ger stress en positiv effekt hos en frisk individ som ökar 

prestationsförmågan. Däremot om en individ har en hög stressnivå under en längre period 

ökar risken för högt blodtryck, hjärtproblematik, ångest och depression. Detta är ett resultat 

av negativ samt ohälsosam stress (Nationalencyklopedin, 2017; Karolinska Institutet, 2017; 

Billeter-Koponen & Fredén, 2004). 

2.2 Sjuksköterskans ansvar 

En sjuksköterska arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) där målet är enligt 2 § 

att en god hälsa och vård på lika villkor för alla invånare ska bedrivas. Vården ska bedrivas 

genom respekt för alla människors lika värde och respekt för varje enskild människas 

värdighet. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska legitimerad yrkesutövare föra 

patientjournal. Det stadgas i Patientdatalagen (2008:355) 2 § att en patientjournal är till för 

att i första hand bidra till en god och säker vård för patienten. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförenings tolkning av ICN:s etiska kod (2014) bör sjuksköterskan visa respekt, 

lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och bevara patientens integritet. Enligt HSL (1982:763) 2 

a § ska vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt ska 

vården främja god kontakt mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Det stadgas i 

HSL (1982:763) 3 a § att patienten får vara med och bestämma över sina vårdalternativ. 

Detta bekräftas även i Svensk Sjuksköterskeförenings tolkning av ICN:s etiska kod (2014) där 

sjuksköterskan ansvarar över att ge så pass mycket information till patienten att patienten 

därefter kan ta ställning över sina vårdalternativ. 

Forskning visar att sjuksköterskor upplever det betydelsefullt att i sin profession lyssna till 

patienten och ta till sig informationen. Det framkommer även att sjuksköterskor anser att det 

är viktigt att veta sina begränsningar. De anser även att betydelsefulla delar i professionen är 

relationen till patienten, att se personen som helhet, färdigheten av att lyssna till andra samt 

att skapa en balanserad syn (Billeter-Koponen & Fredén, 2004). I sjuksköterskors dagliga 

arbete uppstår en rad olika och svåra situationer kontinuerligt och utan förvarning. 

Sjuksköterskor hanterar situationer relaterade till både död och liv i sin arbetsdag och de 

behöver bearbeta dessa situationer emotionellt. Dessa situationer kan vara livs- eller 

dödsrelaterade vilket sjuksköterskor behöver bearbeta emotionellt (Bégat, Ellefsen & 

Severinsson, 2005; Choi, Pang, Cheung & Wong, 2011). Det förekommer även omvårdnad av 

mentalt instabila samt aggressiva patienter vilket prövar sjuksköterskors förmåga av 

tålmodighet. Professionens ansvar väger tungt hos sjuksköterskor där de försöker undvika att 

begå misstag i vårdandet. När misstag i vårdandet sker kan det leda till att patientens 

tillstånd och liv påverkas. Sjuksköterskor har ett ansvar vilket resulterar i att de utövar sin 

profession med försiktighet då de upplever sig personligt ansvariga om något sker. Detta 

bidrar till stress (Choi, Pang, Cheung & Wong, 2011).  
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2.3 Sjuksköterskans arbetsmiljö 

Enligt ICN:s etiska kod bör sjuksköterskan arbeta för en hållbar miljö och vara medveten om 

miljöns betydelse för hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). I Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) stadgas det i 2 e § att där hälso- och sjukvård bedrivs ska det 

finnas personal, lokaler och utrustning i den utsträckning som krävs för att en god vård ska 

kunna bedrivas.  

När resurserna blir otillräckliga i mötet med kraven i arbetet leder detta till hög 

arbetsbelastning. Överbeläggningar orsakar en hög arbetsbelastning för vårdpersonal. Detta 

kombinerat med oregelbundna tider samt skiftarbete ökar de fysiska och psykiska 

påfrestningarna för vårdpersonal. Dessa faktorer leder till ett högt tempo i arbetsmiljön med 

höga arbetskrav vilket ger vårdpersonal mindre tid till återhämtning (Arbetsmiljöverket, 

2017). Arbetsrelaterad stress är bland det mest förekommande hälsoproblemet i Europeiska 

Unionen. När en arbetsmiljö är stödjande stimulerar det personal till att prestera utifrån 

deras bästa förmåga. En negativ arbetsmiljö orsakad av hög arbetsbelastning och höga 

arbetskrav bidrar till stress hos vårdpersonal. Vid långvarig stresspåverkan kan psykiska 

problem uppkomma samt även fysiska problem med hjärtkärlsjukdomar eller 

belastningsskador (Europeiska Arbetsmiljöverket, 2017).  

Forskning visar att sjuksköterskor anser att arbetsmiljön är en bidragande faktor till stress 

(Choi m.fl., 2011; Berland, Natvig & Gundersen, 2007). När sjuksköterskor arbetar under 

stressfyllda arbetsförhållanden blir arbetsmiljön otrevlig. En del sjuksköterskor arbetar dock 

med ett yttre och ett inre lugn som därmed påverkar de andra personerna i teamet positivt 

vilket resulterar i att flertalet av kollegorna blir mindre stressade (Berland m.fl., 2007). 

Sjuksköterskor upplever stöd från varandra samt hjälper varandra i omvårdnaden. Dock 

anser flertalet andra sjuksköterskor att det förekommer grupperingar i arbetsmiljön där 

negativa kommentarer sprids vilket ökar stress i arbetet (Choi m.fl., 2011). Trots en stressfull 

arbetsmiljö påpekar sjuksköterskor betydelsen av att finnas som stöd för varandra och 

därmed skapa en bättre och positiv arbetsmiljö (Billeter-Koponen & Fredén, 2005).  

Arbetsmiljön ansvaras även av ledarskapet på arbetsplatsen, det vill säga chefsansvarig. För 

att personalen ska få möjligheter till utveckling samt tillfällen att uppnå sin maximala 

potential krävs det att chefsansvarig skapar en trygg och respektfull arbetsmiljö. Detta är av 

signifikant betydelse för nyutexaminerade sjuksköterskor då det underlättar deras potential 

att lyckas i sin nya profession. Bra ledarskap skapar en positiv syn på professionen anser 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Det anses även vara av stor betydelse av hur kollegor 

behandlar varandra i skapandet av en arbetsmiljö (Spence Laschinger & Read, 2016). För att 

sjuksköterskor ska finna möjligheten att skapa en relation med patienten krävs det en god 

arbetsmiljö och rimliga arbetskrav. Hög arbetsbelastning skapar stress vilket kan påverka 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Om en vårdande relation uteblir kan 

patientens individuella vårdande påverkas (Eriksson & Svedlund, 2005). 

Hög arbetsbelastning samt underbemanning anser sjuksköterskor bidrar försämrad 

patientsäkerhet (Choi m.fl., 2011). Inom hälso- och sjukvården uppstår onödigt vårdlidande 

där patienter får vårdrelaterade skador som ett resultat av försämrad patientsäkerhet (Idvall 

& Olsson, 2009). 
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När patientsäkerheten försämras anses det bero på kvalitén av arbetsmiljön. I en studie med 

34 000 deltagande sjuksköterskor från 12 olika europeiska länder upplevs arbetsmiljöns 

kvalitet vara försämrad. Det anses inte finnas en balans mellan det höga patientantalet samt 

tillgängligheten av antalet sjuksköterskor. Det höga patientantalet uppges bero på en 

förkortad vårdtid per patient, patienterna stannar endast under korta perioder på sjukhus, 

vilket resulterar i att antalet inkomna patienter ökar kontinuerligt. Detta ställer höga krav 

hos sjuksköterskor (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede & Sermeus, 2012). 

2.4 Vårdandet ur ett patientperspektiv 

Forskning visar hur betydelsefullt det är för patienter att sjuksköterskor tar sig tiden till att 

lyssna och prata, detta resulterar i att patienter upplever att sjuksköterskor har en förmåga 

att visa medlidande och förståelse (Bramley & Matiti, 2014). Det påvisas även att desto längre 

en vårdtid utspelar sig desto mer betydelsefullt är det för patienter att skapa en vårdrelation 

till sjuksköterskor (Coughlin, 2012). En god relation kan skapas trots att tiden är knapp. 

Patienter uppskattar även korta stunder med sjuksköterskor och menar att förståelse från 

sjuksköterskor inte baseras på tiden som utspelas (Bramley & Matiti, 2014). En vårdande 

relation är ömsesidig mellan sjuksköterskan och patienten och kan inte forceras fram. Den 

vårdande relationen kräver att vårdaren är uppmärksam till patienten (Wiklund, 2003). En 

vårdande relation mellan sjuksköterskan och patienten är grunden i vårdandet (Eriksson, 

2014). 

Forskning visar att patienter har ett negativt synsätt på omvårdnad i sjukhusmiljö redan 

innan de sökt sig till vården. Den negativa inställningen initialt gör att patienter, i slutet av 

vårdandet, dock känner sig acceptabelt nöjd med vården. För lite information från vårdarna 

resulterar i att patienters upplevelser av vårdandet påverkas negativt. Patienter upplever 

flertalet gånger lång väntetid för medicinering. Detta sker mestadels när sjuksköterskor är 

stressade och andra patienter är tvungna att få sin medicin först (Edwards, Duff & Walker, 

2014). Patienter upplever försummelse när sjuksköterskor är under stress. Däremot upplever 

de, med undantag av stressiga situationer, att sjuksköterskor ger bra information vilket gör 

att patienter får en positiv syn på vårdandet som helhet (Coughlin, 2012). Tydlig information 

angående behandlingar resulterar i att patienter upplever sig väl omhändertagna, väl 

informerade samt delaktiga i beslutet av vårdandet (Andersson, Burman & Skär, 2011). 

Patienter skapar en förståelse för sjuksköterskors höga arbetsbelastning när sjuksköterskor 

förklarar varför förseningar i vårdandet uppstår då det beror på att de är tvungna att befinna 

sig på flera ställen samtidigt (Andersson m.fl., 2011). Patienter avstår frekvent efter att fråga 

om hjälp när de anser att personalen är upptagna. När patienter behöver fråga efter hjälp 

upprepade gånger resulterar detta i att de upplever sig osäkra och irriterade (a.a). Patienter 

som inte upplever sig sedda eller trodda blir inte bekräftade av personalen. När 

kommunikationen brister mellan patient och sjuksköterska skapar detta inget förtroende i 

vårdandet för patienten (Eriksson & Svedlund, 2005). 
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I de fall sjuksköterskor ger för lite information till patienter upplevs detta av patienterna som 

en brist i vårdandet. Däremot upplever flertalet patienter att sjuksköterskor är 

omhändertagande samt bidrar till en säker miljö för patienter att leva i. Positiv attityd från 

sjuksköterskor upplevs vara av signifikant betydelse för patienter. Uppmuntran samt det 

goda omhändertagandet från sjuksköterskor bidrar till en god relation till patienter 

(Andersson m.fl., 2011).  

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 

Detta examensarbete utgår från Erikssons (1994) teori och fokuserar på två begrepp: den 

vårdande relationen och vårdlidande. Dessa två begrepp har valts eftersom det är i den 

vårdande relationen som patient och vårdare möts och har sitt samspel, det är även i denna 

relation som patienten får sin upplevelse av mötet med sjuksköterskan. Begreppet 

vårdlidande valdes också då det är något som skulle kunna uppstå i samband med att 

sjuksköterskan påverkas av stress i vårdandet. 

Den vårdande relationen beskrivs som grunden i vårdandet. En vårdande relation kan se 

olika ut men bygger alltid på ömsesidighet och kan inte forceras fram. Patientens problem, 

behov och begär ska få tillfälle att uttryckas och det är i relationen till vårdaren som detta 

sker. Den vårdande relationen mellan patienten och sjuksköterskan bildar grunden för 

vårdandet vilket skapar förutsättningar för att upprätthålla patientens värdighet. Syftet med 

en vårdande relation är att stödja patientens hälsoprocess, detta är kärnan i en fungerande 

vårdprocess. (Eriksson, 2014). I relationen har vårdaren det högre ansvaret vilket regleras 

utifrån vårdarens förmåga att skapa både närhet samt distans. Vårdaren bör bekräfta 

patienten genom att se till helheten hos patienten samt individualisera patientens vårdande 

(Eriksson, 1987). 

När en vårdande relation uppstår kan lidandets drama gestaltas. Där framställs lidandet 

utifrån sitt innersta väsen. I lidandets drama återfinns tre akter vilket består av bekräftandet 

av lidandet, lidandet i sig samt försoningen. Sjuksköterskan bör våga medverka i dramat i ett 

försök att lindra lidandet hos patienten. Utgångspunkten för vårdandet är medlidande. När 

en människa har innehar ett eget lidande hämmar detta människans förmåga till att känna 

och visa medlidande (Eriksson, 1994). 

När en patient vårdas kan ett obefogat lidande uppstå som har orsakats av vården i sig, detta 

kallas vårdlidande. Ett vårdlidande kan ta form både fysiskt eller psykiskt. Vårdlidandet kan 

bestå av kränkningar av patientens integritet, att vårdaren straffar patienten, att vårdaren 

utövar sin makt över patienten eller resulterar i utebliven vård. När vården uteblir är detta 

under alla omständigheter en kränkning. Detta kan ha sin grund i vårdarens oförmåga att se 

alternativt bedöma patientens behov dock även vara ett tillvägagångssätt för vårdaren att 

utöva makt (Eriksson, 1994). 
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Vårdlidande som grundas i maktutövande kan exempelvis vara när vårdaren nonchalerar 

patienten alternativt att vårdaren inte tar patienten på allvar. Detta leder till att patienten får 

en känsla av maktlöshet. Patientens lidande kan dock inte ständigt elimineras däremot kan 

lidandet lindras om en vårdkultur skapas där patienten möts av respekt samt erhåller 

adekvat vård där kränkningar och maktmissbruk inte hör till (Eriksson, 1994). 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att stress i vården är ett vanligt förekommande problem vilket kan 

ha sin grund i hög arbetsbelastning, underbemanning och höga arbetskrav. Dessa faktorer 

kan leda till försämrad omvårdnadskvalitet och minskad patientsäkerhet. 

Sjuksköterskeprofessionen innefattar ett ansvar gällande hela patienten där relationen 

mellan patient och sjuksköterska är betydelsefullt i vårdandet. Tidigare forskning visar att 

trots en förkortad vårdtid per patient, omfattande arbetskrav samt hög arbetsbelastning 

försöker sjuksköterskan finnas där för patienten, genom att samtala med och bekräfta 

patienten. När patienter får bristande information, inte blir sedda eller trodda kan detta 

påverka relationen negativt mellan sjuksköterskan och patienten. Teoretiskt perspektiv 

beskriver den vårdande relationen som grunden i vårdandet där sjuksköterskan och 

patienten har ett ömsesidigt bemötande. Genom den vårdande relationen kan sjuksköterskan 

se till patientens helhet och därmed individualisera patientens vårdande. Ett vårdlidande kan 

uppstå i samband med patientens vård, ett så kallat obefogat lidande. Vårdlidandet och den 

vårdande relationen är viktiga aspekter för sjuksköterskan att arbeta utifrån för att skapa en 

god relation till patienten och därmed undvika ett onödigt vårdlidande.  

Kunskap om sjuksköterskans upplevelser i vårdandet är betydelsefullt eftersom det utgör en 

grund för utvecklandet av vårdmiljön där vårdandet sker. Genom en ökad kunskap om 

sjuksköterskans upplevelser av vårdandet under stress kan det leda till fler verktyg som kan 

användas till förbättring av det individualiserade vårdandet. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av otillräcklighet i vårdandet när 

sjuksköterskan påverkas av stress. 
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4 METOD 

En systematisk litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) beskrivning valdes till detta 

examensarbete. Denna metod innebär att se över tidigare forskning inom ett utvalt område. 

Genom att göra en överblick kan en föreställning om likheter och skillnader i syfte, metod 

och resultat uppnås. Detta ska sedan besvara examensarbetets syfte. De vetenskapliga 

artiklarna som användes var både kvalitativa och kvantitativa vilket ger en bredare bild över 

ett forskningsområde. Denna metod valdes då det ansågs vara av stor betydelse att 

sammanfatta tidigare forskning för att kunna urskilja problemet inom ett specifikt område. 

Denna metod var även av intresse då författaren var intresserad av att analysera både 

kvalitativa och kvantitativa studier. 

4.1 Datainsamling och urval 

Det första steget i datainsamlingen var att utföra ett helikopterperspektiv, för att skapa en 

helhetsbild och inte koncentrera på enbart enstaka aspekter (Friberg, 2012). Genom detta 

steg gjordes enstaka sökningar för att få en överblick över litteraturen och se om det fanns 

flest kvantitativa eller kvalitativa artiklar, samt vilken ansats som var överrepresenterat. 

Nästa steg var att avgränsa sökningarna och därmed få ett urval som förhåller sig till 

problemformulering och syfte (a.a). I detta steg söktes artiklarna som användes till resultatet 

fram. Databaserna CINAHL Plus och Pubmed användes. Sökorden som användes 

framställdes med hjälp av MeSH termer för att säkerhetsställa att sökorden var korrekta och 

adekvata för sökningen. Sökord som användes var exempelvis nursing, stress, burnout, 

work-related stress, patient safety, nurs* och stressors. Mer utförlig information angående 

sökorden finns att tillgå i bilaga A. Enligt Östlundh (2012) kan en trunkering av sökorden 

användas då urvalet av artiklar kan skiljas sig gentemot om ingen trunkering har gjorts. Detta 

har funnits i åtanke vid sökningen och även använts. Enligt Östlundh (2012) kan sökord 

kombineras med OR för att skapa synonymer och därmed tillgå en bredare sökträff. Detta 

har använts i vissa av sökningarna. 

Avgränsningar som användes var peer reviewed, år 2012–2017, år 2007–2017 och full text. I 

Pubmed fanns inte alternativet peer reviewed att välja och då kontrollerades artiklarna 

genom Ulrichs web för att säkerhetsställa att de var av vetenskaplig kvalité. Initialt var 

sökningen begränsad till fem år för att relevant och aktuell forskning var av intresse. Det 

framkom endast ett begränsat antal relevanta artiklar och därmed utökades sökningen till tio 

år. En av artiklarna söktes fram manuellt då den återfanns i en annan artikels referenslista. 

Denna artikel var från år 2006 och valdes att ta med trots att den föll utanför avgränsningen 

av årtalen. Inklusionskriterier inför valet av relevanta artiklar var att det skulle finnas ett 

allmänsjuksköterskeperspektiv, sjuksköterskor som arbetade i sjukhusmiljö, att stress var 

centralt i deras arbete samt att alla artiklar skulle vara empiriska. Exklusionskriterier för 

urval av artiklarna var litteraturöversikter, patientperspektiv, anhörigperspektiv och 

specialistutbildade sjuksköterskor. Inga restriktioner har gjorts gällande kön eller ålder.  
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Vid första urvalet av artiklar studerades enbart artiklarnas titlar som framkommit genom 

sökorden, de titlar som gav intryck av relevans för examensarbetets syfte valdes ut. Genom 

detta framkom 41 stycken artiklar. Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Därefter lästes 

abstrakt och efter detta uteslöts 26 stycken artiklar då dessa inte besvarade examensarbetes 

syfte. Därefter lästes de resterande 15 artiklarna flertalet gånger för att skapa ett 

helhetsperspektiv över området och inte bestämma för fort vilka som blir utvalda genom att 

låsa sig till enstaka aspekter. Detta medförde att ytterligare två stycken valdes bort då de var 

irrelevanta. Slutligen valdes 13 artiklar varav sex kvalitativa samt sju kvantitativa.  

Det sista steget i datainsamlingen var att granska artiklarnas kvalitet. Fribergs (2012) 

beskrivning av kvalitetsgranskning innefattar kvalitetsfrågor för både kvalitativa och 

kvantitativa studier. För kvalitativa studier finns det 14 frågor och för kvantitativa studier 

finns det 13 frågor. Vid kvalitetsgranskningen användes samtliga frågor. Artiklarna höll god 

kvalitet, även om inte alla erhöll full poäng. Varje kvalitetsfråga gav ett poäng. Artiklarna 

kunde få låg, medel eller hög kvalité beroende på antalet poäng artikeln uppnådde. För att 

erhålla hög kvalitet behövdes 10–14 poäng, för medel kvalitet 6–9 poäng samt för låg kvalitet 

1–5 poäng. Ytterligare en artikel valdes bort i detta steg då kvalitén ansågs vara för låg vilket 

gjorde att det slutligen blev fem kvalitativa samt sju kvantitativa artiklar som analyserades i 

detta examensarbete. Kvalitetsgranskningens frågor finns att tillgå i bilaga C och D. 

Resultatet av artiklarnas kvalitetsgranskning finns att tillgå i bilaga B.  

4.2 Dataanalys 

Friberg (2012) beskriver hur en dataanalys delas in i tre steg i en litteraturöversikt. Innan 

analys av datamaterialet påbörjas är det fördelaktigt att iordningställa artiklarna i 

bokstavsordning utifrån författarnas efternamn för att skapa en översikt av artiklarna. 

Därefter benämns vardera artikel med en siffra, exempelvis 1–12. I det första steget i 

dataanalysen bör materialet som ska analyseras läsas flertalet gånger för att förstå innehållet. 

I det andra steget urskiljs likheter och skillnader i artiklarnas syften, metoder och resultat. I 

det tredje och slutgiltiga steget av dataanalysen sammanställs likheter och skillnader som 

framkommit. Här bör resultatet delas in i två eller flera delar för att underlätta för läsaren. I 

resultatets första del presenteras skillnader och likheter i artiklarnas syften och metoder. I 

resultatets andra del fokuseras innehållet på likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

Denna del av det analyserade materialet sorteras genom att samla likvärdigt innehåll under 

lämpliga rubriker, därmed skapas områden eller teman.  

4.3 Genomförande 

Artiklarna som användes i examensarbetet iordningställdes i bokstavsordning enligt 

författarnas efternamn. Därefter fick vardera artikel en siffra mellan 1–12. Detta underlättade 

översikten av artiklarna i analysen av materialet. Under hela analysen lästes materialet om 

flertalet gånger för att få med det innehåll som besvarade detta examensarbetets syfte. I 

examensarbetet analyserades artiklarnas syften, metod och resultat enskilt. Därmed fördes 
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en kontinuerlig och kritisk läsning av innehållet för att undvika misstolkning av texten. 

Analysen påbörjades med artiklarnas syften där varje artikels syfte handskrevs ned på 

separata papper för att sedan kunna jämföras väl synligt bredvid varandra. Likheter och 

skillnader i syften skrevs sedan ned i resultatet. Därefter påbörjades analysen av artiklarnas 

metod. Artiklarnas metod lästes flertalet gånger för att få en djupare förståelse angående 

tillvägagångssättet i varje artikel. Sedan sammanfattades artiklarnas metoder i separata 

Worddokument och skrevs sedan ut. Därefter klipptes dessa isär för att kunna urskilja 

metodernas likheter och skillnader, här analyserades kvalitativa och kvantitativa metoder 

separat. Likheter och skillnader som uppstod skrevs därefter ned i resultatet och 

förtydligades med hjälp av tabeller. 

Därefter jämfördes artiklarnas resultat efter att noggrant läst artiklarnas resultat flertalet 

gånger. Det som besvarade detta examensarbetets syfte skrevs ned i ett separat 

Worddokument för att sedan skrivas ut och klippas isär för att underlätta urskiljningen av 

likheter och skillnader. Genom att urskilja likheter och skillnader i artiklarnas resultat kunde 

tre teman framskrida (se tabell 3). Dessa teman utgjorde rubrikerna i resultatdelen av detta 

examensarbete där likvärdigt innehåll samlades under rubrikerna. De kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna skildes inte åt likt tidigare, utan presenterades under resultatets 

teman då de kvantitativa artiklarna hade en stor del beskrivande text. Dock anser Friberg 

(2012) att det är viktigt att ha i åtanke att kvalitativa respektive kvantitativa artiklars resultat 

framförs på olika sätt i form av ord respektive siffror och mätningar.  

4.4 Etiska överväganden 

Enligt CODEX (2016) ska forskning upprätthålla en hög kvalité. Genom Fribergs (2012) 

kvalitetsgranskning har artiklarna i detta examensarbete genomgått noggrann granskning 

och analysering för att upprätthålla vetenskaplig kvalité. Genom att ha ett öppet och kritiskt 

förhållningssätt undviks eventuella förutfattade meningar att uppkomma i examensarbetet 

vilket bidrar till en hög kvalité och påverkar därmed inte analysen av materialet. Under 

arbetets gång har medvetenhet om detta varit en konstant påminnelse för att egna åsikter 

inte ska påverka examensarbetet. 

Trots att de vetenskapliga artiklarna har avgränsats med peer-reviewed och har då redan 

genomgått granskning, så har ett kritiskt förhållningssätt ändå tillämpats. Enligt CODEX 

(2016) ska inte fusk, stöld eller plagiering av annan data förekomma då detta är oärligt. Detta 

har tagits till hänsyn i detta examensarbete.  
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5 RESULTAT 

Examensarbetets resultatdel grundas på vetenskapliga artiklar där fem kvalitativa och sju 

kvantitativa artiklar har analyserats. Artiklarna är utvalda utifrån att deras resultat har 

besvarat examensarbetets syfte. Resultatet presenteras i två delar. I resultatets första del 

fokuseras innehållet på likheter och skillnader i artiklarnas syften och metoder. Översikt av 

artiklarnas urval, datainsamling och ursprung finns att tillgå i tabell 1 och 2. I resultatets 

andra del presenteras innehållet av likheter och skillnader i artiklarnas resultat. I denna del 

skiljs inte kvalitativa och kvantitativa artiklar åt utan presenteras gemensamt under teman 

som framkommit under analys av materialet. Dessa teman är: bristande tid, 

dokumentationens inverkan och sjuksköterskans välbefinnande (se tabell 3).  

 

Tabell 1. Översikt av artiklarnas urval.                          Tabell 2. Översikt av artiklarnas datainsamling och ursprung.
      

 

 

 

 

Kvalitativa artiklar 

Artikelnummer  Antal deltagare 

5 38 

4 15 

2, 8, 10 5 

Kvantitativa artiklar 

Artikelnummer Antal deltagare 

9 1201 

6 895 

1 464 

7 430 

12 154 

11 100 

3 96 

Artikelnummer Datainsamling 

1, 3, 6, 9, 11, 12 Frågeformulär med svar utifrån en 
gradskala eller på en skallinje 

4, 5  Öppna intervjuer eller öppna diskussioner 

10 Semi-strukturerade intervjuer 

2 Upprepade intervjuer 

8 Observationer följt av semi-strukturerade 
intervjuer 

7 Frågeformulär med angivna alternativa 
svar i flervalsfrågor 

Artikelnummer  Länder 

7, 12 USA 

1 Jordanien 

3 Schweiz 

6 Sydafrika 

9 Belgien 

11 Polen 

10 Nya Zeeland 

5 Australien 

4 Sverige 

8 Danmark 

2 Kina 
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5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syften 

Här nedan presenteras likheter och skillnader i de kvantitativa respektive kvalitativa 

artiklarnas syften.  

5.1.1 Kvantitativa artiklar 

Fyra av de kvantitativa artiklarna hade för avsikt att undersöka sjuksköterskans perspektiv på 

arbetsrelaterad stress (Ammouri & Hamaideh, 2011; Khamisa, Oldenburg, Peltzer & Ilic, 

2015; Wlodarczyk & Lazarewicz, 2011; Wu, Poretta, Fox, Stokes & Adam, 2011). Khamisa 

m.fl. (2015) och Wlodarczyk och Lazarewicz (2011) undersökte även utbrändhet i samband 

med stress. Wlodarczyk och Lazarewicz (2011) skiljer sig från de andra tre då de även 

undersökte hur etiska konflikter har ett samband mellan stress och utbrändhet. En annan 

kvantitativ artikel som liknar dessa fyra artiklar undersökte egenskaper som stör kognitiva 

funktioner i arbetet, med andra ord kallat stressorer (Elfering, Grebner & Dudan, 2011). De 

två resterande kvantitativa artiklarna skiljer sig från de andra artiklarna då den ena artikeln 

undersökte sambandet mellan sjuksköterskors omvårdnadskvalitet, arbetsmiljö och 

arbetsresultat (Van Bogaert, Kowalski, Mace Weeks, Van Heusden & Clarke, 2013). Den sista 

artikeln undersökte sjuksköterskors upplevelser av arbetskrav relaterat till patientsäkerhet 

(Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008).  

5.1.2 Kvalitativa artiklar 

Två av de kvalitativa artiklarna undersökte sjuksköterskors upplevelser av hur tid påverkade 

patientomvårdnaden (Chan, Jones & Wong, 2013; Sörensen & Brahe, 2013). Sörensen och 

Brahe (2013) undersökte även hur många avbrott som sker i sjuksköterskans arbete och hur 

detta påverkat patientomvårdanden, till skillnad från Chan m.fl. (2013) som undersökte 

tillgängligheten och effektiviteten av tid på arbetsplatsen. De resterande tre kvalitativa 

artiklarna skiljer sig från dessa två artiklar då de undersökte mer stressrelaterade orsaker 

som påverkar sjuksköterskans omvårdnad (Hallin & Danielson, 2006; Happell, Dwyer, Reid-

Searl, Burke, Caperchione & Gaskin, 2013; Winters & Neville, 2012). Happell m.fl. (2013) 

fokuserar på de stressorer som orsakar stress på arbetsplatsen medan Hallin och Danielson 

(2006) har ett bredare perspektiv där de undersökte sjuksköterskans upplevelser av deras 

dagliga arbete, både stressiga dagar och lugna arbetsdagar. Winters och Neville (2012) skiljer 

sig från dessa artiklar då de undersökte hur utebliven vård upplevs av sjuksköterskor.  

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas datainsamling och urval 

Här nedan kommer likheter och skillnader i kvantitativa respektive kvalitativa artiklars 

datainsamling och urval att presenteras. 
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5.2.1 Kvantitativa artiklar 

Alla sju kvantitativa artiklar använde enkäter som metod (Ammouri & Hamaideh, 2011; 

Khamisa m.fl., 2015; Elfering m.fl., 2011; Wlodarczyk & Lazarewicz, 2011; Wu m.fl., 2011; 

Ramanujam m.fl., 2008; Van Bogaert m.fl., 2013). Ammouri och Hamaideh (2011) hade ett 

färre antal enkätfrågor gentemot de övriga sex artiklarna då de använde 34 stycken frågor. 

Van Bogaert m.fl. (2013) använde flest antal frågor i sin enkät, 85 stycken frågor. Resterande 

artiklar använde sig av mellan 52–78 stycken frågor per enkät (Khamisa m.fl., 2015; 

Wlodarczyk & Lazarewicz, 2011; Wu m.fl., 2011; Ramanujam m.fl., 2008).  

Den enda kvantitativa artikeln som hade en pilotundersökning var Wlodarczyk och 

Lazarewicz (2011) som först testade sin enkät genom ett urval av sjuksköterskor. 

Pilotundersökningen fungerade utan att behöva ändra enkäten vilket resulterade i att den 

grupp som medverkade i pilotundersökningen fick ingå i den aktuella undersökningen. Deras 

enkät utfördes i Polen med 100 sjuksköterskor som deltog. Av deltagarna var 98% kvinnor 

(a.a). 

Tre av de andra artiklarna liknar varandra då de använde sig av tvärsnittsstudie (Ammouri & 

Hamaideh, 2011; Khamisa m.fl., 2015; Van Bogaert m.fl., 2013). Till skillnad från Wlodarczyk 

och Lazarewiczs (2011) låga antal deltagare hade Van Bogaert m.fl. (2013) större 

svarsfrekvens, 1201 stycken sjuksköterskor som besvarade enkäten. Deltagarna var från två 

olika sjukhus samt ytterligare en sjukhusgrupp med sex stycken sjukhus i Belgien. Bland 

deltagarna var 85% kvinnor. I likhet med Van Bogaerts m.fl. (2013) höga svarsfrekvens hade 

Khamisa m.fl. (2015) även en stor svarsfrekvens där 895 stycken sjuksköterskor från fyra 

olika sjukhus i Sydafrika besvarade enkäten. Detta gav en svarsfrekvens på 75%. Deltagarna 

var även där 85% kvinnor. 

Till skillnad från dessa studier hade Ammouri och Hamaideh (2011) en lägre svarsfrekvens, 

464 stycken sjuksköterskor (66,3%), dock hade denna studie flest antal sjukhus med 

svarsfrekvens från 13 olika sjukhus i Jordanien. Likt Ammouri och Hamaidehs (2011) 

variation mellan sjukhus hade även Elfering m.fl. (2011) svarsfrekvens från 11 olika sjukhus i 

Schweiz. Deras svarsfrekvens var 48% och omfattade 96 stycken sjuksköterskor där 89 

stycken var kvinnor och 7 stycken var män.  

Wu m.fl. (2011) skiljer sig från ovanstående artiklar då de utförde en korrelationsstudie i 

USA. Deras svarsfrekvens var 38% med 154 stycken sjuksköterskor varav 93% var kvinnor. I 

likhet med att Wu m.fl. (2011) majoritet av svarsfrekvensen var kvinnor hade även 

Ramanujam m.fl. (2008) en majoritet av kvinnor som besvarade enkäten, 95%. De hade en 

svarsfrekvens på 430 sjuksköterskor (72%) från 2 olika sjukhus. I likhet med Wu m.fl. (2011) 

utfördes även Ramanujams m.fl. (2008) studie i USA. Däremot skiljer sig deras studie ifrån 

de sex övriga kvantitativa artiklar då deras enkätfrågor även innehöll narrativa frågor. Dessa 

narrativa frågor gav möjlighet för deltagarna att skriva öppet, relaterat till studiens frågor, 

om det var något specifikt som deltagarna ville dela med sig av som kunde bidra till studiens 

resultat. 115 stycken narrativa frågor framkom i studiens resultat (a.a).  
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5.2.2 Kvalitativa artiklar 

Fyra av fem kvalitativa artiklar har använt sig av intervjuer i sin metod för att samla in data 

(Chan m.fl., 2013; Hallin & Danielson, 2006; Happell m.fl., 2013; Winters & Neville, 2012). 

Den sista kvalitativa artikeln använde även intervjuer i sin metod dock även observationer, 

vilket gör att deras metod skiljer sig från de andra fyra artiklarna (Sörensen & Brahe, 2013). 

Winters och Neville (2012) har använt sig av en induktiv design i sin kvalitativa metod som 

baseras på intervjuer som följs av en innehållsanalys. Intervjuerna tog plats på ett sjukhus i 

Nya Zeeland där 5 sjuksköterskor deltog i intervjuerna. Detta kunde liknas vid Hallin och 

Danielsons (2006) metod som också använde sig av en kvalitativ innehållsanalys. De 

intervjuade 15 stycken sjuksköterskor i Sverige. Happell m.fl. (2013) använde en 

experimentell design, som skiljer sig från de andra artiklarna, där 38 sjuksköterskor i 

Australien delades in i 6 stycken fokusgrupper med inledande intervjufrågor som utvecklades 

till en öppen diskussion. En annan artikel som använde intervjuer som metod var Chan m.fl. 

(2013) där 5 sjuksköterskor i Kina deltog. Intervjuerna upprepades 3 gånger under perioden 

av 1 år. 

Sörensen och Brahes (2013) metod skiljer sig från resterande kvalitativa artiklarna då de, 

förutom intervjuer, även använde sig av observationer. Det var 5 sjuksköterskor i Danmark 

som deltog, de observerades i 3 veckor för att sedan intervjuas i slutet av dessa 3 veckor. 

Sörensen och Brahe (2013) var den enda av alla 5 kvalitativa artiklar som utförligt beskrev 

sina deltagare. Forskarna ville uppnå skillnader i ålder och kompetensnivå och därav valdes 

deltagarna på plats, det vill säga deltagarna var de sjuksköterskor som jobbade sitt skift vid 

just den tidpunkten (a.a). 

Till skillnad från Sörensen och Brahes (2013) sätt att välja ut deltagare direkt på plats så har 

Hallin och Danielson (2006) valt ut sina deltagare 10 år innan deras publicering. De 

tillfrågade sjuksköterskor från två olika klasser i två olika högskolor i Sverige, när det nya 3-

åriga sjuksköterskeprogrammet startades. Efter utbildningen accepterade 15 stycken 

deltagare av de 20 tillfrågade (a.a). 

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Vid presentation av likheter och skillnader i artiklarnas resultat skiljs inte kvalitativa och 

kvantitativa artiklar åt som tidigare. Istället redovisas de under tre teman som analyserats 

fram. Dessa visas i tabell 3. 

Tabell 3. Översikt av resultatets teman. 

Teman 

Bristande tid 

Dokumentationens inverkan 

Sjuksköterskans välbefinnande 
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5.3.1 Bristande tid 

I flertalet artiklar upplevde sjuksköterskor att tiden för vårdandet brister. Tidspress blev en 

signifikant stressfaktor i sjuksköterskors dagliga arbete med patienter. Patientantalet ökade 

och personalbemanningen räckte inte till vilket ledde till att sjuksköterskor var stressade 

under sina arbetspass och kunde inte slutföra sina omvårdnadsmål. Det visade sig flertalet 

gånger att sjuksköterskor prioriterade bort delar i omvårdnaden som resultat av tidsbrist 

(Ammouri & Hamaideh, 2011; Chan m.fl., 2013; Elfering m.fl., 2011; Hallin & Danielson, 

2006; Happell m.fl., 2013; Khamisa m.fl., 2015; Winters & Neville, 2012). Bristande tid för 

patientomvårdnad bidrog till stress vilket även resulterade i sämre omvårdnadkvalité (Van 

Bogaert m.fl., 2013; Elfering m.fl., 2011; Hallin & Danielson, 2006). Överbeläggningar var 

även en bidragande faktor till tidsbrist (Ammouri & Hamaideh, 2011; Chan m.fl., 2013; 

Happell m.fl., 2013). Sjuksköterskor upplevde dessa påfrestningar som psykiska och fysiska 

belastningar (Ammouri & Hamaideh, 2011).  

Tidspress var endast en av flertalet stressfaktorer som påverkade sjuksköterskors upplevelser 

av otillräcklighet i sitt vårdande. De övriga stressfaktorerna var koncentrationskrav samt 

avbrott i vårdandet. Dessa faktorer i kombination med arbetsuppgifter främjade kognitiva 

misslyckanden, det vill säga omedvetna misslyckanden. Stressfaktorer var starkt betingat 

med kognitiva misslyckanden vilket gjorde att sjuksköterskors vårdande drabbades negativt 

då de inte kunde uppnå sina omvårdnadsmål (Elfering m.fl., 2011). 

Patientsäkerheten riskerades då sjuksköterskor ansåg att bemanningen samt kompetensen 

blev otillräcklig gentemot antalet överbeläggningar vilket skapade frustration hos 

sjuksköterskor. Detta blev en betydande faktor gällande tidsbrist vilket resulterade i att de 

upplevde sig otillräckliga när det inte fanns tid för patienterna. Detta resulterade i försämrad 

omvårdnadskvalitet (Hallin & Danielson, 2006). 

Det fanns flertalet tidsrelaterade faktorer som även påverkade sjuksköterskornas upplevelser 

av vårdandet. Dessa var exempelvis avbrott i arbetet, utebliven vård samt att hjälpa kollegor 

(Winters & Neville, 2012; Sörensen & Brahe, 2013; Hallin & Danielson, 2006; Elfering m.fl., 

2011). I en studie påvisades det att sjuksköterskor blev avbrutna i omvårdnaden upp till 45,6 

gånger per dag vilket gav en genomsnittlig siffra på 6,8 gånger per timme. Patienter var den 

grupp som avbröt sjuksköterskans arbete minst medan kollegor var den grupp som avbröt 

mest. Omvårdnadskvalitén blev påverkad när sjuksköterskor blev avbrutna i det direkta 

vårdandet med patienten. Avbrott uppstod även när sjuksköterskan var i dialog med 

patienten (Sörensen & Brahe, 2013). Sjuksköterskor fick omprioritera sitt arbete 

kontinuerligt när dessa avbrott uppstod. Medicinering prioriterades högt i dessa stunder 

dock uteblev medicineringen flertalet gånger likväl (Winters & Neville, 2012). Sjuksköterskor 

upplevde ett dilemma genom att vilja vara tillgänglig för att hjälpa sina kollegor samtidigt 

som de ville fokusera på att slutföra sina omvårdnadsmål och undvika dessa avbrott 

(Sörensen & Brahe, 2013). Vårdandet tog signifikant längre tid för sjuksköterskor att utföra 

när de blev avbrutna vilket resulterade i försenad eller utebliven vård (Winters & Neville, 

2012). Detta styrks i en artikel: “Well I think about it all the way home, I just…it makes me 

feel like I haven’t done my job properly… I feel sorry for the patients because I don’t think 

they’re not getting the care that they could be getting…” (Winters & Neville, 2012, s. 24). 
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Sjuksköterskor prioriterade bort delar av vårdandet då de inte hade tid att exempelvis utföra 

patienters hygienomvårdnad, trots sjuksköterskors vetskap att detta påverkade patienter 

negativt. Konsekvenserna av hygien som inte tillhandahålls kunde resultera i trycksår samt 

att patienters anhöriga klagade över den uteblivna hygienen. Sjuksköterskor upplevde att 

patienters emotionella välmående även påverkades av detta. Detta påverkade även 

sjuksköterskor negativt där de upplevde skuldkänslor över den uteblivna vården (Winters & 

Neville, 2012). Patienters omvårdnadsbehov är individuella vilket gjorde att vissa patienter 

var i större behov av omvårdnad än andra. Detta innebar mer prestation från sjuksköterskor 

trots bristen på tid. Sjuksköterskor som upplevde denna tidspress började objektifiera 

patienter på grund av för lite tid för vårdandet, patienter blev sedda mer som ett ting än en 

människa. Detta resulterade i att de blev irriterade på omvårdnadskrävande patienter (Chan 

m.fl., 2013). Detta styrks i en artikel: ”…I felt guilty about our neglect of her because of the 

extra work” (Chan m.fl., 2013, s. 2023). 

När tiden inte räckte till påverkades relationen mellan patienten och sjuksköterskan (Chan 

m.fl., 2013; Hallin & Danielson, 2006; Van Bogaert m.fl., 2013). Tidsbristen grundades i 

överbeläggningar vilket resulterade i mindre tid för skapandet av relationer (Van Bogaert 

m.fl., 2013). Tid som spenderades genom att samtala med patienterna ansågs vara viktiga för 

relationen. Sjuksköterskor uppskattade dessa samtal då de hade möjlighet att lära känna 

patienterna och deras anhöriga vilket gav fördel i vårdandet (Chan m.fl., 2013). Detta styrks i 

en artikel:”…participants here describe how brief and task-related interactions can be both 

rich in meaning and patient-centred” (Chan m.fl., 2013, s. 2025). 

Samtal med patienten ansågs dock vara ett privilegium som endast kunde ske när resterande 

arbetsuppgifter var utförda på respektive sjuksköterskas arbetspass (Chan m.fl., 2013; Hallin 

& Danielson, 2006). Goda relationer mellan sjuksköterskor och patienter krävde tid och 

uppmuntran, detta var för sjuksköterskor en belöning i arbetet (Hallin & Danielson, 2006). 

Stressfyllda arbetsmiljöer, överbeläggningar och underbemanning överbelastade 

sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet (Ammouri & Hamaideh, 2011; Winters & Neville, 2012). 

Kvalitén på omvårdnaden försämrades när sjuksköterskor utsätts för underbemanning och 

överbeläggningar som resulterar i tidspress. Flertalet gånger upplevde sjuksköterskor 

otillräcklighet, inkompetens och skuldkänslor när omvårdnaden påverkades av dessa 

faktorer (Winters & Neville, 2012; Happell m.fl., 2013; Hallin & Danielson, 2006; Ammouri 

& Hamaideh, 2011). 

Nytillkomna sjuksköterskor till avdelningarna behöver handledning av de erfarna 

sjuksköterskorna, vilket blev ytterligare en betydande tidsfaktor i det dagliga arbetet 

(Winters & Neville, 2012). Detta styrks i en artikel: ”…supporting them in just finding their 

way around the ward and how we go about things… so in reality your own patients are losing 

that time…”(Winters & Neville, 2012, s. 24). Sjuksköterskor hann inte med att hjälpa sina 

kollegor då de blev tvungna att fokusera på andra arbetsuppgifter på avdelningarna. Dessa 

uppgifter var exempelvis att bädda sängar, utföra administrativa uppgifter och dela ut mat. 

Detta resulterade i för lite tid för patientomvårdnaden vilket gjorde att sjuksköterskor 

upplevde sig otillräckliga i vårdandet (Ammouri & Hamaideh, 2011). 
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Dock återfinns det i en artikel att sjuksköterskor som arbetade under stressfyllda situationer 

med överbeläggningar hjälptes åt för att alla skulle hinna med patientomvårdnaden (Chan 

m.fl., 2013). Otillräcklig tid resulterade i försenade alternativt uteblivna kontroller av 

patienters vitala parametrar (Winters & Neville, 2012). Detta styrks i en artikel: 

Sometimes it is very difficult to accomplish all that care and one thing you will notice I 

didn’t say was the observations. They are often the things I miss…, again if the patient’s 

unwell, I mean I have assessed the patient and I have made this decision myself, if the 

patient is unwell or they have had a fever or they are post op, they will get their obs 

done, however those that are what I would consider stable patients, they may not get 

obs done on my shift (Winters m.fl., 2012, s. 22).  

Sjuksköterskor upplevde att stress påverkade omvårdanden på ett negativt sätt där patienter 

flertalet gånger flyttat till andra avdelningar utan sjuksköterskors vetskap på grund av 

överbeläggningarna (Winters & Neville, 2012). Detta kan styrkas i en artikel: ”…one minute 

they’re there and the next minute they’ve gone… and I feel like I probably didn’t do my best 

for them because I didn’t know they were going…”(Winters & Neville, 2012, s. 23). När 

sjuksköterskor inte blev färdiga med att utföra sina omvårdnadsuppgifter under sina 

arbetspass upplevde de känslor av otillräcklighet, missnöjdhet och inkompetens (Winters & 

Neville, 2012; Hallin & Danielson, 2006; Ammouri & Hamaideh, 2011).  

5.3.2 Dokumentationens inverkan 

I sjuksköterskans profession har kraven på dokumentationen ökat med åren vilket har både 

negativa och positiva effekter i sjuksköterskans dagliga arbete. Tydlig formulerad 

dokumentation underlättade sjuksköterskors arbete dock blev detta en tidskrävande faktor i 

deras arbete (Hallin & Danielson, 2006). Högre utbildning inom sjuksköterskeprofessionen 

innebar mer administrativt ansvar vilket gjorde att sjuksköterskor spenderade mindre tid 

med sina patienter (Ammouri & Hamaideh, 2011). Dokumentationens betydelse och 

prioritering resulterade i mindre tid med patienterna vilket påverkade vårdandet (Ammouri 

& Hamaideh, 2011; Chan m.fl., 2013; Hallin & Danielson, 2006; Happell m.fl., 2013). Detta 

kan styrkas i följande citat: “Everything must be written down—it must all be documented 

…Then I wonder so to say, how much time will be left over to see to the patient?” (Hallin & 

Danielson, 2006, s. 1225). Sjuksköterskor upplevde att kravet på dokumentation upptog 

signifikant tid från vårdandet vilket resulterade i skuldkänslor hos dem (Chan m.fl., 2013; 

Hallin & Danielson, 2006). Dokumentationen upplevdes stundvis som fördubblad på grund 

av muntliga överrapporteringar samt elektroniska rapporter. Detta upplevde sjuksköterskor 

som tidskrävande där omvårdnaden drabbades vilket resulterade i att de upplevde sig 

otillräckliga gentemot sina patienter (Chan m.fl., 2013).  

Bristande dokumentation resulterade i tidskrävande muntliga överrapporteringar mellan 

sjuksköterskor. Detta resulterade i mindre tid för omvårdnaden och blev ytterligare en 

stressfaktor i deras arbete. Detta påverkade sjuksköterskor emotionellt där de ansåg att de 

annars hunnit med sina omvårdnadsmål bättre (Happell m.fl., 2013; Hallin & Danielson, 

2006).  
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När sjuksköterskor rapporterade över dagens arbete till nästa skiftarbetande personal 

utövades detta flertalet gånger bredvid patientens säng framför andra patienter. Konfidentiell 

information gavs tillkänna till obehöriga personer, exempelvis andra patienter och deras 

anhöriga, vilket ansågs vara en stor brist i dokumentationen samt rapporteringen. Detta 

ansåg flertalet sjuksköterskor gick mot professionens betydelse att bevara patientens 

integritet vilket resulterade i att dessa sjuksköterskor upplevde ångest och skuldkänslor 

(Happell m.fl., 2013).  

Sjuksköterskor fick kontinuerligt prioritera om arbetsuppgifter för att få tid att dokumentera 

och rapportera över till kollegor då detta ansågs vara en viktig del för att kunna urskilja och 

fortsätta utöva det individuella vårdandet för patienter. Dock resulterade detta i mindre tid 

med patienter och blev en ständig stress samt gav upphov till känslor av otillräcklighet för 

sjuksköterskor då de bortprioriterat vårdandet för att mäkta med dokumentationen (Hallin & 

Danielson, 2006; Happell m.fl., 2013). 

En naturlig del av sjuksköterskors dagliga arbete är dokumentation dock påverkades 

vårdandet då sjuksköterskorna upplevde en daglig stress med överbeläggningar vilket leder 

till mindre tid med varje patient och kravet på dokumentation blev prioriterat före vårdandet 

(Hallin & Danielson, 2006; Happell m.fl., 2013).   

5.3.3 Sjuksköterskans välbefinnande 

Höga arbetskrav, överbeläggningar och underbemannade avdelningar skapade stress i 

sjuksköterskors arbete samt resulterade i att de påverkades både fysiskt och psykiskt. 

Sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa blev negativt drabbad och resulterade i 

upplevelser av otillräcklighet, ångest, skuldkänslor samt även utbrändhet (Ammouri & 

Hamaideh, 2011; Khamisa m.fl., 2015; Ramanujam m.fl., 2008; Van Bogaert m.fl., 2013; 

Wlodarczyk & Lazarewicz, 2011; Wu m.fl., 2011). Det fanns ett samband mellan 

sjuksköterskans förmåga till stresshantering och praktisk erfarenhet. Sjuksköterskor som 

hade mer erfarenhet i professionen var mindre benägna till att uppleva stress gentemot 

sjuksköterskor som jobbat mindre än två år. Yngre och nyexaminerade sjuksköterskor med 

mindre än två års erfarenhet visade större benägenhet till stress och påverkades mer av 

stressfaktorer i arbetet (Wu m.fl., 2011). Däremot i en annan artikel visade resultatet att 

desto högre utbildning sjuksköterskor hade, desto större benägenhet var det att uppleva 

stress (Ammouri & Hamaideh, 2011). Stress ökade sjuksköterskors avsikt att avsluta sin 

anställning då de påverkades negativt psykiskt och fysiskt (Wu m.fl., 2011; Van Bogaert m.fl., 

2013). 

Hög arbetsbelastning gav upphov till försämrad omvårdnad där sjuksköterskor upplevde stor 

ångest (Wlodarczyk & Lazarewicz, 2011). Upplevd stress hindrade sjuksköterskor från att 

fullgöra sitt vårdande och de ansåg att patienter inte fick den professionella vård de var 

berättigade till. Detta gjorde att sjuksköterskor upplevde skuld och otillräcklighet (Ammouri 

& Hamaideh, 2011). Sjuksköterskorna var emotionellt utmattade som resultat av hög 

arbetsbelastning vilket i sin tur drabbade patienter genom objektifiering, där patienter blev 

behandlade mer som objekt än som människor (Van Bogaert m.fl., 2013). 
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Vid objektifiering av patienter blev vårdandet osäkert och felaktigt. Utmattade och 

överarbetade sjuksköterskor hotade patientsäkerheten då de försökte uppnå sina 

omvårdnadsmål (Ramanujam m.fl., 2008). Detta styrks i en artikel:”Nurses are concerned 

with patient safety and care, but with all the demands placed on us by other departments, 

patients, families, physicians, etc., it becomes harder to accomplish your goals as to why 

you’re even there” (Ramanujam m.fl., 2008, s. 148). 

När sjuksköterskor inte kunde uppfylla sina omvårdnadsmål gav det upphov till påverkad 

moral hos dem. Påverkad psykisk hälsa inverkade på andra aspekter exempelvis 

sjuksköterskans produktivitet och utförande av vård. Det visade sig att psykisk ohälsa var 

associerat med misstag i vårdandet som resulterade i negativ patientomvårdnad samt dålig 

kommunikation mellan sjuksköterskor och med andra professioner. Sjuksköterskors 

ouppfyllda mål resulterade i de var emotionellt utmattade vilket gav upphov till ångest och 

sömnproblem (Khamisa m.fl., 2015). Detta gav upphov till en lägre omvårdnadskvalitet vilket 

resulterade i etiska konflikter i sjuksköterskors arbetsdag. Hög arbetsbelastning var orsaken 

till försämrad kvalité på omvårdnaden vilket gestaltades som en personlig börda hos 

sjuksköterskor (Wlodarczyk & Lazarewicz, 2011). Etiska konflikter förekom även mellan 

sjuksköterskorna vilket ledde till negativa upplevelser av deras profession (Wlodarczyk & 

Lazarewicz , 2011). Detta kan styrkas i en artikel: ”I think if nurses could have better insight 

into their values and change their attitudes towards basic patient care, it would redirect what 

is important in nursing and our use of time”(Chan m.fl., 2013, s. 2024). 

Höga arbetskrav gav upphov till försämrad patientsäkerhet enligt sjuksköterskors 

upplevelser. Heltidsarbetande sjuksköterskor ansåg att patientsäkerheten försämrades på 

grund av höga arbetskrav vilket resulterade i att patienter inte fick en säker vård på grund av 

fysiskt och psykiskt utmattade sjuksköterskor (Ramanujam m.fl., 2008). Sjuksköterskors 

utmattning berodde samtidigt på bristen av vila. Sjuksköterskors uteblivna raster hade sin 

grund i att de upplevde skuldkänslor gentemot sina patienter (Happell m.fl., 2013). 

Sjuksköterskor upplevde ett stort ansvar gentemot sina patienter och om något hände under 

tiden de tog rast så ansåg de att skulden faller hos dem (Happell m.fl., 2013). Detta styrks i en 

artikel: ”…You will look after the patient, no matter what. If the patient dies, it’s your fault 

and your fault only and you’re the one to blame…” (Happell m.fl., 2013, s. 644). För att 

utfärda sina uppgifter under dagen tog sjuksköterskor ingen rast, intog ingen mat och 

stannade kvar efter sina skift för att slutföra uppgifterna. Detta gjorde att omvårdnadsmålen 

uppnåddes dock påverkades sjuksköterskornas psykiska och fysiska hälsa negativt av detta 

(Hallin & Danielson, 2006). Flertalet sjuksköterskor hade för avsikt att lämna sin arbetsplats 

och professionen då de ansåg att de inte räckte till i vårdandet (Van Bogaert m.fl., 2013). 
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6 DISKUSSION 

Här nedan presenteras metoddiskussion följt av resultatdiskussionen som består av två 

underrubriker där artiklarnas syfte och metod diskuteras därefter följer diskussion av 

artiklarnas resultatdel. Efter detta presenteras en etikdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion  

En systematisk litteraturöversikt valdes till detta examensarbete. Metoden lämpades till 

examensarbetet då både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades. Genom att 

använda två olika ansatser, kvalitativa och kvantitativa, skapas en större överblick över ett 

problem i sjuksköterskans omvårdnad. Metoder som även lämpat sig bra till denna typ av 

examensarbete är intervjuer eller observationer där upplevelser ur ett 

sjuksköterskeperspektiv framkommit till en större del. Detta valdes dock bort då tiden för 

examensarbetet ansågs vara begränsat. 

Enbart kvalitativa artiklar lämpar sig bättre vid undersökning av upplevelser och perspektiv 

gentemot kvantitativa artiklar. Dock kunde inte endast kvalitativa artiklar väljas då det inte 

återfanns tillräckligt med relevant forskning. Kvantitativa artiklar inkluderades i arbetet för 

att kunna besvara det belysta ämnet. De kvantitativa artiklarna hade stor del beskrivande text 

i sina resultat vilket var av signifikant betydelse i analysen. I en systematisk litteraturöversikt 

blir användningen av kvalitativa och kvantitativa artiklar till en fördel då det resulterar i ett 

bredare perspektiv av ett problem (Eliasson, 2013). Dessa ansatser presenteras på olika sätt 

där kvalitativa artiklar beskrivs med ord och kvantitativa artiklar beskrivs mestadels genom 

siffror och mätningar (Friberg, 2012). Tabeller skapades för att förtydliga siffrorna och 

mätningarna i de kvantitativa artiklarnas jämförelse i metod. En nackdel i detta 

examensarbete kan vara att det grundas på publicerad vetenskaplig forskning när en metod 

bestående av intervjuer hade givit ett helt nytt och aktuellt resultat. 

I detta examensarbete analyserades tolv stycken vetenskapliga artiklar vilket inkluderade sju 

stycken kvantitativa och fem stycken kvalitativa. Alla artiklar i detta examensarbete har varit 

skrivna på engelska. Sökmotorerna CINAHL Plus och Pubmed användes för att återfinna 

relevanta artiklar där sökord valdes som rörde examensarbetets syfte. Sökorden valdes med 

hjälp av MeSH termer för att säkerhetsställa korrekt användning av sökorden. 

Inklusionskriterierna innefattade sjuksköterskor som arbetade i sjukhusmiljö. Resultatet 

hade kunnat bli annorlunda om sjuksköterskor i annan vårdmiljö hade valts.  

Enligt Östlundh (2012) förändras forskning med tiden och strävar kontinuerligt att förnyas 

och därav valde författaren att utgå ifrån en tidsavgränsning på fem år som därefter fick 

förlängas till tio år. Det fanns en vetskap hos författaren att denna utökade tidsbegränsning 

kan ha genererat försämrad tillförlitlighet då resultatet kan ha blivit föråldrat. I 

sökningsprocessen uppkom även en manuell sökning av en artikel, denna artikel återfanns i 

referenslistan från en annan artikel. Artikeln var från år 2006 vilket föll utanför 

tidsavgränsningen som initialt styrde examensarbetets resultat. Dock ansågs denna artikel 

vara relevant för examensarbetets syfte och valdes därför inte bort. Av de övriga elva 
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artiklarna var tio stycken artiklar publicerade mellan år 2011–2017 och den elfte artikeln var 

publicerad år 2008. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012) granskningsmetod 

av kvantitativa och kvalitativa studier (se bilaga C och D). De artiklar som uppnådde lägre 

poäng i kvalitetsgranskningen exkluderades på grund av att de artiklarna inte bidrog till 

resultatet samt att de inte upprätthöll kvalitén i analysarbetet. Författaren har i efterhand 

gjort bedömningen att om ytterligare flertalet artiklar expanderats i analysen hade det 

kunnat skapa en större inblick i det valda problemområdet.  

När relevant forskning var tillräcklig för examensarbetet påbörjades analyseringen av 

materialet. Analysen innehöll tre steg för en litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) 

beskrivning. Denna metod var till en början svårförståelig då metoden kan tolkas på flertalet 

olika sätt. Artiklarna lästes flertalet gånger för att få en ökad förståelse. Ord som blev svåra 

att förstå översattes med hjälp av ordböcker eller Google translate. Detta blev till hjälp i 

analysen av artiklarnas syfte, metod och resultat. Författaren var medveten om en viss 

begränsning i analysprocessen där det inte fanns möjlighet att diskutera innehållet i analysen 

då författaren skrivit examensarbetet ensam. 

Likheter och skillnader i syfte, metod och resultat togs ut och jämfördes utefter 

examensarbetets syfte. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat framkom i form av fyra 

teman. Dessa teman reflekterade författaren över och valde slutligen att endast forma 

innehållet under tre teman då ett tema tenderade att återspegla liknande innehåll som 

resterande teman. Denna metod var till en början svårförståelig då det kan tolkas på flertalet 

olika sätt. I litteraturen är Fribergs (2012) tre stegs modell beskriven dock inte på ett 

övertydligt sätt vilket resulterade i att metoden blev en utmaning att förstå redan innan 

analysen påbörjades.  

Polit och Beck (2012) beskriver hur examensarbetets trovärdighet kan öka genom att 

använda olika kvalitetskriterier. Dessa kriterier är tillförlitlighet, giltighet samt 

överförbarhet. De menar att tillförlitlighet är när någon annan person ska kunna få fram 

likvärdigt resultat utifrån likvärdig process. I detta examensarbete beskrevs dataanalysen 

utförligt för att tillförlitligheten ska vara hög. Giltighet betyder att undersökningen avser att 

undersöka det som är tänkt vilket betyder att arbetets syfte ska besvaras i resultatet samt att 

det förblir sanningsenligt. Användning av citat styrker resultatet samt är det ett exempel på 

hur resultatets giltighet ökar. I examensarbetet har minst ett citat styrkt varje tema för att 

påvisa detta. Överförbarhet betyder att resultatet kan appliceras till andra organisationer och 

grupper och finnas användbart. Resultatet i detta examensarbete är överförbart till 

vårdpersonal som befinner sig i team med sjuksköterskor i omvårdnaden. Det är även 

överförbart till sjukhus i andra länder samt olika vårdmiljöer, exempelvis kommuner eller 

äldreboenden där sjuksköterskor arbetar.  

I detta examensarbete har de utvalda artiklarna haft ursprung från flertalet olika delar av 

världen som USA, Jordanien, Schweiz, Sydafrika, Belgien, Polen, Nya Zeeland, Australien, 

Sverige, Danmark samt Kina. Detta har givit ett globalt perspektiv i resultatet. Dock kan detta 

även ses som en brist då vården skiljer sig länderna emellan gällande ekonomisk status, 

arbetsförhållanden och utförande av omvårdnad. Artiklar från enbart exempelvis Sverige 

hade möjligtvis sett annorlunda ut i resultatet. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i två delar där artiklarnas syften samt metoder diskuteras 

först och därefter diskuteras artiklarnas resultat.  

6.2.1 Syfte och metod 

I detta examensarbete analyserades fem kvalitativa artiklar samt sju kvantitativa artiklar. 

Fördelen med de kvantitativa artiklarna är användningen av enkäter där antal deltagare ses i 

mångfald samt kan deltagarna förbli helt ärliga då ingen ser eller hör vad deltagarna svarar. 

Med enkäter finns det dock en viss svårighet att uppfånga upplevelser och känslor och 

därmed kunna få en djupare förståelse för ämnet. Dock i en kvantitativ artikel fanns 

möjligheten till narrativa frågor där deltagarna fick skriva ned sina tankar kring ämnet, detta 

ansågs vara en fördel i analysen av detta examensarbete. 

I analysen av de kvalitativa artiklarna återfanns intervjuer, observationer samt diskussioner. 

Dessa metoder gör att en djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelser och perspektiv 

kan skapas i ämnet (Friberg, 2012). I intervjuer kan kroppsspråk och uppföljningsfrågor 

studeras vilket kan bidra till analysen. Observationer kan innefatta både nackdelar och 

fördelar där den observerande möjligtvis agerar annorlunda vid observationen samt kan 

observatören tolka situationerna på ett eget sätt. Vid diskussioner kan en nackdel ses där 

deltagare möjligtvis inte vågat träda fram och framföra sin åsikt. Enligt Polit och Beck (2012) 

kan tolkning förekomma vid observationer och diskussioner, detta kan påverka 

tillförlitligheten och därmed kan det bli olika resultat var gång studien genomförs. 

Av de sju kvantitativa artiklarna undersökte fem artiklar sjuksköterskans perspektiv på 

arbetsrelaterad stress. Dessa syften var relevanta till examensarbetets syfte då det har ett 

sjuksköterskeperspektiv som kan ge svar på hur stress i arbetet uppkommer och upplevs. 

Den sjätte artikeln undersökte sambandet mellan sjuksköterskors omvårdnadskvalitet, 

arbetsmiljö och arbetsresultat. Även här relaterade det till syftet för examensarbetet då detta 

är faktorer som kan påverka vårdandet. Den sista kvantitativa artikeln undersökte 

sjuksköterskors upplevelser av arbetskrav. Detta syfte är lämpligt för examensarbetet då det 

kan påvisa brister i omvårdnaden. De kvantitativa artiklarnas metoder är lämpliga till deras 

syften då ett stort antal deltagare nås vilket resulterar i en hög svarsfrekvens. 

Svarsfrekvensen, inklusive bortfallet, resulterade i 96, 100, 154, 430, 464, 895 samt 1201 

stycken deltagare från respektive studier. Trots bortfall kunde ett stort antal deltagare synas. 

Enligt Polit och Beck (2012) ökar överförbarheten när ett högt antal deltagare finns då 

resultatet kan appliceras till andra organisationer alternativt andra länder. 

Av de fem kvalitativa artiklarna undersökte två artiklar sjuksköterskans upplevelser av hur 

tid påverkar patientomvårdnaden. Dessa syften är relaterade till examensarbetet då tid är en 

betydelsefull faktor i vårdandet. De tre resterande kvalitativa artiklarna inriktar sina syften 

till att undersöka stressrelaterade orsaker som påverkar sjuksköterskans omvårdnad. Detta 

är av signifikant betydelse i examensarbetets syfte där inriktningen är hur vårdandet 

påverkas och hur sjuksköterskan upplever detta. Enligt Friberg (2012) kan studier med 

kvalitativ ansats bidra till en djupare förståelse för det område som avses att studeras. 
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Alla fem kvalitativa artiklar har använt sig av intervjuer i sina metoder dock har en av dessa 

fem artiklar även använt sig av observationer i kombination med intervjuer. Denna metod 

lämpar sig bra gentemot deras syfte då de avser att undersöka upplevelser och skapar en 

djupare förståelse för ämnet. Observationer var även en passande metod till syftet som var 

att undersöka avbrott i sjuksköterskans arbete och hur det påverkar omvårdnaden. 

Observatören kunde komma nära det som avsågs att studeras och få en större inblick i 

arbetet då det senare framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna inte upplevde lika stor 

omfattning avbrott som observatören iakttagit. Observationer kan däremot resultera i att 

studiens tillförlitlighet påverkas då tolkning kan förekomma och resultera i olikartade 

resultat om studien utfärdas igen (Polit & Beck, 2012).  

6.2.2 Resultat 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever tidsbrist som en signifikant faktor i 

vårdandet. Tidsbrist på grund av omfattande dokumentering, underbemanning och 

överbeläggningar skapade stress i arbetsmiljön och påverkade sjuksköterskors vårdande 

negativt och därmed upplevde sjuksköterskor känslor av otillräcklighet. Detta stämmer 

överens med vad som framkommit i tidigare forskning där det inte råder balans mellan det 

höga antalet patientintag och bemanning (Aiken m.fl., 2012). 

Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas lokaler, personal, och utrustning i den 

utsträckning som krävs för att en god vård ska kunna ges (HSL 1982:763 2 e §). I resultatet 

framkommer det att tidsbrist resulterade i objektifiering av patienter som ett sätt för 

sjuksköterskorna att distansera sig från stress. Flertalet tillfällen uteblev vårdandet på grund 

av omprioriteringar. Detta var ett resultat av tidsbrist på grund av för många patienter. 

Avbrott i arbetet orsakade även omprioriteringar. Sjuksköterskor upplevde att detta 

påverkade patienterna både fysiskt och psykiskt. Detta styrks genom valt vårdteoretiskt 

perspektiv där utebliven vård är en kräkning gentemot patienten och gör att patienten 

upplever känslor av maktlöshet, nonchalans samt känslan av att inte bli sedd (Eriksson, 

1994). 

I resultatet framkommer det att dokumentation var betydelsefullt dock hade 

dokumentationen blivit mer omfattande med åren. Omprioriteringar i vårdandet uppstod på 

grund av att sjuksköterskor behövde prioritera dokumentation och överrapporteringar 

framför omvårdnad. Detta kan styrkas enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) där 

legitimerade yrkesutövare ska föra patientjournal. Det styrks även i Patientdatalagen 

(2008:355) att en patientjournal är till för att bidra till en god och säker vård för patienten. 

Enligt dessa lagar är sjuksköterskan skyldig att dokumentera omvårdnaden utifrån 

patientsäkerhet men resultatet påvisar att denna arbetsuppgift leder till att sjuksköterskor 

inte hinner med sitt patientnära arbete vilket leder till att patientsäkerheten riskeras att 

sjunka.  

Resultatet visar att relationen mellan sjuksköterskan och patienten påverkades negativt av 

stress och tidsbrist. Det fanns inte tillräckligt med tid för att samtala med patienten på grund 

av för lite personal och för många patienter. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

ansågs vara av stor betydelse i vårdandet för att kunna individualisera vårdandet och se 
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helheten hos patienten. Detta stämmer överens med tidigare forskning där rimliga 

arbetskrav och god arbetsmiljö ansågs vara en viktig del i vårdandet och gav en bättre 

möjlighet till en relation med patienten (Choi m.fl., 2011; Berland m.fl., 2007; Eriksson & 

Svedlund, 2005; Aiken m.fl., 2012). I en vårdande relation ska patientens problem, behov 

och begär kunna gestaltas och vårdaren ska därmed kunna stödja patientens hälsoprocess. I 

den vårdande relationen bör sjuksköterskan lindra patientens lidande genom att bekräfta 

patienten och patientens lidande (Eriksson, 2014; Eriksson, 1994). Det framkom även i 

tidigare forskning att det var betydelsefullt för patienterna när sjuksköterskor tog sig tiden 

till att samtala och visa sin förståelse och sitt medlidande (Bramley & Matiti, 2014). Det 

visade sig att desto längre patienternas vårdtid utspelade sig desto viktigare var det att skapa 

en vårdrelation (Coughlin, 2012). Trots sjuksköterskornas arbetsbelastning fanns de ändå 

tillgängliga för samtal med patienterna vilket bidrog till goda relationer (Andersson m.fl., 

2011). 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor var överbelastade i omvårdnadsarbetet på grund 

av stressfyllda arbetsmiljöer, överbeläggningar samt underbemanning. Nytillkomna 

sjuksköterskor behövde handledning på nya avdelningar vilket leder till ytterligare en 

betydande tidsfaktor för sjuksköterskorna. Det visade sig att sjuksköterskor, i den mån de 

kunde, försökte hjälpa varandra i omvårdnaden trots den stressfyllda arbetsmiljön. Detta kan 

påvisas genom tidigare forskning där nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg att det var av 

stor betydelse hur kollegorna behandlade varandra i arbetsmiljön (Spence Laschinger & 

Read, 2016). En arbetsmiljö som präglades av positivitet och stöd underlättade hanteringen 

av den stressfyllda arbetsmiljön ansåg sjuksköterskor (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 

I resultatet visade det sig att sjuksköterskor upplevde känslor av otillräcklighet, missnöjdhet 

och inkompetens när de inte hunnit utföra sina omvårdnadsuppgifter. Sjuksköterskor 

drabbades även fysiskt och psykiskt när de utsattes för stress i arbetet. Nedsatt fysisk och 

psykisk hälsa resulterade i utbrändhet. Det visade sig att erfarenhet och stresshantering hade 

ett samband, där yngre och mindre erfarna sjuksköterskor upplevde mer stress gentemot mer 

erfarna sjuksköterskor. Hög arbetsbelastning försämrade omvårdnaden och gjorde att 

sjuksköterskor upplevde ångest. Detta kan styrkas i tidigare forskning där vårdpersonal som 

utsätts för stress i arbetsmiljön under långa perioder får psykiska samt fysiska problem som 

kan ge upphov till hjärtkärlsjukdomar eller belastningsskador (Europeiska 

Arbetsmiljöverket, 2017). En person som själv har ett lidande hämmar dennes förmåga till att 

känna och visa medlidande (Eriksson, 1994). Ett högt arbetstempo med höga arbetskrav 

bidrar till mindre återhämtning för personal (Arbetsmiljöverket, 2017).  

I resultatet framkom det att när sjuksköterskor inte kunde uppfylla sina omvårdnadsmål 

påverkades deras moral. I samband med påverkad psykisk hälsa påverkades även 

sjuksköterskans produktivitet och utförande av vård. Psykiska hälsoproblem var associerade 

med misstag i vårdandet. Detta leder till försämrad patientomvårdnad. Sjuksköterskor 

upplevde stort ansvar över patienter och om något inträffade upplevde sjuksköterskor enorm 

skuld. Detta kan relateras till tidigare forskning där professionens ansvar vägde tungt hos 

sjuksköterskor, vilket gjorde att de utövade sin profession med försiktighet för att undvika 

misstag och fel i vårdandet (Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005; Choi m.fl., 2011). Detta 

påvisar även att onödigt vårdlidande försöker undvikas (Eriksson, 1994).  
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I resultatet framkom det att kvalitén på vårdandet försämrats vilket gav upphov till 

skuldkänslor samt känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskor. Avbrott i arbetet gjorde att 

vårdandet tog signifikant längre tid att utföra vilket gav upphov till försenad eller utebliven 

vård. Omvårdnadskvalitén försämrades när sjuksköterskan utsattes för underbemanning och 

hög arbetsbelastning vilket riskerade patientsäkerheten. Sjuksköterskor upplevde att 

patienter inte fick den vård de var berättigade till. Detta kan styrkas i tidigare forskning där 

patienter upplevde långa väntetider då sjuksköterskor var under stress (Edwards m.fl., 2014). 

Dock skapade patienter en förståelse för sjuksköterskors höga arbetsbelastning (Andersson 

m.fl., 2011). En arbetsmiljö bör vara stödjande för att kunna stimulera personal att prestera 

utifrån deras bästa förmåga (Europeiska Arbetsmiljöverket, 2017). Onödigt vårdlidande hos 

patienten kan uppstå när patientsäkerheten försämras (Idvall & Olsson, 2014). Utebliven 

vård är en kränkning gentemot patienten och orsakar ett onödigt lidande, så kallat 

vårdlidande. Detta grundar sig i att vårdaren inte ser till patientens behov. I vårdandet är den 

vårdande relationen kärnan för en god vård där patienten behöver stöd i sin hälsoprocess. 

När sjuksköterskan samt patienten skapat en vårdande relation skapar detta förutsättningar 

för att upprätthålla patientens värdighet (Eriksson, 1994; Eriksson, 2014).  

6.3 Etikdiskussion 

I detta examensarbete har de utvalda vetenskapliga artiklarna till resultatet kritiskt granskats 

under arbetets gång, detta för att säkerhetsställa hög forskningskvalitet även då peer-

reviewed varit en avgränsning. Peer-review styrker kvalitén på forskningen, vilket innebär att 

forskningen ska upprätthålla en hög kvalité (CODEX, 2016). Ulrichs Web har använts för att 

säkerhetsställa att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Under arbetets gång 

har en kritisk granskning av artiklarna utförts enligt Fribergs (2012) tolkning av 

kvalitetsgranskning av studier. Detta gjordes för att, åter igen, säkerhetsställa att artiklarna 

som användes var av god kvalité. Kontinuerligt under arbetets gång har den egna 

förförståelsen och förutfattade meningar försökts att lägga åt sidan. Detta gjordes för att 

undvika påverkan av analysmaterialet och bidrog till ett mer öppet och kritiskt 

förhållningssätt. I examensarbetets resultatdel valdes det att ta med citat för att styrka 

innehållet och påvisa att inga förvrängningar utförts. Citaten bibehöll sitt originalspråk, 

vilket var engelska, för att undvika tolkning av texten vid översättning och därmed undvika 

förvrängning.   

I examensarbetet har referering utförts enligt American Psychological Association (APA-

style) för att underlätta urskiljningen av materialets ursprungskälla samt för att kunna skilja 

referenserna åt. I referenslistan har en asterisk (*) används för att underlätta för läsaren vilka 

artiklar som användes till resultatet i detta arbete. Analysmaterialet behövde stundvis 

översättas då det var skrivet på engelska. Vid denna process togs det hänsyn till att inte 

fabricera, övertolka eller förfalska den ursprungliga texten (CODEX, 2016).  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

otillräcklighet i vårdandet när sjuksköterskan påverkas av stress. Bemanning och 

patientantal är betydelsefulla faktorer i sjuksköterskans arbete som präglas starkt av tid. Av 

resultatet dras slutsatsen att sjuksköterskor saknar tid och ork för att kunna utföra alla delar 

som ingår i deras profession. Omprioriteringar i sjuksköterskans arbete innebär ständig 

utebliven tid med patienterna. Omfattande dokumentation upptar signifikant tid i 

sjuksköterskans dagliga arbete. Sjuksköterskan dras längre bort från den patientnära 

omvårdnaden vilket drabbar patienten i form av utebliven vård och påverkar relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Detta resulterar i upplevelser av otillräcklighet i 

sjuksköterskans vårdande, utförande samt i professionen. Underbemanning samt 

överbeläggningar bidrar till försämrad omvårdnadskvalitet vilket riskerar patientsäkerheten 

och orsakar onödigt vårdlidande. Faktorer till stress i sjuksköterskans arbetsmiljö behöver 

reduceras för att de ska förmå sig att klara av arbetet utan fysiska eller psykiska påfrestningar 

som leder till utbrändhet eller uppsägning. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning som uppkommit under arbetets gång är vad som kan åtgärdas i 

sjuksköterskans arbetsmiljö för att reducera stress. Sjuksköterskans upplevelser av stress 

inom vården är betydelsefullt för att förändringar ska kunna tillämpas. Dessa förändringar 

kan bidra till en förbättrad omvårdnadskvalitet och bidra till positiva upplevelser hos 

sjuksköterskor samt patienter En annan vinkel är patienters upplevelser av vårdandet under 

stress, då det inte finns tillräckligt med forskning kring detta. Patienters upplevelser av 

vårdandet är oerhört betydelsefullt då varje individ är unik och upplever omvårdnaden på 

olika sätt. Dessa förslag skulle båda kunna tillämpas med intervjuer som datainsamling 

alternativt enkäter. 
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BILAGA A – SÖKMATRIS 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar/ 
Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal valda artiklar 

CINAHL Plus Nursing AND stress 
AND patient safety 

Full text 
Peer Reviewed 
2012–2017 
 

24 5 2 

CINAHL Plus Nurses AND stress 
AND stressors AND 
nursing care 

Full text 
Peer Reviewed 
2012–2017 
 

24 4 1 

CINAHL Plus Nurses perception OR 
experience AND 
patient safety AND 
nursing AND stress 
 

Full text 
Peer Reviewed 
2007–2017 

22 4 1 

CINAHL Plus Nurse AND burnout 
AND nursing care 
AND quality AND 
relationships 

Full text 
Peer Reviewed 
2012–2017  
 

16 4 1 

CINAHL Plus  Nurs* perspective 
AND nursing care 
AND missed care 
 

Full text 
Peer reviewed 
2012–2017 

3 1 1 

Pubmed Work-related stress 
AND new nurses AND 
nursing  

Full text 
10 år 

17 4 2 

Pubmed Work related stress 
AND nurses AND 
burnout AND general 
health 
 

Full text 
5 år 

20 6 1 

Pubmed Nurses AND job 
stressors AND 
stressful 

Full text  
10 år 

15 6 1 

Pubmed Nurses AND burnout 
AND ethical conflicts 
AND nursing 

Full text 
10 år 

42 7 1 

Manuell 
sökning 

    Hallin, K., & 
Danielson, E. (2006). 
Registered  
nurses’ experiences  
of daily work, a  
balance between 
strain and 
stimulation: 
A qualitative study. 
International Journal 
of Nursing Studies, 
44, 1221-1230. doi: 
10.1016/j.ijnurstu.200
6. 
05.011 
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BILAGA B – ARTIKELMATRIS 

 

Artikel Syfte Metod Resultat Kvalité 

(1) Titel: 
Comparing 
Jordanian 
nurses’ job 
stressors in 
stressful and 
non-stressful 
clinical areas. 
 
Författare: 
Ammouri, A., & 
Hamaideh, S. H. 
 
Tidskrift: 
Contemporary 
Nurse: A Journal 
for the 
Australian 
Nursing 
Profession. 
 
Årtal och land: 
2011, Jordanien 
 

Syftet var att 
undersöka om 
Jordanska 
sjuksköterskors 
stressorer i arbetet 
varierade mellan 
olika avdelningar på 
sjukhus, särskilt i 
stressfulla och icke-
stressfulla kliniska 
arbetsområden.  
 

Metodval: 
Kvantitativ 
Deskriptiv 
korrelationsstudie 
Tvärsnittsstudie 
Datainsamling: 
Enkäter 
 
Tillfrågade: 
700 sjuksköterskor 
från 13 olika 
sjukhus. 464 stycken 
(66,3%) besvarade 
enkäten fullt ut.  

Resultatet visade att 
sjuksköterskor som 
jobbade i stressfulla 
arbetsområden upplevde 
fler stressorer än de 
sjuksköterskor som 
jobbade i icke-stressfyllda 
arbetsområden. Stressorer 
som tillkom i stressiga 
miljöer var för lite stöd, 
osäkerhet gällande 
behandlingar, otillräckliga 
förberedelser och 
konflikter mellan 
sjuksköterskorna.  
 
Sjuksköterskorna i 
stressfulla arbetsmiljöer 
fick bädda sängar, göra 
sekreteraruppgifter och 
dela ut mat vilket ledde till 
att sjuksköterskorna inte 
kunde ge den 
professionella vård som 
sjuksköterskorna ansåg att 
patienterna skulle ha. 
Detta resulterade i att 
sjuksköterskorna kände 
sig otillräckliga, bristande 
kompetens och skuld.  
 
Stressfyllda arbetsmiljöer 
påverkar sjuksköterskorna 
negativt och leder till 
utbrändhet samt 
uppsägning.  
 

12/13p 
 
Hög 
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Artikel  Syfte Metod Resultat Kvalité 

(2) Titel: 
The relationships 
between 
communication, 
care and time are 
intertwined: A 
narrative inquiry 
exploring the 
impact of time 
registered nurses’ 
work. 
 
Författare: 
Chan, E. A., Jones, 
A., & Wong, K. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced Nursing 
 
Årtal och land: 
2013, Kina 
 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskan 
upplevelser av tid 
på arbetsplatsen. 

Metodval: 
Kvalitativ 
Narrativ 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Tillfrågade: 
5 stycken 
sjuksköterskor 
intervjuades 3 
gånger under en 
period av 1 år. 
 

Resultatet visade att 
deltagarna försökt arbeta 
mer effektivt i 
omvårdnaden men det 
resulterade i oavsiktliga 
negativa konsekvenser 
för patientomvårdnaden. 
Tidspress resulterade 
dock i närmare relationer 
mellan sjuksköterskorna.  
 
Dokumentation var blev 
en krävande tidsfaktor i 
sjuksköterskans arbete. 
Vidare framkom det att 
sjuksköterskorna fick 
anpassa sitt arbete och 
sin tid för att skapa rum 
och tid för 
kommunikation med 
sina patienter.  

12/14p 
 
Hög 

(3) Titel: 
Job characteristics 
in nursing. 
 
Författare: 
Elfering, A., 
Grebner, S., & 
Dudan, A.  
 
Tidskrift: 
Safety and Health 
at Work. 
 
Årtal och land: 
2011, Schweiz 
 

Syftet var att 
undersöka 
sambandet mellan 
egenskaper i 
omvårdnadsarbetet 
som sannolikt 
kommer att störa 
kognitiv funktion, 
det vill säga 
framkalla kognitiva 
brister medan 
personen arbetar. 

Metodval: 
Kvantitativ 
 
Datainsamling: 
Enkäter 
 
Tillfrågade: 
96 stycken 
sjuksköterskor från 
11 olika sjukhus 
besvarade enkäten 
fullt ut (48%).  
 

Resultatet visade att 
stressorer i kombination 
med uppgifter främjade 
kognitiva misslyckanden. 
Stressorer som 
påverkade 
omvårdnadsarbetet var 
avbrott, tidspress, 
prestationsbegränsningar 
och otydliga 
instruktioner. Stressorer 
gjorde att 
sjuksköterskorna inte 
kunde uppnå sina 
omvårdnadsmål samt 
riskerades 
patientsäkerheten. 

8/13p 
 
Medel 
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Artikel  Syfte Metod Resultat Kvalité 

(4) Titel: 
Registered 
nurses’ 
experiences of 
daily work, a 
balance between 
strain and 
stimulation: A 
qualitative study. 
 
Författare: 
Hallin, K., & 
Danielson, E.  
 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 
 
Årtal och land: 
2006, Sverige 
 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av deras 
dagliga arbete. 

Metodval: 
Kvalitativ 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Tillfrågade: 
20 stycken sjuksköterskor 
tillfrågades år 1996 från 
två olika klasser i två olika 
högskolor i Sverige, som 
skulle studera det nya 3-
åriga 
sjuksköterskeprogrammet. 
År 2003 accepterade 15 
stycken deltagare av dessa 
20. Studien bestod av 
dessa 15 stycken deltagare, 
6 år efter deras 
sjuksköterskeexamen. 
 
 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna pendlade 
dagligen mellan en 
stimulerad arbetsdag eller 
en stressad arbetsdag. 
Pendlingen mellan stress 
och lugn hade ett samband 
mellan 
omvårdnadskvalitet, 
självständighet och tid för 
varje patient. 
Sjuksköterskorna upplevde 
sig mindre effektiva och 
hade för lite kontakt med 
patienterna. Det påvisades 
att det stigande 
patientantalet påverkade 
sjuksköterskornas 
prioriteringar och 
teamarbetet minskades. 
Ökade 
dokumenteringskrav tog 
signifikant tid vilket 
resulterade i mindre tid till 
patientkontakt.  

10/14p 
 
Hög 

(5) Titel: 
Nurses and 
stress: 
Recognizing 
causes and 
seeking solutions. 
 
Författare: 
Happell, B., 
Dwyer, T., Reid-
Searl, K., Burke, 
K. J., 
Caperchione, C. 
M., & Gaskin, C. 
J. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Nursing 
Management. 
 
Årtal och land: 
2013, Australien 
 

Syftet var att, ur ett 
sjuksköterskeperspektiv, 
identifiera vilka 
stressorer som orsakar 
arbetsrelaterad stress 
och hur de kan 
reduceras. 

Metodval: 
Kvalitativ 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Tillfrågade: 
38 stycken sjuksköterskor 
från olika avdelningar på 1 
sjukhus.  
 

Resultatet visade att 
stressorer som påverkade 
sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete var: 
hög arbetsbelastning, 
otillgängliga läkare, brist 
på stöd, personalproblem, 
personliga problem, 
anhöriga, skiftarbete, 
överrapportering, inget 
gemensamt viloutrymme 
för sjuksköterskor, ingen 
utveckling på jobbet och 
patienters psykiska hälsa.  
Sjuksköterskorna upplevde 
att bristande 
dokumentation och 
kommunikation mellan 
kollegorna påverkade 
patientomvårdnaden 
negativt och resulterade i 
onödiga stressorer. I vissa 
fall förekom det 
överrapporteringar 
angående patienten 
framför andra patienter i 
samma rum, där 
konfidentiella uppgifter 
sades på grund utav 
stressfyllda situationer. 

10/14p 
 
Hög 
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Artikel  Syfte Metod Resultat Kvalité 

(6) Titel: 
Work related 
stress, burnout, 
job satisfaction 
and general 
health of nurses. 
 
Författare: 
Khamisa, N., 
Oldenburg, B., 
Peltzer, K., & Ilic, 
D. 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Environmental 
Research and 
Public Health. 
 
Årtal och land: 
2015, Sydafrika  
 

Syftet var att 
undersöka 
sambandet mellan 
arbetsrelaterad 
stress, utbrändhet, 
tillfredsställelse 
med jobbet och 
allmän hälsa hos 
sjuksköterskor.  

Metodval: 
Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
 
Datainsamling: 
Enkäter 
 
Tillfrågade: 
1200 stycken 
enkäter skickades ut 
till 4 stycken olika 
sjukhus, 895 stycken 
sjuksköterskor 
besvarade enkäten 
(75%).  
 

Resultatet visade att 
arbetsrelaterad stress 
visade samband mellan 
utbrändhet, 
tillfredställelse med 
jobbet, och den psykiska 
hälsan hos sjuksköterskor. 
Genom utbrändhet 
påverkades den mentala 
hälsan hos sjuksköterskor 
vilket i sin tur resulterade i 
minskad effektivitet och 
utförande av 
patientomvårdnaden.  

8/13p 
 
Medel 

(7) Titel: 
Influence of 
workplace 
demands on 
nurses’ 
perception of 
patient safety. 
 
Författare: 
Ramanujam, R., 
Abrahamson, K., 
& Anderson, J. G. 
 
Tidskrift: 
Nursing and 
Health Sciences. 
 
Årtal och land: 
2008, USA 
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
arbetskrav och 
patientsäkerhet. 

Metodval: 
Kvantitativ 
 
Datainsamling: 
Enkäter 
 
Tillfrågade: 
850 stycken enkäter 
skickades ut till 2 
sjukhus, 430 stycken 
sjuksköterskor 
besvarade enkäten 
(72%). 

Sjuksköterskorna 
upplevde att 
patientsäkerheten och 
omvårdnadskvaliteten 
blev drabbad när högre 
arbetskrav verkställdes.  
 
Högljudd arbetsmiljö 
resulterade i utmattning 
och objektifiering av 
patienterna vilket i sin tur 
gjorde att 
sjuksköterskorna upplevde 
att patientsäkerheten 
minskades. 

8/13p 
 
Medel 



 

5 

Artikel  Syfte Metod Resultat Kvalité 

(8) Titel: 
Interruptions in 
clinical nursing 
practice. 
 
Författare: 
Sörensen, E. E., & 
Brahe, L. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing. 
 
Årtal och land: 
2013, Danmark 
 

Syftet var att 
rapportera avbrott i 
sjuksköterskans 
arbete på sjukhus 
och diskutera dess 
konsekvenser för 
omvårdnadsarbetet.  

Metodval:  
Kvalitativ 
 
Datainsamling: 
Observationer 
Intervjuer 
 
Tillfrågade: 
5 stycken 
sjuksköterskor deltog. 
Alla 5 stycken 
sjuksköterskor blev 
observerade i klinisk 
verksamhet i 3 veckor, 
och 2 stycken av dessa 
5 blev sedan 
intervjuade.  
 
 
 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna avbröts 
främst av korta frågor och 
svar mellan 
sjuksköterskekollegor. 
Dessa avbrott skedde 
vanligast i 
läkemedelsförrådet vilket 
ledde till att patienters 
medicinering fördröjdes. 
Patienter var den grupp 
som avbröt sjuksköterskor 
minst. Sjuksköterskorna 
ansåg att vissa avbrott hade 
kunnat undvikas och vissa 
avbrott är oundvikliga. 
Sjuksköterskorna upplevde 
ett dilemma mellan att vilja 
vara tillgänglig och att 
fokusera på sina 
omvårdnadsuppgifter.  
 

9/14p 
 
Medel 

(9) Titel: 
The relationship 
between nurse 
practice 
environment, 
nurse work 
characteristics, 
burnout and job 
outcome and 
quality of nursing 
care: A cross-
sectional survey. 
 
Författare: 
Van Bogaert, P., 
Kowalski, C., 
Mace Weeks, S., 
Van Heusden, D., 
& Clarke, S. P.  
 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 
 
Årtal och land: 
2013, Belgien 
 

Syftet var att 
undersöka 
sambandet mellan 
sjuksköterskors 
arbetsmiljö, 
arbetsresultat och 
sjuksköterskors 
kvalitet på 
omvårdnaden. 

Metodval: 
Kvantitativ 
 
Datainsamling: 
Enkäter 
 
Tillfrågade: 
1201 sjuksköterskor 
från 3 olika sjukhus 
besvarade enkäten.  
 

Resultatet visade att hög 
arbetsbelastning med 
tidspressat schema gjorde 
att sjuksköterskornas 
kvalité på omvårdnaden 
försämrades. 
Sjuksköterskorna blev 
mindre närvarande i sitt 
arbete, mindre tid lades för 
att skapa relationer till 
patienterna, och detta ledde 
till att patientomvårdnaden 
försämrades. 

8/13p 
 
Medel 
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Artikel  Syfte Metod Resultat Kvalité 

(10) Titel: 
Registered nurse 
perspectives on 
delayed or 
missed nursing 
cares in a New 
Zealand hospital. 
 
Författare: 
Winters, R., & 
Neville, S.  
 
Tidskrift: 
Nursing Praxis in 
New Zealand. 
 
Årtal och land: 
2012, Nya 
Zeeland  
 

Syftet var att undersöka 
begreppet ”missed care” 
ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. 

Metodval: 
Kvalitativ 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Tillfrågade: 
12 stycken 
sjuksköterskor 
tillfrågades, 5 stycken 
deltog.  
 
 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna inte 
hann med patienternas 
basala omvårdnad på 
grund av överbeläggningar 
och för lite personal. 
Sjuksköterskorna fick 
delegera dessa uppgifter 
för att kunna koncentrera 
på medicineringen.  
 
Sjuksköterskorna 
upplevde sig frustrerade, 
otillfredsställda, 
inkompetens och moralisk 
stress när de inte hann 
utföra sin 
patientomvårdand under 
arbetspassen. 

9/14p 
 
Medel 

(11) Titel: 
Frequency and 
burden with 
ethical conflicts 
and burnout in 
nurses. 
 
Författare: 
Wlodarczyk, D., 
& Lazarewicz, M. 
 
Tidskrift: 
Nursing Ethics. 
 
Årtal och land: 
2011, Polen 

Syftet var att undersöka 
sambandet mellan 
etiska konflikter och 
stress-relaterad 
utbrändhet ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. 

Metodval: 
Kvantitativ 
 
Datainsamling: 
Enkäter 
 
Tillfrågade: 
100 stycken 
sjuksköterskor 
besvarade enkäten. 

Etiska konflikter 
identifierades när 
försämrad omvårdnad 
uppstod på grund av 
överbeläggningar. 
Sjuksköterskorna 
upplevde stor ångest när 
patientomvårdnaden 
drabbades.  
Sjuksköterskor som inte 
kunde samarbeta med 
andra sjuksköterskor i 
team resulterade i etiska 
konflikter.  
Etiska konflikter ledde till 
utbrändhet. 

9/13p 
 
Medel 

(12) Titel:  
Work-related 
stress and 
intention to quit 
in newly 
graduated 
nurses. 
 
Författare: 
Wu, T-Y., Poretta 
Fox, D., Stokes, 
C., & Adam, C. 
 
Tidskrift: 
Nurse Education 
Today. 
 
Årtal och land: 
2011, USA 

Syftet var att undersöka 
arbetsrelaterad stress 
hos nyexaminerade 
sjuksköterskor och 
identifiera faktorer som 
bidrar till stress samt 
sjuksköterskornas avsikt 
att avsluta sin 
anställning.  
 
 

Metodval: 
Kvantitativ 
 
Datainsamling: 
Enkäter 
 
Tillfrågade: 
402 stycken enkäter 
skickades ut till 
nyexaminerade 
sjuksköterskor, 154 
stycken besvarade 
enkäten (38%). 
 

Resultatet visade att yngre 
och nyexaminerade 
sjuksköterskor var mer 
benägna att uppleva stress 
i arbetet.  
 
Krävande omvårdnad och 
instrumentella problem 
var stora faktorer som 
bidrog till stress och 
deltagarnas avsikt att 
avsluta sin anställning. 

7/13p 
 
Medel 



 

 

BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING KVALITATIVA STUDIER 

Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012) för kvalitativa studier. 1 poäng per fråga, studiens 

kvalité per poäng; 1-5p = Låg kvalité, 6-9p = Medel kvalité, 10-14p = Hög kvalité.  

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 
  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven?  
 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
 

5. Hur är metoden beskriven?  
 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
 

7. Hur har data analyserats?  
 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  
 

9. Vad visar resultatet?  
 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  
 

11. Vilka argument förs fram?  
 

12. Förs det några etiska resonemang? 
 

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  
 

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA D – KVALITETSGRANSKNING KVANTITATIVA 

STUDIER 

Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012) för kvantitativa studier. 1 poäng per fråga, studiens 

kvalité per poäng; 1-5p = Låg kvalité, 6-9p = Medel kvalité, 10-13p = Hög kvalité.  

 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  
 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven?  
 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  
 

5. Hur är metoden beskriven?  
 

6. Hur har urvalet gjorts? (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier)?  
 

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  
 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
 

9. Vad visar resultatet?  
 

10. Vilka argument förs fram?  
 

11. Förs det några etiska resonemang?  
 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 
generaliserbarhet?  
 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 
antaganden?  
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