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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor har ett ansvar att arbeta patientcentrerat och främja egenvård 

hos patienterna. Genom kommunikation och stöttning till egenvård, kan sjuksköterskan 

skapa en relation med patienterna. Patienter och anhöriga kan märka av stressen hos 

sjuksköterskorna genom en minskning i den patientcentrerade vården och bristen i 

patientsäkerhet. Tryggheten för patienterna minskar och vårdkvaliteten brister. Problem: 

För att sjuksköterskor ska bibehålla en bra arbetssituation är det viktigt att lyfta de orsaker 

som har en negativ inverkan på arbetsplatsen och som orsakar stress. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse av stress i sitt arbete. Metod: Allmän litteraturöversikt med 

deskriptiv ansats. 11 artiklar med kvantitativa och kvalitativa ansatser. Resultat: 

Sjuksköterskornas upplevelser av stress påverkas av olika faktorer med negativ effekt. 

Negativa faktorer var tung arbetsbelastning och bristande kontroll. Stress som leder till 

långvarig stress påverkar patientsäkerheten och patienternas missnöje blir större. När 

sjuksköterskorna gjorde sina röster hörda fick de social support från kollegor och chefer, 

vilket ledde till att upplevelsen av stress minskade. Sjuksköterskorna kunde även minska 

stressen genom reflektion och mindfulness. Slutsatser: Med kunskap om vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskornas arbetsmiljö negativt kan deras upplevelser av stress minska. 

Patientsäkerheten ökar och sjuksköterskorna känner sig mer tillfreds i sitt arbete. 
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ABSTRACT 

Background: Nurses have a responsibility to work patient-centered and to promote patient 

self-care. Through communication and support in order to achieve self-care, the nurse is able 

to create a nurse-patient relationship. Patients and kin notices the stress among the nurses 

when the patient-centered care and patient safety decreases. The feeling of lost security for 

the patient decreases together with the quality of care. Problem: For nurse to maintain a 

good work situation it is important to recognize the factors that has a negative impact on the 

work environment. Aim: To describe nurses' experiences of stress in their work. Method: 

General litterature review with descriptive design. Eleven articles with qualitative and 

quantitative approaches. Result: Nurses stress are effected by different factors with a 

negative impact. Negative factors were heavy workload and lack of control. Stress that leads 

to long-term stress affects the patient safety and the patients dissatisfaction increases. When 

nurses spoke up they received social support from co-workers and managers, which led to a 

decrease in their experience of stress. Nurses also reduced stress by reflection and 

mindfulness. Conclusions: Knowledge about which factors that have a negative impact on 

nurses work environment, their experiences of stress could reduce. Patient safety increases 

and nurses feel more satisfied. 
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1 INLEDNING 

Forskargruppen vid MDH/HVV: Care, Recovery & Health efterfrågade ökad kunskap om 

empatitrötthet – att hitta kraft i vården, där fokus var antingen på sjuksköterskors eller 

sjuksköterskestuderandes erfarenheter. För att få relevant information om området lades 

fokus på begreppet stress, till vilket empatitrötthet är förknippat med. När vi påbörjade vår 

sökning efter artiklar om empatitrötthet, var utbudet för smalt och vi valde då att ta vägen via 

begreppet stress och finna sambandet mellan begreppen. Vi kom i kontakt med 

arbetsrelaterad stress under våra verksamhetsförlagda utbildningar samt tidigare 

arbetslivserfarenheter och kände att det är fortsatt viktigt att uppmärksamma och söka 

vidare information kring detta ämne. Vi mötte många sjuksköterskor, framför allt 

nyutexaminerade, som påverkades av stress på arbetsplatsen. Detta skapade ett intresse hos 

oss att ta reda på hur denna stress skulle kunna undvikas. Sjuksköterskors roll väger tungt i 

det ansvar de har för sina patienter, och som de ibland inte mäktar med. Mycket av den 

forskning vi fann talade om det negativa med stress och dess konsekvenser, vilket gjorde att 

vi blev nyfikna på hur stress kan hanteras. För att kunna förstå relationen mellan stress och 

arbetsmiljön ville vi veta hur stress påverkar sjuksköterskans somatiska såväl som psykiska 

hälsa. Kunskaper om orsaker till stress, hur stress påverkar individen och hur stress kan 

hanteras är till stor nytta för sjuksköterskor inom många olika arbetsområden. Det är viktigt 

att arbetsgivare tar del av denna kunskap för att möjliggöra och uppmärksamma olika 

faktorer samt behovet av stöd på arbetsplatsen och för att en patientsäker vård. Det kan även 

skapa förutsättningar för en bättre arbetsplats för sjuksköterskorna, samt att tryggheten för 

patienter och anhöriga förstärks. 

2 BAKGRUND 

Som inledning kommer definitioner av centrala begrepp att presenteras. Därefter det ansvar 

sjuksköterskor har utifrån styrdokument och lagar. Vidare kommer tidigare forskning och 

vårdvetenskapligt perspektiv att beskrivas. Som avslutning beskrivs en problemformulering. 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

Avsnittet presenterar definitioner av de centrala begreppen stress, utbrändhet och 

empatitrötthet. Detta för att tydliggöra vad begreppen innebär samt deras relation till 

varandra. 
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2.1.1 Stress 

Stress, även kallat belastning eller spänning, beror på en störd homeostas (balans) som 

påverkas av psykologiska eller fysiska faktorer. Den akuta stressen är när människan tar till 

kamp eller flykt i situationer och dessa reaktioner utgår från det autonoma nervsystemet. 

Kroniskt hög stressnivå kännetecknas av en hormonell obalans, vilket yttrar sig i en 

uppgivenhetsreaktion. När detta sker utlöses stresshormonet kortisol via HPA-axeln och som 

kan orsaka skadliga effekter av sekundära slag (Lindskog, 2014). Definitionen av den 

biologiska stressen handlar om det fysiska hotet och faran som kommer ifrån den yttre 

miljön. Detta medför en pulsökning, stegring av blodtrycket samt att musklerna i kroppen 

späns, vilka är de fysiska reaktionerna som sker i kroppen (Fleming, Baum & Singer, 1984). 

Stress som belastning, upplevelse och aktivering av olika system kan skapa förvirring hos 

individen. Hur stressen yttrar sig beror även helt på i vilken situation individen befinner sig i. 

Utifrån en definition av biologiska och psykologiska reaktioner ses stress som en slags form 

av mobilisering av resurser inom individen för att kunna hantera stressbelastningen. Här 

speglas både erfarenheter, känslor och fysiologiska reaktioner hos individen i den givna 

situationen. Stressreaktionen har ett syfte och är för det mesta helt ofarligt. När stressen blir 

farlig för individen innebär det att stressbelastningen har överskridit sin gräns, vilket gör det 

svårare för individen att hantera belastningen med sina psykologiska och fysiologiska 

resurser. Detta leder till negativa konsekvenser för det somatiska, psykiska och det 

beteendemässiga välmående individen har (Institutet för stressmedicin [ISM] , 2019b).  

Långvarig stress definieras som utmattningssyndrom och uppkommer när individen inte fått 

en tillräcklig återhämtning. Det karaktäristiska för utmattningssyndrom är bristen på energi 

och det är ofta vanligt att individen lider av sömnstörning samt av minnes- och 

koncentrationssvårigheter. Energilösheten är ofta väldigt uttalad med känslor av trötthet som 

kvarstår från och med att individen vaknar och under individens vakna timmar. Några dagars 

vila för att individen ska kunna återgå till det normala räcker inte. För att den långvariga 

stressen ska klassas som utmattningssyndrom ska individen levt med ökad stressbelastning i 

minst sex månader med upplevelser av vanmakt. Ofta har individen delvis känt av 

belastningen samt vad som är de bakomliggande orsakerna. Det är oftast orsaker från 

arbetslivet eller privatlivet, men det har oftast varit svårt att göra något åt detta (Institutet för 

stressmedicin [ISM], 2019a). 

Arbetsrelaterad stress handlar om press och krav som individen inte har förmåga att möta. 

Orsaker kan vara dåliga förhållanden på arbetsplatsen såsom dålig organisation, arbetets 

utformning samt att de anställda inte känner tillfredsställelse i sitt arbete. Det kan även bero 

på bristande kunskap om hur denna form av stress ska hanteras. Bristen på stöd från chefer 

och kollegor gör det svårare tillsammans med känslan av att inte ha kontroll över 

arbetssituationen. Det finns ofta inte heller någon praxis för hur stress ska bemötas på 

arbetsplatsen. Långvarig stress kan allvarligt skada de anställdas hälsa och prestationerna i 

arbetet minskar (World Health Organization [WHO], 2019). 

 

2.1.2 Utbrändhet 
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Utbrändhet definieras som en stressreaktion av extremt slag på individens arbetssituation, 

vilket kännetecknas av fysisk och mental utmattning. Detta förknippas med känslor av 

frustration och otillräcklighet (Svensk MeSH, 2019c). 

Utbrändhet är ett av de begrepp som studerats frekvent under senare år. Begreppet har 

definierats som brist på energi, ångest, emotionell utmattning, bristande tillit till sin förmåga 

att prestera i arbetet (Chang et al., 2017). Utbrändhet kan även ses som förlust av identitet 

samt att människan distanserar sig från sitt arbete, vilket leder till minskad personlig 

effektivitet. Utbrändhet är idag vedertaget inom hälso- och sjukvården, och ibland kan det få 

konsekvenser i arbetet som exempelvis medicinska misstag (Durham, Bush & Ball, 2018). 

Utbrändhet som syndrom innebär negativa konsekvenser för den anställde inom hälso- och 

sjukvården. Det kan handla om missnöje med arbetet, ökad rapportering av medicinska 

misstag samt ökad risk för psykopatologi. Utbrändhet drabbar inte enbart hälso- och 

sjukvårdspersonal, utan får även konsekvenser i omvårdnaden av patienterna i form av 

bristande empati, patienttillfredsställelse samt en minskad grad av överlevnad av patienter 

(Brown, Slater & Lofters, 2019). 

2.1.3 Empatitrötthet 

Empatitrötthet, översatt från engelskans compassion fatigue, är en form av stressrespons 

vilken upplevs av individer som arbetar inom vårdgivande professioner. Denna visar sig 

oftast efter upprepade eller långvariga uttryck av medkännande eller empati (Svensk MeSH, 

2019a). 

Ökad kunskap om empatitrötthet ökar förståelsen för vad det innebär, vilket ger möjlighet att 

implementera strategier för att hantera och minska problemet. Empatitrötthet har sin grund 

i svåra och tunga möten med människor i behov av hjälp, vilket kan leda till känslor av 

förpliktelse, vilket i sin tur kan leda till förlust av den empatiska förmågan i vårdandet av 

patienten. De som drabbas av empatitrötthet påvisar ofta irritation, ångest samt impulsivitet. 

Många distanserar sig själva emotionellt från de som behöver hjälp samt att de riskerar att 

utveckla sömnlöshet och depression (Mattioli, Walters & Cannon, 2018). I vården 

uppkommer empatitrötthet i mötet med lidande patienter och i samband med förlust av 

patienter, vilket kan försvåra vårdandet av patienter som är svårt sjuka. Detta kan leda till 

känslor av skuld och ångest. Empatitrötthet är även känt under begreppet sekundär 

traumatisk stress, vilket innebär fysisk, emotionell och mental utmattning. En människa som 

upplever empatitrötthet känner sig ofta utarmad, hjälplös, kroniskt trött, ledsen och hopplös. 

Energi och empati är underliggande orsaker till utvecklandet av empatitrötthet och de som 

drabbas av empatitrötthet är oftast de som älskar sitt arbete, men som samtidigt får svårt att 

engagera sig emotionellt i sina patienter (Kolthoff & Hickman, 2016). 

2.2 Lagar och förordningar 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) betonar hur viktigt 

det är att sjuksköterskan har ett eget ansvar för att sköta hälsan för att kunna ge god vård till 

patienter. Sjuksköterskan ska även arbeta för att upprätthålla en god arbetsmiljö som i 

längden är hållbar och som dessutom har positiv betydelse för hälsan. Därmed kommer 
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situationen för de sjuka patienterna också att förbättras om sjuksköterskan och övrig 

personal trivs på sin arbetsplats. ICN:s etiska kod hänvisar även sjuksköterskorna till att på 

ett ansvarsfullt sätt upprätthålla de professionella värdena medkännande, lyhördhet och 

respektfullhet. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskan ansvara för att ta hand som 

sin egen hälsa för att inte äventyra den goda vård som patienterna är i behov av. 

Sjuksköterskan ska behandla varje människa som den unika individen den är för att kunna 

främja god hälsa, ge en god omvårdnad samt lindra lidande som sjuksköterskan måste våga 

möta i en patients upplevda värld just då (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Lidandet 

kan endast lindras om det lidandet bekräftas av sjuksköterskan och för det krävs mod, 

tillgänglighet och närvaro. Patientens egen berättelse ska respekteras och hänsyn till 

patientens integritet ska visas. Sjuksköterskan ska visa respekt för patientens sårbarhet och 

värdighet för att kunna skapa och säkerställa infinnandet av hopp, tillit och mening, vilket i 

sin tur kan lindra patientens lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) 3 kap, 1 § och Patientlagen 1 kap, 6 § (SFS 

2014:821) beskrivs vikten av alla människors rätt till jämlik och god vård utifrån människans 

lika värde och den värdighet människan har, vilket ska representeras. Sjukvårdens ansvar är 

att förebygga ohälsa, vilket beskrivs i HSL (SFS 2017:30) 3 kap, 2 § och vikten av omsorgsfull 

vård i enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) 1 kap, 7 § ska vården då bestå av god kvalitet 

som grundas i beprövad erfarenhet och vetenskap. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) 3 kap, 4§ har vårdgivaren en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkert 

arbete där patienterna och anhöriga ges möjligheten till delaktighet. Ett systematiskt 

patientsäkert arbete sker när vårdgivaren planerar, leder och kontrollerar verksamheten på 

ett sätt som leder till en god vård i enlighet med HSL (SFS 2017:30). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) ska patientens perspektiv beaktas med samma 

giltighet som det professionella perspektivet när det kommer till personcentrerad vård. 

Sjuksköterskan arbetar personcentrerat för att kunna prioritera patientens fysiska och 

psykiska behov, samt även de sociala, andliga och existentiella behoven. I sjuksköterskans 

ansvar ligger även förmågan att kunna bekräfta samt respektera patientens upplevelser av 

den aktuella hälsosituationen. På samma sätt som giltighet beaktas i det professionella 

perspektivet, ska även patientens perspektiv beaktas (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). 

Enligt Arbetsmiljölagen [AFS] (SFS 2018:126) har arbetsgivaren en skyldighet att motverka 

arbetssituationer innehållande tunga arbetsuppgifter som påverkar den psykiska hälsan 

negativt hos arbetstagarna. Tunga arbetsuppgifter kan exempelvis vara mötet med 

människor som befinner sig i svåra situationer, utsatts för olika trauman, konfliktlösning, när 

svåra beslut ska fattas under press där även etiskt svåra dilemman kan ingå. Detta kan 

åtgärdas med hjälp av regelbundet stöd av handledare eller tillgång till en annan expert samt 

stöd från andra arbetstagare. Särskilt påfrestande arbetsförhållanden ska uppmärksammas 

av arbetsgivaren. Åtgärder som behöver vidtas beslutas det gemensamt om utifrån de 

påfrestningar som arbetssituationen har lett till. Enligt AFS (SFS 2018:126) beskrivs en 

ohälsosam arbetsbelastning som att kraven i arbetet tillfälligt överskrider de tillgängliga 

resurserna. Obalansen blir ohälsosam om den blir långdragen och att återhämtningen blir 

otillräcklig. Arbetets mängd, svårighetsgrad, tidsgräns samt fysiska och sociala förhållanden 

omfattar upprepade ansträngningar med påverkan på människans kognitiva, emotionella och 

fysiska natur. Förutsättningarna för att den organisatoriska arbetsmiljön ska fungera är 



5 

 

kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme samt resurser. Resurserna är 

återkoppling, kontroll i arbetet, det sociala stödet från kollegor och chefer samt vilka 

möjligheter det finns till återhämtning. 

2.3 Tidigare vårdvetenskaplig forskning 

Stress bland sjuksköterskor leder till en försämring i patientsäkerheten, vilket leder till 

misslyckanden i vården av patienter. Ofta är dåliga arbetsförhållanden en anledning till 

utvecklandet av stress, som i sig karaktäriseras av fysisk och mental utmattning, emotionell 

utmattning och minskad autonomi (Rodrigues, Santos & Sousa, 2017). 

I sitt vårdande arbetar sjuksköterskan patientcentrerat, vilket innebär att sjuksköterskan har 

ett holistiskt perspektiv i relation till vad sjuksköterskan vet om patienten samt har 

möjligheten att förstå patienten som en unik individ. Vården ska säkerställa en hög kvalitet 

för patienternas säkerhet (Håkansson Eklund et al., 2018; Park et al., 2018). Det holistiska 

perspektivet utifrån en omvårdnadsfilosofi inriktar sig mot helhetsvård av patienten, vilket 

omfattar det fysiska, känslomässiga, ekonomiska, sociala samt andliga behovet. Denna 

inriktning beaktar även hur patienten uppfattar den egna sjukdomen och den påverkan 

sjukdomen har för att kunna tillgodose sin egenvård (Svensk MeSH, 2019b). 

Patientcentrerad vård kräver deltagande från patienten tillsammans med sjuksköterskan som 

finns där för att aktivera och motivera patienten till att vilja göra förändringar kring sina 

levnadsvanor (Miller, 2016). För att patienten ska känna att denna har en god kontakt med 

sin sjuksköterska, är det viktigt att skapa engagemang hos patienten. Detta sker när 

patienten upplever att denna blir bemött med empati och respekt (Håkansson Eklund et al., 

2018). Patienterna erfor patientcentrerad vård när de kände att sjuksköterskan hade en ökad 

förståelse för patienternas hälsa, samt hade insikt om deras möjligheter till egenvård, vilket i 

sin tur ledde till en ökad tillfredsställelse bland patienterna. Även familjemedlemmar till 

patienterna erfor att denna patientcentrerade vård gav mer tillfredsställelse när känslor av 

depression, stress och ångest minskade i interaktionen och den goda kontakten med 

sjuksköterskorna. Med en god kommunikation tillsammans med både patienterna och 

familjemedlemmarna, ökade tillfredsställelsen av vården för alla parter (Casu, Gremigni & 

Sommaruga, 2018; Park et al., 2018). 

Patienterna och deras familjemedlemmar kunde märka av stress bland sjuksköterskorna när 

sjuksköterskorna kom i kontakt med patienternas lidande. Patienterna och deras 

familjemedlemmar märker av en försämring i kvaliteten av vården när sjuksköterskor arbetar 

under inverkan av irritabilitet, oförmåga till koncentration, ilska och påträngande eller 

återkommande tankar eller att de led av sömnbrist (Hinderer et al., 2014). Patienterna och 

deras familjemedlemmar märker av när vårdkvaliteten brister med anledning av den 

stressade arbetsmiljön sjuksköterskorna arbetar i. Distansering till de patienter som är kvar 

märks av och minskar den patientcentrerade vården, vilket leder till bristande trygghet för 

patienter och anhöriga (Adimando, 2017; Ko & Kiser-Larson, 2016). 

Sjuksköterskor har ett fysiskt och emotionellt krävande arbete där det handlar om att ta hand 

om svårt sjuka patienter (Al-Majid, Carlson, Kiyohara, Faith & Rakovski, 2018; Ko & Kiser-

Larson, 2016). En negativ effekt av stress är utbrändhet, som påverkar sjuksköterskornas 
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arbete både fysiskt och psykiskt, vilket patienterna märker av genom brister i bemötandet. 

Detta kan vidare leda till ett ineffektivt arbete, bristande tillit till den egna kunskapen i 

arbetet samt överväldigande känslor av att inte hinna med sina arbetsuppgifter. Detta 

påverkar patienter genom minskad tillfredsställelse samt ökade dödstal (Magtibay, Chesak, 

Coughlin & Sood, 2017). 

Sjuksköterskor finns inte enbart till för patienterna i dessa situationer, utan även för 

patienternas familjemedlemmar genom kommunikation och stöttning. Det i sin tur utsätter 

sjuksköterskor för den upplevda krisen som familjemedlemmarna genomgår. Sjuksköterskor 

möter flera gånger under sin verksamhetstid i yrket anhöriga till patienter som gått bort, 

vilket i sin tur kan leda till empatitrötthet när handlar om att möta andras lidande. På så vis 

kan minskat engagemang för de anhöriga uppstå, vilket kan leda till att de anhöriga tappar 

sin tillit till vården. Detta i sin tur leder till negativa konsekvenser för sjuksköterskan själv, 

men även för patienten och anhöriga som riskerar att bemötas utan medkännande och på så 

vis minskar patientsäkerheten och kvaliteten på vården (Al-Majid et al., 2018). 

2.4 Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems egenvårdsteori utgår ifrån sjuksköterskans 

omvårdnad av patienter och deras egen hälsa och förmåga till egenvård. Egenvårdsteorin kan 

även appliceras på sjuksköterskan som ansvarig för den egna hälsan för att kunna 

tillhandahålla god vård och omvårdnad av kvalitet. Orem beskriver sig själv som kunskaps- 

och meningssökande i eftersträvan att bland annat besvara vilken domän omvårdnaden har, 

dess kunskapsfält och var omvårdnadens praktiska disciplin avgränsas. I och med att Orems 

tankegångar utvecklades under sin tid som omvårdnadsteorietiker, kom hon fokusera på 

människans behov av omvårdnad som bygger på individuella förutsättningar och egenskaper, 

vilka kräver egenvårdsbalans. I de konsensusbegrepp som ingår i Orems metaparadigm 

framträder en tydlig betoning på den kapabla människan som sträcker sig utanför 

sjukhustraditionerna (Orem, 2001). 

Enligt Orem (2001) innebär hälsa funktionell och strukturell integritet och helhet. För att 

skapa fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste upplevelsen av helhet och integritet 

skapa förutsättningar för att uppnå hälsa. Hälsa är inget statiskt utan är under påverkan 

under hela livets gång, vilket innebär att hälsan är beroende av varje människas kapacitet till 

anpassning i förhållande till krav som uppkommer. Förmågan att ta hand om sig själv är 

förutsättningen för att sjukdomar ska förebyggas och motverkas. 

Människan anses enligt Orem (2001) ha förmåga att tänka och ständigt vara beredd på att 

ompröva den situation hon befinner sig i och agera utifrån det. Förmågan att fatta förnuftiga 

beslut ses som en tillgång, då hon har för avsikt att uppnå mål och göra det bästa av 

situationen. 

Teorin om egenvård avser människans förmåga att ta hand om sig själv. Människan i vuxen 

ålder kan på egen hand understödja liv, välbefinnande och livskvalitet. Det är ett inlärt 

beteende hos människan, men också ett medvetet agerande då det utförs utifrån ett bestämt 

syfte. Människan har potential att vårda sig själv, men innehar inte alla färdigheter som krävs 

då egenvård präglas av flera olika grundläggande faktorer, till exempel de biologiska 
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aspekterna, individuella förhållanden till den egna hälsostatusen, mognadsnivå, livsstil, 

familjesituation och de sociala kontakterna. Andra betydelsefulla faktorer är sociokulturell 

miljö samt den yttre miljön, hälso- och sjukvårdssystem och tillgång till adekvata resurser. 

Om människan har god hälsa är chansen till egenvårdsförmågan till självomsorg större. Då 

kan människan på egen hand tillgodose de grundläggande behoven, en egenvårdsbalans 

(Orem, 2001). 

När människan är oförmögen att uppfylla sina egenvårdskrav, uppstår egenvårdsbrist. 

Professionell omvårdnad och vård blir då aktuellt för att återigen återställa 

egenvårdsbalansen och möta egenvårdskraven. Hinder som påverkar människans 

egenvårdskapacitet kan vara olyckor, kriser eller sjukdomar och blir till yttre faktorer. Inre 

faktorer som ålder kan påverka balansen till sviktande egenvård. Egenvårdsbrist fokuseras på 

de hinder som påverkar patientens förmåga att erhålla egenvårdsbalans. Dessa hinder 

begränsas till omständigheter i livet och ger konsekvenser för patientens funktioner och 

strukturer av beteenden. Människans upplevelse av problematik med hälsan måste tas i 

beaktning där fokus på förmågan till egenvård ska återställas. Egenvårdsbalansen kan enbart 

återställas om de grundläggande problemen för sviktande hälsa uppmärksammas och 

åtgärdas (Orem, 2001). 

Teorin om omvårdnadssystem är den ”förenande teorin” där både egenvård och 

egenvårdsbrist ingår. Teorin är resultatet av det systematiska arbetet som utförts. 

Förutsättningarna för vårdande skapas med fokus på att understödja människan till att 

utveckla egenvårdskapaciteten, som möter kraven för egenvårdandet. Det är här 

sjuksköterskans kompetens att uppfatta existerande och hotande obalanser i situationen och 

hälsostatus till människans kapacitet för egenvård och egenvårdskrav görs aktuella. Idén om 

egenvård begränsas inte enbart till de interventioner som genomförs, utan möjliggör även det 

som människan bör göra på egen hand. Det viktigaste med detta är att understödja 

människans egen förmåga att bemästra livssituationen, återfå hälsa och motverka 

hälsohinder (Orem, 2001). 

2.5 Personcenterad omvårdnad 

McCance och McCormack (2013) behandlar begreppet personcentrering som är 

internationellt känt inom vård och omsorg. Begreppet definieras som den vårdform där 

patienten står i centrum för vården. Personcentrering har länge länkats samman med olika 

omvårdnadsteorier där bland annat Dorothy Orem var en av forskarna på 

omvårdnadsområdet. Dock använde hon sig av begreppen ”person”, ”miljö”, ”sjuksköterska” 

och ”hälsa”. Utifrån specifika filosofiska perspektiv formulerades dessa begrepp och så 

småningom utvecklades omvårdnadsteorier och omvårdnadsmodeller. 

McCance och McCormack (2013) menar att personcentrerad omvårdnad grundar sig på ett 

traditionellt teoretiskt perspektiv, som handlar om anpassning och tillämpning av 

personbegrepp, personcentrering och personcentrerad vård utifrån ett 

omvårdnadssammanhang. Vid implementering av personcentrerad omvårdnad har ett 

ramverk utformats med utgångspunkt i fyra komponenter; förutsättningar, vårdmiljön, 

personcentrerade processer och förväntade resultat. Detta ramverk är grunden för en 

förståelse av dynamiken i personcentrerad vård och det är viktigt att komma ihåg att detta är 
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en kontinuerligt pågående process att arbeta personcentrerat i omvårdnaden och denna 

förståelse kommer inte att uppnås genom att göra punktinsatser. Ramverket har sin 

utgångspunkt i en heuristisk metod med pedagogisk grund, där fokus är att ställa frågor, 

reflektera kring var vårdteamet befinner sig i utvecklingen av personcentrering och där 

möjligheten till vägledning vid beslutsfattande om förändringar av praktiken sker. 

Förutsättningar handlar om sjuksköterskans egenskaper att verka utifrån den professionella 

kompetensen, inneha mellanmänskliga och sociala färdigheter, vara lojal i sitt arbete, vara 

tydlig i sina övertygelser och värderingar samt att inneha en god självkännedom. Den 

professionella kompetensen handlar om sjuksköterskans förmåga att fatta beslut, prioritera 

samt använda sin kompetens i de medicinska delarna av vården. Mellanmänskliga och 

sociala färdigheter handlar om sjuksköterskans förmåga att kommunicera på olika nivåer. 

Lojaliteten till arbetet speglar sjuksköterskans hängivenhet och engagemang att vårda sina 

patienter på bästa sätt. Sjuksköterskans egna övertygelser och värderingar måste vara 

tydliga, då det annars lätt kan färga patientens egna beslut. Detta hänger ihop med 

sjuksköterskans självkännedom, där insikten om hur hon själv fungerar är viktig innan hjälp 

kan ges till andra (McCance & McCormack, 2013). 

Vårdmiljön är ett begrepp som beskriver det sammanhang där vård bedrivs. Detta begrepp 

innefattar ett antal olika yrkeskompetenser och system, som underlättar partnerskap och 

delat beslutsfattande, balans vid fördelning av makt, välfungerande personalrelationer, 

stöttande organisatoriska system samt potential till innovationer och risktagande. Olika 

kompetenser utgår från olika yrkeskategorier som har en påverkan på effekten av den 

personcentrerade vården. De faktorer som kommer patienten till nytta utgår ifrån 

sammansättningen av vårdteamet. System och processer underlättar partnerskapet och det 

delade beslutsfattandet i dialogen, som förs mellan patienter, närstående, sjuksköterskor, 

läkare och vårdpersonal som deltar i vården. Partnerskapet utgår även från de välfungerande 

personalrelationerna och hur väl de olika yrkeskompetenserna delar på makten. Denna 

maktdelning handlar om hur makten fördelas mellan patienten och sjuksköterskan för att 

balans ska skapas. En stöttande organisatorisk struktur som identifierar olika former av stöd 

och inflytande på vårdkvaliteten ger sjuksköterskan frihet att arbeta självständigt, vilket i sin 

tur speglar potentialen till innovation och risktagande. De karaktäristika som utgör 

vårdmiljön och som har utvecklat begreppets kontext är: arbetsplatsens kultur, kvaliteten på 

sjuksköterskornas ledarskap samt användandet av olika källor för kunskap och evidens för 

att utvärdera kvaliteten på vården (McCance & McCormack, 2013). 

Personcentrerade processer är den vård som ges och som uttryckligen blir till 

personcentrerad omvårdnad. Här handlar det om att sjuksköterskan arbetar med patientens 

övertygelser och värderingar där sjuksköterskan visar engagemang och medkännande 

närvaro. Sjuksköterskan och patienten delar på beslutsfattandet och arbetar med att 

partnerskapet ska tillgodose patientens fysiska behov. Detta arbetssätt lägger fokus på det 

specifika hos patienten som person. Att arbete med patientens egna övertygelser och 

värderingar blir dessa stärkta av grundprinciperna för den personcentrerade omvårdnaden, 

vilket innebär att vikten läggs vid att utveckla en tydlig bild av vad patienten själv värderar i 

sitt liv och hur patienten själv skapar en blid av den rådande verkligheten (McCance & 

McCormack, 2013). 

Förväntade resultat inkluderar tillfredsställelse med och delaktighet i vården, en känsla av 

välbefinnande samt att en terapeutisk miljö har skapats utifrån den personcentrerade 

vården. Tillfredsställelsen hos patienten speglas i den utvärdering som görs av de upplevelser 
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vården har givit och utgör det mest påtagliga måttet på resultat. Att de olika parterna deltar i 

beslutsfattandets processer utgör delaktigheten i vården. När patienten känner sig sedd, 

bekräftad och respekterad uppstår det en känsla av välbefinnande. Den terapeutiska miljön 

skapas utifrån förutsättningarna för delat beslutsfattande, relationen personalen emellan 

gällande samarbete, ett ledarskap som visar på flexibilitet och innovativa metoder. Med alla 

dessa förutsättningar, där alla team arbetar för utvecklandet av en personcentrerad 

arbetsplats, kan slutmålet nås (McCance & McCormack, 2013). 

2.6 Problemformulering 

Att arbeta patientcentrerat ingår i rollen som sjuksköterska. Som sjuksköterska ligger 

ansvaret i att arbeta patientsäkert och skapa en trygghet för patienten, samt för patienternas 

anhöriga. En tydlig och bra kommunikation i sjuksköterska-patientrelationen är viktig för att 

patienten ska få den vård som krävs. I enlighet med egenvårdsteorin ska den enskilda 

individens hälsa tillfredsställas för att nå balans. Sjuksköterskors ansvar är att upprätthålla 

ett professionell förhållningssätt och främja hälsa i sin yrkesroll. Genom att patienten får 

uppleva engagemang och delaktighet i sin egen vård skapar förutsättningar för egenvård och 

egenvårdsbalans i den mån det går. Patienten ses då utifrån ett holistiskt perspektiv där hela 

patienten fångas upp.  

Tidigare forskning visar att det kan vara svårt för sjuksköterskor att hantera stress när de 

ställs inför svåra situationer med patienter som är kritiskt dåliga och är i behov av akut vård. 

När det uppstår brister i vården märker patienter och deras anhöriga av det, vilket gör att 

sjuksköterskans stress blir märkbar. De får inte det stöd som behövs och sjuksköterskans 

ansvar för att säkra kvaliteten av vården äventyras. Patientens möjlighet till egenvård 

minskas när sjuksköterskan är för stressad och trött för att orka med. Med ökad kunskap och 

förståelse för konsekvenserna om vad stress kan medföra, kan sjuksköterskor 

uppmärksamma dessa signaler för att minimera riskerna att även drabbas av såväl psykisk 

ohälsa, utbrändhet som empatitrötthet. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av stress i sitt arbete. 

4 METOD 

Metoden kommer att presenteras under följande rubriker; Design, Urval och datainsamling, 

Kvalitetsgranskning samt Analysprocess. 
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4.1 Design 

Studien utfördes utifrån en allmän litteraturöversikt med syftet att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av stress i sitt arbete. Denna metod ger möjlighet att på ett 

strukturerat sätt analysera den redan bearbetade data som samlats in för att sedan 

sammanställa de likheter och skillnader som funnits i artiklarnas syfte, metod och resultat 

(Friberg, 2017a). Att använda en allmän litteraturöversikt ansågs vara ett relevant val av 

metod, då både artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats kunde granskas, vilket gav ett 

övergripande perspektiv på ämnet stress. 

4.2 Urval och datainsamling 

Artiklarna har sökts fram i databaserna PubMed samt CINAHL plus. Dessa databaser är 

lämpliga vid sökning av vårdvetenskapliga artiklar. Via pilotsökning i databaserna 

tillämpades sökord som valts ut: stress, burnout, compassion fatigue, nursing, nurses 

experience, work related stress och depression. När en allmän litteraturöversikt utförs är det 

viktigt att den är transparent och innehåller tydliga kriterier för urval och kvalitet (Polit & 

Beck, 2017). Med hjälp av sökorden och en strukturerad sökning kunde ett urval säkerställas 

utifrån valda inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier för examensarbetet var 

att sjuksköterskorna i artiklarna skulle vara allmänutbildade, artiklarna skulle vara skrivna 

mellan åren 2012–2019, vara på engelska och svara på examensarbetets syfte. Både artiklar 

av kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderas för att få olika perspektiv på hur stress 

beskrevs. För artiklar sökta i CINAHL plus användes peer-reviewed som inklusionskriterier. 

Att en artikel är peer-review innebär att en studie eller artikel blivit granskad av 

vetenskapliga bedömare utifrån olika perspektiv och uppfyller vissa vetenskapliga krav 

(CODEX, 2019). För artiklar sökta i PubMed är inte det valet möjligt att göra. 

Exklusionskriterier för examensarbetet var att artiklarna var utanför åldersspannet, handla 

om en annan personalkategori än allmänutbildade sjuksköterskor eller inte svarar an på 

syftet. Artikelsökande genomfördes med fritextsökning, som enligt Polit och Beck (2017) är 

en lämplig strategi vid sökandet efter relevant material när processen för sökandet påbörjas. 

I sökandet efter artiklar böjdes vissa sökord och i vissa fall användes synonymer för att få ett 

bättre urval. Detta gav ytterligare struktur till arbetsprocessen med syftet av studien i åtanke 

hela tiden. Vid sökandet i databaserna CINAHL plus och PubMed kombinerades sökorden 

ihop med hjälp av boolesk söklogik (Karolinska Institutet, 2018) med operatorn AND. 

Sökoperatörerna OR och NOT exkluderades. Enligt Östlundh (2017) är boolesk söklogik av 

relevanta artiklar en bra metod för kombination av sökord och för att hitta bra material till 

studier. Efter att ha testat olika sökningar med boolesk söklogik (Karolinska Institutet, 2018) 

sammanställdes sökorden i Bilaga A. Det gjordes en inkludering av begreppen utbrändhet 

och empatitrötthet med anledning av deras koppling till stress och vad den långvariga, 

skadliga stressen kan leda till för sjuksköterskan. Denna inkludering utökade även 

sökträffarna när författarna sökte efter relevanta artiklar. 

För att påbörja en avgränsning i sökandet efter relevanta artiklar lästes titlarna till artiklarna 

och därefter granskades eventuellt relevanta titlar utifrån ett helikopterperspektiv (Friberg, 

2017a). Detta innebär att artiklarnas sammanfattningar lästes igenom för att skapa en 

översikt av det valda ämnesområdet och möjliggjorde avgörandet av studiernas karaktär. 
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Detta gav även en möjlighet att se vilka deltagarna i studien var och att det tydligt framgick 

om studierna var kvalitativa eller kvantitativa. Vid första sökningen av artiklar i CINAHL 

plus resulterade det i 30 träffar, i andra sökningen 172 träffar där rubriker först och främst 

lästes för att kunna urskilja relevansen för vårt syfte med examensarbete, och i den tredje 

sökningen 11 träffar. I samtliga sökträffar i CINAHL plus lästes alla titlar till artiklarna. De 

artiklar som verkade vara av intresse öppnades upp i ett nytt fönster. Detta för att lättare 

kunna läsa artiklarnas sammanfattningar. På så vis kunde relevansen hos artiklarna bedömas 

och de som inte passade under inklusions- och exklusionskriterier. Sökandet i denna databas 

resulterade i nio valda artiklar som fick ingå i examensarbetet. I ett fall hittades en 

sekundärkälla till en primärkälla som valdes att inkluderas. Detta med anledning av att 

sekundärkällan var en studieuppföljning till primärkällan. Sökningen i PubMed gav sex 

träffar. Genom att läsa artiklarnas titlar först och sammanfattningar därefter, möjliggjordes 

begräsningarna och uteslutandet av artiklar som inte var relevanta för examensarbetet. I 

sökmotorn PubMed återfinns inte förhandsvalet Peer-reviewed som alternativ till 

sökningarna och kontrollerades därmed i sökmotorn Ulrichsweb. Denna sökning resulterade 

i valet av två artiklar som ansågs vara relevanta för arbetet. 

När det första urvalet av artiklar gjorts, lästes artiklarna enskilt av författarna till 

examensarbetet. På så vis kunde ytterligare relevans för examensarbetets syfte bedömas 

utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier. Detta möjliggjorde bortsållande av 

artiklar som inte lämpade sig för studien. Vissa artiklar återfanns i båda databaserna, men 

valdes att placeras i sökmatrisen efter sökningen i CINAHL plus. Efter denna arbetsprocess 

återstod elva utvalda artiklar till examensarbetet. 

4.3 Kvalitetsgranskning 

Under sökande hittades många intressanta artiklar som berörde ämnet stress och för att 

vidare bedöma om artiklarna var lämpliga för arbetet kvalitetsgranskades varje artikel var sig 

utifrån Fribergs (2017a) förslagna riktlinjer för granskning av kvalitet. Vid utförandet av 

kvalitetsgranskningen lästes artiklarnas resultat ett flertal gånger enskilt av författarna. Efter 

denna enskilda granskning fördes en gemensam diskussion författarna emellan om vilka 

artiklar som höll god vetenskaplig kvalitet inför inkludering i examensarbetet. Genom att 

genomföra en kvalitetsgranskning i examensarbetet ökar tillförlitligheten (Polit & Beck, 

2017). Kvalitetsgranskningen utfördes enligt Fribergs (2017a) förslagna riktlinjer. 

Granskningen sker utifrån elva frågor som ställs utifrån artiklarnas problemformulering, 

syfte, metod, tydligt urval av deltagare i artiklarna, resultatet, diskussion om metod och 

resultat samt om det förs ett etiskt övervägande. Artiklarna poängsattes därefter från 1–9 

poäng. Högsta poäng en artikel kunde få var 9 poäng. Majoriteten nådde höga nio eller åtta 

poäng, vilket kategoriserades som höga poäng, och tre av artiklarna nådde medelpoäng med 

sju poäng. Att kvalitetsgranska artiklarna speglar hur väl artiklarna är tillförlitliga, giltiga och 

överförbara till vidare studier om det skulle ske en upprepning av tillvägagångssättet av 

arbetet (Polit & Beck, 2017). Sammanställningen av kvalitetsgranskningen återfinns i Bilaga 

B. Sammanställt bedömdes alla artiklarna att passa till examensarbetet. 
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4.4 Analysprocessen 

Fribergs (2017a) allmänna litteraturöversikt består av tre steg vid analys av den insamlade 

data. Det första steget är att grundligt och noggrant läsa igenom artiklarna flera gånger, vilket 

ger en tydligare överblick och förståelse för innehållet i artiklarna. Författarna började med 

att läsa titlar och sammanfattningar till artiklarna. Artiklarna som valts ut till 

examensarbetet sammanställdes i bokstavsordning och fick nummer ett till elva utefter 

vilken plats de hade alfabetiskt, för att sedan sammanställas i artikelmatrisen, som finns som 

Bilaga C. Där urskiljs artiklarnas syfte, metod och resultat, vilket innebär att likheter och 

skillnader i artiklarna hittas på ett enklare sätt. 

Efter denna identifiering av likheter och skillnader skapades en översiktstabell, vilket är steg 

2 i analysen (Friberg, 2017a). Detta syftar till att underlätta strukturen i dokumentationen av 

artiklarna som analyserats. I de utskriva artiklarna markerades syftet med 

överstrykningspennor i olika färger. Detta för att enklare urskilja likheter och skillnader i 

artiklarnas syfte samt möjliggöra för författarna att enklare återfinna artiklarnas syfte vid 

behov under skrivprocessen. Därefter kopierades artiklarnas syfte in i ett Worddokument 

samt översattes ordagrant för att inte förvränga dess urspungssyfte. Då vissa ord var svåra att 

översätta från engelska till svenska, fick lämpliga synonymer tillämpas efter noggrant 

övervägande om vad som passade bäst. Vid översättning av ord användes Svensk MeSH. För 

ett av de svårare begreppen att översätta, compassion fatigue som fick översättningen 

empatitrötthet, användes Svensk MeSH. Efter processen med identifiering av artiklarnas 

syfte, utfördes samma process med att finna artiklarnas metod och resultat. Även här 

användes olika färger för att urskilja likheter och skillnader inför den kommande jämförelsen 

i examensarbetets resultat. 

I det tredje steget sammanställs artiklarnas innehåll gällande de funna resultaten i två 

kategorier (Friberg, 2017a). Under processen vid sammanställandet av två kategorier lästes 

artiklarnas resultat noggrant flera gånger. De likheter som identifierades skrevs upp i ett 

block tillsammans med referensen till artikeln. Överstrykningspennor med olika färger 

markerade likheter artiklarna emellan för att lättare separera de matchande artiklarna från 

de artiklar som inte matchade med övriga. Detta för att lättare återgå till ursprungsartikeln i 

syfte att möjliggöra identifiering av ytterligare innehåll. Därefter skrevs de in i ett 

Worddokument och översattes till svenska. De likheter och skillnader som identifierades 

lades in i separata dokument för att sedan syntetiseras och skrivas ihop till en löpande text. 

På så vis kunde den gemensamma nämnaren i artiklarnas resultat identifieras och 

sammanställas i de kategorier som presenteras i examensarbetet. 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt CODEX (2019) är det av största vikt att ta hänsyn till lagar och etiska riktlinjer för att 

eftersträva och upprätthålla förtroende för forskningen samt att de vetenskapliga artiklarna 

som används är tillförlitliga när ett resultat ska sammanställas i examensarbetet. Fabricering, 

avsiktlig feltolkning av data och förfalskning är forskning som är ohederlig samt att 

plagiering av data i forskning utan en korrekt hänvisning till källa inte får förekomma 

(CODEX, 2019). En god forskningssed är när källor och referenser anges på ett korrekt och 

tydligt sätt. Forskningsresultatet ska kunna redovisas öppet och därmed säkerställa att det 
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finns en möjlighet att upprepa och kontrollera det framställda resultatet (Vetenskapsrådet, 

2017).  

Källor och referenser som använts i detta examensarbete har hanterats enligt APA style 

(American Psychological Association, 2019). Artiklarnas kvalitet skulle vara Peer-review som 

ett av inklusionskriterierna. Artiklarna som granskades var även godkända av etiska 

forskningskommittéer i respektive länder där studierna utförts för att öka tillförlitligheten 

samt tillämpa en god forskningssed. En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017a) 

inkluderar bearbetat vetenskapligt material, vilket innebär att en etisk prövning inte behöver 

genomföras innan påbörjandet av examensarbetet. 

5 RESULTAT 

Resultatet kommer först att presenteras i två avsnitt utifrån steg 2 i Fribergs (2017a) 

analysmodell - artiklarnas syfte och artiklarnas metod. Därefter som steg 3 i analysmodellen 

kommer artiklarnas resultat att presenteras under två teman: Stressens påverkan på 

sjuksköterskors mentala och fysiska hälsa och Organisatoriskt stöd vid arbetsrelaterad 

stress. 

5.1 Artiklarnas syfte 

Syftet i fyra av artiklarna var att undersöka stressrelaterade faktorer på arbetsplatsen utifrån 

sjuksköterskornas perspektiv (Chiou, Chiang, Huang, Wu, & Chien, 2013; Jetha, Kernan, 

Kurowski, & Pro-Care Research Team, 2017; Ríos-Risquez & García-Izquierdo, 2016; 

Terkado & Matsushima, 2015). En artikel beskrev hur den arbetsrelaterade stressen 

återkopplades till sjuksköterskorna inom palliativ vård samt förtydligandet av stressens 

relation till psykiska egenskaper (Terakado & Matsushima, 2015). I artikeln skriven av 

Rathert, May, & Chung (2016) påvisas kunskapsluckor om arbetsrelaterad stress samt den 

moraliska ångesten som relateras till psykologisk stress. Chiou et al. (2013) hade som syfte 

att jämföra sjuksköterskors hälsostatus med arbetsrelaterade hälsofaror på olika avdelningar 

inom sjukhusvård. Två artiklars syften (Büssing, Falkenberg, Schoppe, Recchia & Poier, 

2017; Ríos-Risquez & García-Izquierdo, 2016) visade på sambanden mellan stress och 

utbrändhet hos sjuksköterskorna som arbetar inom somatisk vård på olika avdelningar. Ríos-

Risquez och García-Izquierdo (2016) syfte var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av 

arbetsstress och utbrändhet på arbetsplatsen inom akutsjukvård. Büssing et al. (2017) 

beskrev sambandet mellan stress och utbrändhet vid bristande återhämtning. Duarte, Pinto-

Gouveia och Cruz (2016) hade som syfte att undersöka hur empati och självmedkännande var 

relaterat till professionell hälsa. Som tillägg ville artikelförfattarna även undersöka om 

självmedkännade kunde ses som en skyddande faktor för påverkan av empati relaterat till 

empatitrötthet. I artikeln skriven av Yu, Jiang och Shen (2016) var syftet att undersöka 

förekomsten av aspekter inom sjuksköterskors professionella arbetsliv där en djupare 

kunskap om arbetsrelaterad stress och fokus på välmående för individen eftersträvades. Tre 

artiklar (Drury, Craigie, Francis, Aoun, & Hegney, 2014; Hegney et al., 2014; Sacco, 
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Ciurzynski, Harvey, & Ingersoll, 2015) syftade till att undersöka förekomsten av 

empatitrötthet och tillfredsställelse av medkännande bland sjuksköterskor. Hegney et al. 

(2014) hade även som syfte att undersöka de potentiellt bidragande faktorerna depression, 

ångest och stress. Drury et al. (2014) syftade även till att undersöka faktorer som påverkar 

sjuksköterskornas tillfredsställelse av medkännande, empatitrötthet, depression, ångest och 

stress, samt vilka strategier sjuksköterskorna bygger upp för att kunna skapa tillfredsställelse 

av visad medkännande i arbetet. 

5.2 Artiklarnas metod 

Nio artiklar var av kvantitativ forskningsansats, (Büssing et al., 2017; Chiou et al., 2013; 

Duarte et al., 2016; Hegney et al., 2014; Rathert et al., 2016; Ríos-Risquez & García-

Izquierdo, 2016; Sacco et al., 2015; Terakado & Matsushima, 2015; Yu et al., 2016), varav sju 

var tvärsnittsstudier (Büssing et al., 2017; Chiou et al., 2013; Duarte et al., 2016; Rathert et 

al., 2016; Ríos-Risquez & García-Izquierdo, 2016; Sacco et al., 2015; Yu et al., 2016). 

Två av studierna (Chiou et al., 2013; Rathert et al., 2016) utfördes i syfte att få en överblick av 

vad stress innebar på arbetsplatserna genom att skicka ut frågeformulär till sjuksköterskorna 

som deltog. I den ena studien (Chiou et al., 2013) deltog 100 (78,7%) av 127 tillfrågade 

sjukhus. Antalet frågeformulär som skickades ut var 98 817 var av 78 391 (74,3%) 

besvarades.  I analysen inkluderades 21 095 sjuksköterskor som arbetade inom fem olika 

enheter; administrativa avdelningar, akuten, förlossningen, intensivvårdsavdelningar, 

mottagningar, operation samt primärvården (Chiou et al., 2013). I den andra studien 

(Rathert et al., 2016) deltog 22 Trauma 1-enheter med en svarsfrekvens på 45% (n= 290) där 

74% (n = 215) var sjuksköterskor och där de fick besvara ett internetbaserat frågeformulär för 

insamling av data. 

Ríos-Risquez och García-Izquierdo (2016) utförde en tvärsnittsstudie på två sjukhus där 

deltagarna fick besvara enkäter om erfarenheter av stress och utbrändhet bland 

sjuksköterskor. De delades upp i två arbetsgrupper per sjukhus för att sedan delas in i två 

undergrupper med 48 deltagare per grupp. I den ena tvärsnittsstudien utförd av Büssing et 

al. (2017) var deltagarna 66% sjuksköterskor (n= 913) där återhämtning mättes i relation till 

stress och utbrändhet. Inklusionskriterierna för deltagande i studien krävde tre års 

arbetserfarenhet inom palliativ vård i arbetet som sjuksköterska. Svaren analyserades 

statistiskt med hjälp av SPSS 12.0 och sambanden mellan varje variabel och stress testades 

med Spearmans rankningssystem (Terakado & Matsushima, 2015). 

Duarte et al. (2016) lät 280 sjuksköterskor delta i studien där de fick svara på frågor om 

stress, utbrändhet, självmedkännande, livskvalitet och empati, och där svaren sedan sattes in 

i skalor (IRI, SCS, ProQOL-5), vilka sedan analyserades statistiskt. Sacco et al. (2015) lät 

sjuksköterskor svara på en enkät av demografisk design och svaren analyserades med hjälp 

av Professional Quality of Life Scale för att kunna mäta nivåerna av empatitrötthet och 

tillfredsställelse av medkännande. De 221 sjuksköterskorna analyserades utifrån ålder, kön, 

utbildningsnivå, förändringar i omvårdnadsansvar, enhet, skärpa samt stora 

systemförändringar. 

Yu et al. (2016) fick svar från 650 sjuksköterskor som arbetade på 10 sjukhus och fem 

sekundära sjukhus med inriktning onkologi och som hade arbetat mer än ett år inom detta 
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område. Frågeformuläret var strukturerat utifrån demografi samt relaterat till arbetet och 

utgick från de kinesiska versionerna av Jefferson-skalorna för empati, Professional Quality of 

Life Scale for Nurses, Simplified Coping Style Questionnaire, Perceived Social Support Scale 

samt the Chinese Big Five Personality Inventory brief version. Med dessa skalor kunde även 

betydande skyddsfaktorer identifieras bland sjuksköterskorna. 

Hegney et al. (2014) studie inkluderade 132 sjuksköterskor där de fick besvara en 

självrapporterad undersökande tvärsnittsstudie. Data analyserades sedan och 

bedömningarna sattes in i modeller för riskprofiler som utgjorde ramverket för förhållandena 

mellan professionell kvalitet av arbetsfaktorer och bidragande faktorer som etablerade dessa 

riskprofiler för ångest, depression, sekundär traumatisk stress, empatitrötthet och 

tillfredsställelse av medkännande. 

Två artiklar var av kvalitativ ansats (Drury et al., 2014; Jetha et al., 2017). I artikeln skriven 

av Jetha et al. (2017) använde författarna sig av åtta nyckelinformanter som satt och 

diskuterade SDM-metodens uppbyggnad. SDM-metoden stod för System Dynamics 

Modeling med utgångspunkt att förstå komplexa problem inom affärs- och ingenjörsvälden, 

men som anpassats till att implementeras inom hälso- och sjukvården. Deltagarna fick 

tillsammans gå igenom utbudet av orsaker som kunde relateras till stress på arbetsplatsen. 

Därefter grupperades komponenterna ihop baserade på gemensamma teman och sattes 

sedan in i feedback loops. SDM-metoden blev till variabler genom kunskapen om formen och 

storleken från nyckelinformanterna i relation till förhållandet mellan komponenterna i 

modellen. Konstruktionen av modellen baserades på undersökningsdata som samlats in och 

var en av de större delarna av studien, som därefter ingick i programvaran Vensim. Det 

genomfördes även simuleringar för att kunna undersöka hur anpassningar för 

komponenterna skulle påverka stressen på arbetsplatsen (Jetha et al., 2017). I den andra 

studien (Drury et al., 2014) fick de 10 deltagande sjuksköterskorna genomgå individuella 

intervjuer samt sitta med i fokusgrupper. Sjuksköterskorna fick besvara frågor i en 

semistrukturerad intervju, vilket innebar att frågorna var förutbestämda och ställs i samma 

följdordning till samtliga deltagare. Analyserad data resulterade i sju stycken huvudteman: 

sociala nätverk och stöd; infrastruktur och stöd; miljö och livsstil; lärande; ledarskap; stress; 

samt förslag till att skapa psykologiskt välbefinnande hos sjuksköterskor. 

5.3 Artiklarnas resultat 

Resultatet i artiklarna har sammanställts i två teman: Stressens påverkan på sjuksköterskors 

mentala och fysiska hälsa och Organisatoriskt stöd vid arbetsrelaterad stress. 

5.3.1 Stressens påverkan på sjuksköterskors mentala och fysiska hälsa 

Åtta av artiklarna (Büssing et al., 2017; Duarte et al., 2016; Hegney et al., 2014; Rathert et al., 

2015; Ríos-Risquez & García-Izquierdo, 2016; Sacco et al., 2015; Terakado & Matsushima et 

al, 2015; Yu et la., 2016) tar upp hur arbetsmiljön påverkar sjuksköterskornas upplevelser av 

stress i arbetet. De faktorer som kunde leda till att sjuksköterskor drabbades av långvarig 

stress var emotionell utmattning med påverkan på den mentala och fysiska hälsan. Det blev 

då svårt för sjuksköterskorna att hantera de emotionella känslorna i arbetet med sina 

patienter. Den emotionella utmattningen kunde även riskera att sjuksköterskorna ådrog sig 
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upplevelser av känslomässiga symtom såsom smärta och ångest, depression, sorg och 

överlevdansskuld, vilket resulterade i ineffektivitet samt innebar ett undvikande beteende 

och låg självkänsla (Büssing et al., 2017; Hegney et al., 2014; Rathert et al., 2015). 

Den upplevda stressen med kulmen i utbrändhet och empatitrötthet, och som gav upphov till 

upplevelser av mental och fysisk utmattning bland sjuksköterskorna, medförde att 

patientsäkerheten minskade och vårdkvaliteten blev bristfällig. Det patientnära arbetet 

minskandet och andra arbetsuppgifter, som exempelvis dokumentation och hantering av 

mediciner, blev stressfyllt (Hegney et al., 2014; Rathert et al., 2015; Yu et al., 2016). Detta 

påverkade framför allt de sjuksköterskor som hade lång arbetslivserfarenhet och som utsatts 

för många prövningar under sin verksamma tid som sjuksköterska. Detta i jämförelse med de 

sjuksköterskor som var nya i sina roller. De med längre arbetslivserfarenhet ansågs vara 

svagare och mer benägna att drabbas av stressfyllda situationer, då de av erfarenhet visste 

hur kritiska situationer skulle hanteras (Sacco et al., 2015; Yu et al., 2016).  

Den upplevda stressen innebar även en känsla av otillräcklighet i arbetet. Sjuksköterskorna 

upplevde även att den långvariga stressen utgjorde en tung emotionell börda som var svår att 

hantera, vilket ledde till empatitrötthet med en negativ påverkan i mötet med patienten 

(Duarte et al., 2016; Ríos-Risquez & García-Izquierdo, 2016). Empatitröttheten gjorde det 

svårare för sjuksköterskorna att investera och engagera sig i vårdandet av sina patienter, 

vilket medförde att det blev svårare att uttrycka medkännande och empati, vilket i sin tur 

ledde till en upplevd tung emotionell börda. Det minskade engagemanget hos 

sjuksköterskorna innebar en minskad patientsäkerhet och att missnöjet hos patienterna 

ökade. Dessa svårigheter ledde i sin tur till upplevelsen av förlust av identitet och de kunde 

hamna i en identitetskris (Büssing et al., 2017; Hegney et al., 2014; Rathert et al., 2015: 

Terakado & Matsushima et al, 2015; Yu et al., 2016).  

Passiva strategier för att hantera stress, som exempelvis emotionell distansering, användes 

för at hantera stress och undvika att utsättas för stressfulla situationer i mötet med patienter 

eller i mötet med patienternas anhöriga (Büssing et al., 2017). Konsekvenser av detta blev 

minskad effektivitet i arbetet och sjuksköterskorna förlorade därmed tilliten till att kunna 

utföra arbetet i situationer som innebar en emotionell påfrestning. Sjuksköterskorna 

hanterade även stressen genom att undvika att skapa emotionella relationer till sina 

patienter, vilket också kunde leda till minskad patientsäkerhet (Yu et al., 2016). Detta 

medförde att sjuksköterskorna förhöll sig passiva i olika situationer och upplevde en icke 

hanterbar emotionell instabilitet (Hegney et al., 2014). 

5.3.2 Organisatoriskt stöd vid arbetsrelaterad stress 

Tio av artiklarna (Büssing et al., 2017; Chiou et al., 2013; Drury et al., 2014; Hegney et al., 

2014; Jetha et al., 2017; Rathert et al., 2015; Ríos-Risquez & García-Izquierdo, 2016; Sacco et 

al., 2015; Terakado & Matsushima et al, 2015; Yu et la., 2016) behandlar sjuksköterskornas 

upplevelse av stöd vid stress i arbetet.  

Bristande kontroll över arbetsuppgifter och tung arbetsbelastning med bristande resurser 

som ledde till alltför många arbetstimmar per vecka, påverkade sjuksköterskornas 

upplevelser av stress negativt (Büssing et al., 2017; Chiou et al., 2013; Jetha et al., 2017). 

Tidsbrist och känslan av att inte hinna med sitt arbete medförde en ökad upplevelse av stress, 



17 

 

vilket kunde leda till att sjuksköterskorna utsattes för arbetsrelaterade olyckor (Chiou et al., 

2013; Ríos-Risquez & García-Izquierdo, 2016). Stressen kunde även leda till sjukskrivningar 

och en ökad omsättning av personal, då sjuksköterskorna inte längre orkade arbeta, vilket i 

sig innebar att sjuksköterskorna förlorade tilliten till sig själva och upplevde sig som 

ineffektiva i sitt arbete (Hegney et al., 2014; Yu et al., 2016). 

Social support på arbetet innebar både positiva och negativa aspekter gällande 

sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö tillsammans med stödet från kollegor, chefer och 

familjemedlemmar (Chiou et al., 2013; Drury et al., 2014; Hegney et al., 2014; Yu et la., 

2016). De negativa aspekterna handlade om att sjuksköterskorna inte kände att de fick 

tillräckligt med stöd och empati från chefer och kollegor, eller i samband med att de upplevde 

hot och våld, sexuella trakasserier samt skador i arbetet. Detta ansåg de vara faror för 

sjuksköterskornas hälsa och som ökade risken för att drabbas av stress (Chiou et al., 2013). 

När sjuksköterskorna upplevde att de fick bra stöd och feedback från chefer och kollegor 

minskade upplevelsen av stress. Sjuksköterskorna kände en ökad tillfredsställelse i sitt arbete 

och på längre sikt minskades risken att åter drabbas av stress. Med ökad tillfredsställelse i 

arbetet kunde sjuksköterskorna även lära sig känna igen de negativa symtomen som stressen 

gav och därmed undvika att drabbas av utbrändhet (Chiou et al., 2013; Drury et al., 2014; 

Hegney et al., 2014). Det sociala stöd sjuksköterskorna kunde få hemifrån av sina 

familjemedlemmar var positivt för den minskade upplevelsen av stress. Samtidigt visade det 

sig vara svårare när familjemedlemmarna själva inte arbetade inom vården (Drury et al., 

2014). Socialt stöd ansågs av sjuksköterskorna även bidra till att minska risken att utsättas 

eller drabbas av utbrändhet och empatitrötthet (Yu et al., 2016). 

Psykologiskt välbefinnande bland sjuksköterskorna kunde uppnås genom att arbeta för att nå 

en egen bättre livsstil. För att uppnå detta tränade sjuksköterskorna mindfulness och 

reflektion. På så vis minskades den upplevda stressen bland sjuksköterskorna (Büssing et la., 

2017; Drury et al., 2014). Genom implementering av mindfulness och reflektion på 

arbetsplatsen ökades sjuksköterskornas förmåga till självkontroll i svåra situationer (Büssing 

et al., 2017). Andra resurser som sjuksköterskorna använde för att uppnå psykosocialt 

välbefinnande i arbetet var att visa sig själva medkännande, vilket visade sig förebygga stress 

och därmed risken att drabbas av utbrändhet och empatitrötthet (Yu et la., 2016). 

Långa vårdtider av patienter på både intensivvårdsavdelningar och akuten utgjorde en risk 

för sjuksköterskor som drabbats av långvarig stress att också hamna i utbrändhet, vilket även 

visade sig leda till emotionell utmattning i form av empatitrötthet. Detta påverkade 

sjuksköterskorna mentalt och fysiskt, vilket medförde en risk för minskad patientsäkerhet 

och att patienternas tillfredsställelse med vården minskade. Många sjuksköterskor som 

arbetade inom akutsjukvård upplevde dock att deras arbetssituation var hälsosam och 

välbalanserad. Upplevelserna de hade av stress och dess mentala samt fysiska påverkan 

minskade genom stöttning av cheferna, vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde en ökad 

medkännande och vårdkvaliteten förbättrades (Chiou et al., 2013; Ríos-Risquez & García-

Izquierdo, 2016; Sacco et al., 2015). För att hantera och påverka orsaker till stress på 

arbetsplatsen försökte sjuksköterskorna även göra sina röster hörda och uppmärksamma den 

moraliska ångesten som etiska dilemman i arbetet medförde. Genom support från kollegor 

och chefer kunde upplevelsen av stress minskas eller undvikas bland sjuksköterskorna, samt 

att orsakerna till den arbetsrelaterade stressen åtgärdades (Rathert et al., 2015). 
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Sjuksköterskorna kunde hantera stressen lättare i sitt arbete när de efor att de hade kontroll 

över sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna som fick möjligheten att framföra sina åsikter på 

arbetsplatsen gällande arbetsmiljö och säkerhet samt att de fick stöd av kollegor och chefer 

upplevde att stressen minskade och att arbetssituationen blev hanterbar. Stressen kunde 

hanteras på ett bättre sätt och minskas när sjuksköterskorna kände att de hade en trygg 

arbetsplats att gå till. Via hanteringen av den upplevda stressen sjuksköterskorna bar på 

kunde orsakerna till stress minimeras och upplevelsen av en god vårdkvalitet för patienterna 

ökade. Genom visandet av mänsklighet och medkännande gentemot sig själva och 

patienterna, kunde sjuksköterskorna på ett tillfredsställande sätt hantera den upplevda 

stressen (Duarte et al., 2016; Jetha et al., 2017). 

 

6 DISKUSSION 

Under avsnittet diskussion kommer examensarbetets resultat-, metod- och etikdiskussion att 

presenteras. Diskussionen kommer att avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras likheter och skillnader gällande artiklarnas syfte och metod, följt av en 

diskussion av artiklarnas resultat. Diskussion av resultatet kommer ske kring tidigare 

forskning, vårdvetenskapligt perspektiv samt utifrån lagar och styrdokument. 

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i syfte och metod 

Tre av de nio kvantitativa artiklarna hade som syfte att undersöka empatitrötthet och 

tillfredsställelse av medkännande. En av dessa artiklar hade även som syfte att undersöka 

utbrändhet. I två av de kvantitativa artiklarna var syftet att undersöka stress på 

arbetsplatsen, varav den ena även syftade till att ta reda på patienters tillfredsställelse av 

vården och om patienterna märkte av stressen bland sjuksköterskorna. I en artikel var syftet 

att påvisa relationen av stress utifrån psykiska egenskaper. En av de kvantitativa artiklarna 

hade som syfte att undersöka stress och utbrändhet i relation till bristande återhämtning. Två 

artiklar hade som syfte att undersöka arbetsmiljö, varav en av dessa riktade in sig mot 

hälsostatus och arbetsrelaterade hälsofaror, medan den andra även riktades mot 

självkännedom relaterat till etiska dilemman. Den sista av de kvantitativa artiklarna hade 

som syfte att undersöka självmedkännande och empati i relation till professionell livskvalitet. 

Samtliga kvantitativa artiklar samlade in information om var sjuksköterskorna arbetade. Det 

kunde vara på avdelningar, inom primärvården eller på äldreboenden runt om i världen. Nio 

av de valda artiklarna var av kvantitativ ansats och hade för avsikt att ta reda på 

sjuksköterskors erfarenheter av stress, utbrändhet och empatitrötthet via frågeformulär eller 

enkätundersökningar, där resultaten mättes med hjälp av olika skalor. En av artiklarna 
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frågade efter patienternas erfarenheter. Fyra av studierna använde ProQOL-skalan som 

mätinstrument. Två av studierna använde även andra typer av skalor som mätinstrument och 

dessa benämns som SPSS och IBM-SPSS. De övriga studierna av kvantitativ ansats använde 

skalorna CDI och Predictive Analytics suite Worksituation där svaren från frågeformulär 

analyserades. Resultatet i studien som analyserats med hjälp av CFA var utformat av 

forskarna själva. I en studie använde forskarna skalorna POMS och CISS som de själva 

skapat. Resultaten i samtliga artiklar hade tydligt beskrivit deltagarna, metoderna samt 

dataanalyser, vilket i sin tur gav resultaten hög reliabilitet, vilket enligt Polit och Beck (2017) 

är viktigt för att kunna utföra en analys av studiens resultat utifrån pålitliga mätinstrument 

samt att dessa instrument är anpassade till de variabler som ska mätas. Polit och Beck (2017) 

menar även att studier som använt sig av frågeformulär och enkäter för insamling av data är 

både kostnadseffektivt samt lägger tonvikten på att ta hänsyn till vilken typ av deltagare det 

är som ska svara på formulären. Åtta av de nio studierna var tvärsnittsstudier och en var 

korrelativ. 

Tre av studierna var webbaserade, fyra av studierna blev utskickade till sjukhusen via post 

och i en av studierna skickades frågorna ut via mail. De kvantitativa studiernas urval av antal 

deltagare varierade från 132 till 21095 deltagare. Högst antal deltagare hade de studier som 

skickade ut sina formulär via post. I studier med kvantitativ ansats är det bra att ha ett så 

stort urval av deltagare som möjligt. Detta för att göra det så möjligt som det går för 

resultatet att bli så representativt som möjligt för en större population, vilket därmed leder 

till ökad generaliserbarhet. Enligt Polit och Beck (2017) ger detta dock ingen minskad 

förekomst av bias. Att ha ett lågt antal deltagare, som i två av studierna med deltagare på 132 

respektive 148 deltagare, kan detta ses som en svaghet. Forskarna använder sig då av en 

power-analys samt diskuterar svagheterna. Samtliga studier erbjöd även anonymitet, vilket 

kan bidra till ökat antal deltagare, då fler vågar dela med sig om vad de tycker och tänker 

samt står för (Polit & Beck, 2017). 

Examensarbetets kvalitativa artiklar skiljer sig åt i syfte och metod. Båda artiklarna hade som 

syfte att undersöka stress på arbetsplatsen respektive stress i arbetslivet. Den ena studien 

hade även som syfte att undersöka orsaker som påverkar tillfredsställelse av medkännande, 

empatitrötthet, ångest och depression. Den andra studien hade som syfte att bygga upp en 

modell för att kunna ta itu med dynamiken av stress på arbetsplatsen. Studien med syfte att 

bygga upp en modell för hantering av stress svarade inte helt och hållet an på syftet med vårt 

examensarbetet, men valdes ändå ut till att inkluderas, då det återfanns relevant information 

i texten. 

En av de kvalitativa studierna använde sig av intervjuer med sjuksköterskorna, vilket anses 

vara en effektiv metod vid insamling av data, då intervjuaren även har möjlighet att 

observera den som talar. På så vis kan feltolkning av de frågor som ställs minska samt inger 

möjligheter till förtydliganden och fördjupande följdfrågor (Polit & Beck, 2017). Sedan 

transkriberades det inspelade materialet i studien noggrant, vilket enligt Polit och Beck 

(2017) är ett väsentligt steg i dataanalysen. Intervjun var individuell samt utformad 

semistrukturerat där frågorna ställdes i samma följdordning till deltagarna, vilket enligt Polit 

och Beck (2017) möjliggör för forskaren att samla in den nödvändiga informationen från 

intervjuerna. Detta ger även den intervjuade möjlighet att fritt uttrycka sig genom ord, 

förklaringar och illustrationer, vilket leder till att resultatet i studien kommer att baseras på 

deltagarnas erfarenheter samt berättelser och inte utifrån forskarnas perspektiv, vilket 

därmed ger en större tillförlitlighet (Polit & Beck, 2017). I den andra kvalitativa studien fick 

deltagarna, som observerades av forskarna, vara med i gruppsessioner för att bygga upp 
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SDM-modellen. Den ena studien utgick ifrån en induktiv fenomenologi och den andra 

deskriptiv fenomenologi. Kvalitativa och kvantitativa studier kompletterar varandra enligt 

Polit och Beck (2107), då de representerar både ord och siffror, vilket anses vara de 

essentiella uttrycken i den mänskliga kommunikationen. 

Av de 11 utvalda studierna var det två studier som utfördes i USA, tre i Europa, två i Asien 

och Australien samt en från Kanada. Studierna var utförda både på sjukhus och på boenden 

för äldre i industriländer. I dessa studier framkommer att stress är ett internationellt 

problem bland sjuksköterskor, samt att utbrändhet och empatitrötthet är en del av denna 

problematik och att detta sammantaget är ett problem. 

6.1.2 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

I examensarbetets resultat framkom att sjuksköterskors upplevelser av stress i sitt arbete 

påverkas av faktorer i deras arbetsmiljö, vilket visade sig leda till ineffektivitet med minskad 

tillit till sig själva. Dessa faktorer i arbetsmiljön skapar enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) 

en ohälsosam arbetsbelastning som överstiger de krav som tillfälligt överskrider förmågan till 

att utföra arbetet. Dessa krav påverkar det kognitiva, emotionella och den fysiska 

arbetsförmågan när arbetet innebär upprepade ansträngningar. Av de faktorer som framkom 

som orsaker till att drabbas av stress och på längre sikt drabbas av långvarig stress, var det 

främst sjuksköterskor som hade längre arbetslivserfarenhet som riskerade att drabbas värst. 

Detta på grund av att de kände att de inte gav tillräckligt eller sitt yttersta i sitt arbete. Den 

långvariga stressen blev då till en tung emotionell börda, vilket kunde resultera i utbrändhet 

och empatitrötthet med känslor som påverkade det mentala och fysiska välmåendet bland 

sjuksköterskorna. Detta visade sig påverka sjuksköterskornas patientnära arbete, vilket ledde 

till minskad patientsäkerhet och vårdkvalitet samt brister i mötet med patienterna. Detta 

orsakade missnöje bland patienterna samt patienternas anhöriga. Sjuksköterskor har enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkert 

arbete utifrån beprövad kunskap som överensstämmer med redan vetenskapligt belagd 

evidens. Detta krav på evidensbaserad kunskap och erfarenhet ställs även utifrån 

patientlagen (SFS 2014:821). Sjuksköterskans professionella kompetens innebär också 

prioritering av vårdområde och hur olika beslut ska fattas utifrån patienternas bästa 

(McCance & McCormack , 2013). Det är här sjuksköterskans kompetens att uppfatta 

existerande och hotande situationer samt hälsostatus till patientens kapacitet för egenvård 

och egenvårdskrav görs aktuella (Orem, 2001). Enligt tidigare forskning märkte patienterna 

och även deras anhöriga av stressen och den emotionella utmattningen bland 

sjuksköterskorna. Även den bristande vårdkvaliteten blev påtaglig för patienterna och 

innebar att tryggheten för patienterna minskade (Adimando, 2017; Hinderer et la., 2014; Ko 

& Kiser-Larson, 2016; Rodrigues et al., 2017). Sjuksköterskan, utifrån ett omvårdnadssystem, 

får då svårt att arbeta professionellt med patienter som är i behov av hjälp för att återfå en 

egenvårdsbalans (Orem, 2001). För att låta patienten stå i centrum i sin egen vård, måste 

sjuksköterskan först och främst ha insikt och självkännedom kring hur hon själv fungerar 

innan hon kan stötta andra som är i behov av hjälp (McCance & McCormack, 2013). 

Resultatet visade även att de sjuksköterskor som lyfte fram detta problemet gällande sin 

arbetsmiljö genom att göra sina röster hörda fick positiv feedback av kollegor och chefer, 

vilket resulterade i minskad arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor har enligt ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) förutsättningar att skapa och sträva 

efter att bibehålla en god arbetsmiljö där god vård kan ges. Även risken att drabbas av 
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utbrändhet och empatitrötthet minskade med det sociala stödet och sjuksköterskorna 

upplevde då en tillfredsställelse i sitt arbete. En hanterbar arbetsmiljö innebar att 

sjuksköterskorna hade kontroll över sitt arbete och att det sociala stödet från kollegor och 

chefer skapade en tryggare arbetsplats, vilket resulterade i ökad patientsäkerhet. De egna 

familjemedlemmarna visade sig även vara bra källa för stöd när sjuksköterskorna kom hem 

efter arbetet. Dock visade det sig att det kunde vara lite svårare när familjemedlemmaren inte 

själva arbetade inom vården. Med minskat socialt stöd på arbetsplatsen ökade risken för 

sjuksköterskorna att drabbas av stress. I resultatet framkom det att brist på socialt stöd 

resulterade i en icke hanterbar emotionell instabilitet. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) 

är arbetsgivaren skyldig att förebygga ohälsa på arbetsplatsen utifrån organisatoriska och 

sociala förhållanden, för att på så vis ge sina anställda en god arbetsmiljö. När sjuksköterskan 

har tillgång till en stöttande organisatorisk struktur på arbetsplatsen kan olika former av stöd 

identifieras. Det egna inflytandet kring vårdkvaliteten ger sjuksköterskan den möjligheten 

hon behöver till frihet i sitt eget arbete (McCance & McCormack, 2013). Resultatet visade 

även att psykologiskt välbefinnande bland sjuksköterskorna var en viktigt källa till minskad 

stress. Genom reflektion och mindfulness ökade sjuksköterskornas livskvalitet och minskade 

därmed den upplevda stressen. Detta visade sig skapa en självkontroll bland 

sjuksköterskorna. Det framkom även att med uppvisande av medkännande gentemot sig 

själva och sina patienter, kunde sjuksköterskorna hantera stressen och därmed minska risken 

för utbrändhet och empatitrötthet. Tidigare forskning visade att de patienter som fick god 

kontakt med sjuksköterskorna upplevde vården som patientcentrerad när de blev bemötta 

med respekt och empati, vilket innebar att sjuksköterskorna såg patienterna utifrån ett 

holistiskt perspektiv (Håkansson Eklund et al., 2018). Sjuksköterskans mellanmänskliga och 

sociala färdigheter möjliggör för sjuksköterskan att kommunicera med sina patienter på olika 

nivåer. Detta speglar i sin tur i sjuksköterskans hängivenhet och engagemang att ge patienten 

den bästa vården (McCance & McCormack, 2013). 

I sitt vårdande av patienter ska sjuksköterskan beakta patienternas integritet, sårbarhet och 

lidande med respekt utifrån ett personcentrerat perspektiv. Detta innebär att patienternas 

egna kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas enligt patientlagen (SFS 2014:821), hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) och Svensk sjuksköterskeförening (2016a). Vid 

delaktighet i sitt eget vårdande i de beslutsfattande processerna blir patienten sedd, 

bekräftad och respekterad. Detta visade på balansen av makten som finns i det partnerskap 

sjuksköterskan och patienten ingår i (McCance & McCormack, 2013). Detta innebar vidare 

att patienten fick möjlighet att engagera sig själv i sitt vårdande och därmed uppnå egenvård. 

Utifrån den goda kommunikationen sjuksköterskorna och patienterna emellan ökade 

tillfredsställelsen av vården för patienterna (Casu et la., 2018; Håkansson Eklund et al., 2018, 

Miller, 2016; Park et la., 2018). Tillfredsställelsen hos patienten speglas i den utvärdering 

patienten gör av vården utifrån de egna upplevelserna (McCance & McCormack, 2013). 

Sjuksköterskan ingår i det omvårdnadssystem som beskrivas av Orem (2001) där egenvård 

och egenvårdsbrist går ihop inom samma teori med resultat i det systematiska arbete som 

utförs. Förutsättningen med omvårdnadssystem är centralt för att understödja patienten 

tillbaka till egenvårdsbalans för att återigen kunna möta kraven för egenvårdande. Enligt 

McCance och McCormack (2013) handlar det om att sjuksköterskan tar tillvara patientens 

egna övertygelser och värderingar genom visat engagemang och medkännande närvaro och 

med fokus på patientens egen person. 

I resultatet framgick att den långvariga stressen med sin kulmen i empatitrötthet, medförde 

svårigheter att hantera de känslor som uppkom. Detta gjorde det svårt för sjuksköterskorna 
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att engagera sig i patienten med medföljande svårigheter att visa empati och medkännande. 

Detta medförde en förlust av identitet och identitetskris bland sjuksköterskorna. En 

emotionell distansering som passiv strategi för att hantera dessa upplevelser blev till 

sjuksköterskans försvar för att inte bli emotionellt stressade. Enligt tidigare forskning är 

sjuksköterskornas arbete ett fysiskt och emotionellt krävande i vården av svårt sjuka 

patienter, vilket vid stress kan medföra brister i bemötande i det fysiska mötet med 

sjuksköterskorna och att tilliten till vården då minskar (Al-Majid et la., 2018; Ko & Kiser-

Larson, 2016; Magtibay et al., 2017). Egenvård enligt Orem (2001) handlar om människans 

förmåga att ta hand om sig själv. Svårt sjuka patienter förlorar sin förmåga till egenvård och 

då uppstår egenvårdsbrist. Detta innebär att patienten får svårt att uppfylla de egenvårdskrav 

då han eller hon inte besitter alla de färdigheter som sjuksköterskan innehar. Det är då 

professionell vård och omvårdnad blir aktuellt för att kunna återskapa en egenvårdbalans 

och därmed möjliggöra att återfå egenvårdskapacitet i den mån det går med hjälp av 

sjuksköterskans understödjande egenskaper. Egenvårdsbalansen kan endast återställas om 

de grundläggande problemen för den sviktande hälsan uppmärksammas och åtgärdas. 

Patienten som människa kan då tänka och ständigt göra sig beredd på förändringar utifrån 

den givna situation som patienten befinner sig i. Med hjälp av sjuksköterskan kan patienten 

lära sig att hantera och agera och fatta nya och förnuftiga beslut, vilket blir en tillgång för att 

återigen uppnå upplevd hälsa och göra det bästa av den nya situationen (Orem, 2001). 

Sjuksköterskans lojalitet till sitt arbete speglar den hängivenhet och det engagemang som 

finns för att patienterna ska få den bästa vården (McCance & McCormack, 2013). 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av stress i sitt 

arbete. För utförande av detta arbete valdes en allmän litteraturöversikt, vilket gav en god 

överblick av redan befintlig och aktuell forskning kring det valda ämnesområdet och för att 

sedan strukturerat granska och framställa ett resultat (Friberg, 2017a). Data av kvalitativ och 

kvantitativ ansats valdes ut för att skapa en förståelse av helheten kring ämnet stress och hur 

det påverkar sjuksköterskornas upplevelse av stress utifrån olika perspektiv. Att utföra en 

studie utifrån både kvalitativt och kvantitativt granskad data anses vara en fördel på det sätt 

att de olika utvalda forskningsstudierna kompletterar varandra (Polit & Beck, 2017). Det 

finns redan en hel del forskning kring ämnet stress och sökträffarna blev därför väldigt stora. 

För att snäva in sökträffarna och begränsa urvalet tillämpades passande sökord i arbetet, 

vilket resulterade i att studier som svarade an på vårt syfte beaktades. Enligt Friberg (2017a) 

kan detta anses vara till en svaghet då det under hela skivande- och arbetsprocessen anses 

vara eftersträvansvärt att upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt från början till slut. För att 

tillämpa ett kritiskt förhållningssätt under hela arbetsprocessen i sökandet efter artiklar och 

skrivandet kunde en god forskningssed bibehållas samt öka sannolikheten till att den valda 

metoden användes korrekt av författarna. För att få en djupare förståelse om sjuksköterskors 

upplevelser av stress hade författarna kunnat utföra en intervjustudie eller skickat ut 

enkätformulär till sjuksköterskor i närområdet. Detta hade kunnat bidra till nyare och mer 

aktuell kunskap kring upplevelser av stress i deras arbete, men med tanke på den knappa tid 

som erhölls till att utföra examensarbetet, valdes den allmänna litteraturöversikten som 

passande metod för utförandet. 
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Östlundh (2017) presenterar CINAHL plus och PubMed som lämpliga databaser vid sökandet 

efter vårdvetenskapligt material, då de ger ett brett utbud av olika sökfunktioner samt ett 

brett utbud av redan publicerat material. På så vis kunde vi effektivisera vårt sökande av 

vetenskapligt passande material genom att applicera grundläggande söktekniker (Polit & 

Beck, 2017; Östlundh, 2017). För att säkerställa examensarbetets kvalitet följdes de tre 

begreppen giltighet, trovärdighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2017). Publikationsåren 

avgränsades därför från år 2012 till 2019. Samtliga artiklar var uteslutande peer-reviewed, 

men i databasen PubMed fanns inte detta som förhandval, utan författarna fick då använda 

sig av Ulrichsweb. När en artikel är peer-reviewed innebär det ett säkerställande av 

artiklarnas giltighet, vilket innebär att en artikels kvalitet utvärderas (Polit & Beck, 2017). 

Artiklarna som valts ut ansågs svara an på examensarbetets syfte och kunde därmed 

fastställa artiklarnas giltighet. Genom att tydligt beskriva arbetsprocessens gång kan 

examensarbetets resultat tillämpas och upprepas under en längre period framåt och för att 

sedan kunna återge snarlika resultat i framtiden har studien fått en trovärdighet (Polit & 

Beck, 2017). För att så detaljerat som möjligt ge en beskrivning av arbetsprocessen från start 

till slut, började arbetsprocessen med en begränsning av publikationsåren av artiklarna från 

2012 till 2019. Därefter skapades bilagor som ett komplement till det innehåll som texten 

presenterar. Överförbarhet enligt Polit och Beck (2017) innebär att resultatet i studien ska 

kunna föras över till andra sammanhang. Resultatet i examensarbetet grundar sig i 

sjuksköterskors upplevelser av stress i det arbete som de utför. Överförbarheten utifrån 

examensarbetets resultat anser författarna vara god då sjuksköterskornas upplevelser av 

stress i mångt och mycket är väldigt snarlika varandra, samt att de många gånger upplever 

samma påverkande faktorer för utlösandet av stress. 

Examensarbetets fokus var tillämpning bland allmänsjuksköterskor. Detta på grund av att 

författarna själv studerar på grundläggande utbildningsnivå och därmed valdes artiklar med 

enbart titlar och innehåll om specialistsjuksköterskor bort. Artiklar som även studerat andra 

yrkesgruppers upplevelser av stress valdes dock ut då det även fanns sjuksköterskor 

representerade bland deltagarna och resultatet. Även artiklar som hade ett tydligt syfte, men 

var för svårtolkade valdes bort då deras resultat inte speglade det egna syftet. Av den 

anledningen tillämpades de sökord som författarna valt ut för att få en snävare sökning av 

artiklar. Detta resulterade i fyra artiklar med ett syfte riktat mot ämnet stress och som gav en 

tydlig beskrivning av sjuksköterskornas upplevelser av stress i sitt arbete. De andra artiklarna 

som ej hade ett direkt syfte kring ämnet stress visade sig dock vara relevanta. Detta på grund 

av att dess innehåll och resultat även speglade sjuksköterskornas upplevelser av stress och de 

bakomliggande faktorerna för utlösandet av stress. I examensarbetet förekommer även en 

sekundär artikel. Artikeln visade sig vara en uppföljningsstudie till en tidigare vald artikel 

och vid vidare granskning ansågs den vara lämplig och inkluderades i arbetet. En sekundär 

sökning av artiklar visade sig vara en effektiv metod vid sökandet av relevanta artiklar för att 

få fram ett bra resultat och tillämpades därmed under sökprocessen (Östlundh, 2017). Tre av 

de inkluderade artiklarna i examensarbetet hade titlar innehållande patienter, 

akutvårdssjuksköterskor och onkologisjuksköterskor. När dessa artiklar granskats ett fåtal 

gånger visade det sig att artiklarna enbart eller även beskriv endast legitimerade 

sjuksköterskor som arbetade som allmänsjuksköterskor, vilket gjorde det möjligt att 

inkludera deras relevans för examensarbetets syfte. Detta med tanke på att många 

allmänsjuksköterskor exempelvis kommer i kontakt med patienter som befinner sig i ett 

palliativt skede i livet. Allmänsjuksköterskor arbetar dessutom på avdelningar där 

akutsjukvård förekommer utan att specifik specialisering behövs. För att motiverar att dessa 

artiklar valdes ut och inkluderades i examensarbete beror detta på att allmänsjuksköterskor 
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arbetar överallt oavsett vilken gren inom vården de befinner sig inom. Upplevelser av stress 

bland sjuksköterskor existerar världen över och på olika inrättningar. 

Till examensarbetet valdes 11 artiklar för att kvalitetsgranskas och samtliga sammanställdes i 

examensarbetes resultatdel. De kvantitativa artiklarna var nio till antalet och de kvalitativa 

artiklarna var två. Artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning för att påvisa dess 

användbarhet och som sedan presenteras i en tabell för kvalitetsgranskning med inspiration 

från Friberg (2017a). I tabellen ställs artiklar mot elva frågor utifrån problemformulering, 

syfte, metod, resultat, diskussion och etiskt övervägande. Artiklarna som tidigare numrerats 

ställdes upp från siffran 1 till 11 och frågorna besvarades med JA eller NEJ för att 

granskningen av artiklarnas kvalitet skulle bli så enkel som möjligt. Svaren poängsattes 

därefter och utifrån ett poängsystem blev artiklarna poängsatta. Poängen visade på 

artiklarnas kvalitet där 1-4 poäng visade på låg kvalitet, 5-7 gav medelpoäng i kvalitet och 8-9 

var höga poäng i kvalitet. Denna tillämpning av poängsystem kan enligt Friberg (2017a) 

ytterligare öka trovärdigheten hos utvalda artiklarna samtidigt som den egna tolkningen 

författarna utfört utifrån frågorna kan ha medfört minskad trovärdighet. Utifrån de diagram 

och siffror som de kvantitativa artiklarna bidrog med gav de en bra beskrivning om hur 

många sjuksköterskor som upplevelser stress i sitt arbete och var det är för faktorer som 

orsakar och påverkar den upplevda stressen. Detta gav möjlighet till ett vidare perspektiv 

kring ämnet stress samt gav bilden av att stress inte bara är upplevelser som existerar inom 

sjuksköterskorna som känslor. De kvalitativa artiklarna gav beskrivande information om 

sjuksköterskornas upplevelser av stress och faktorernas om bidrog till stress genom 

sjuksköterskornas egna ord. Med tillåtelsen att beskriva de egna upplevelserna av stress 

utifrån egna ord, ledde detta till en djupare insikt om vad stress kan innebära och ger 

författarna empirisk narrativ insamlad data som tillgång. Med båda dessa studiedesigner 

som lämplig utgångspunkt vid insamlande av data hittades mycket information om det egna 

syftet med studien. Författarna hade även för avsikt att inkludera fler än de obligatoriska tio 

vårdvetenskapliga artiklarna. Trots detta resulterade de i endast en extra artikel att utgå 

ifrån, vilket ändå bidrog till ett större urval och bredare grund att stödja sig mot vid 

utformandet av resultatet. Detta ledde till att fler faktorer som orsakar stress kunde urskiljas 

samt att finna fler likheter och skillnader som stöttar varandra i resultaten. Diagram och 

siffror i de kvantitativa artiklarna undvek författarna att tolka i syfte att minimera riskerna 

för feltolkning, vilket innebar att endast den skrivna texten i artiklarna granskades. På så vis 

ökade därmed examenarbetes trovärdighet ytterligare. 

Med syftet för examensarbetet i åtanke under hela processen, att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av stress i sitt arbete, visade det sig vara en fördel att inkludera artiklar 

innehållande sjuksköterskor som arbetade inom olika vårdområden. Antalet artiklar som 

slutligen inkluderades i examensarbetet tog på ett eller annat sätt upp ämnet stress bland 

sjuksköterskor oavsett att vissa artiklar inte hade för syfte att undersöka stress. Detta kan 

även ses som en svaghet utifrån vårt valda syfte, men valdes att inkluderas med anledning av 

dess utförliga innehåll kring ämnet stress. I och med att artiklarna utförts i olika delar av 

världen ökar trovärdigheten även där. Stress bland sjuksköterskor globalt speglar i mångt och 

mycket likadana eller liknande upplevelser. Styrkan utifrån tillämpningen av sökord som 

burnout och compassion fatigue ökade sökträffarna med artiklar som behandlade stress, då 

dessa artiklar gav bra svar om vad sjuksköterskors upplevelser kunde leda till på längre sikt. 

Det i sig medför ytterligare orsaker till att forskning om upplevd stress blir relevant. 
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6.3 Etikdiskussion 

Genom hela processen i detta examensarbete togs hänsyn till forskningsetik utifrån CODEX 

(2019). Detta för att undvika ohederlighet. I syfte att inte vinkla artiklarnas resultat och för 

att behålla tillförlitligheten, lades förförståelsen bort. Ett objektivt förhållningssätt 

tillämpades inför sammanställningen av resultatet. För att undvika misstag i arbetsprocessen 

följdes de metodenliga stegen som tagits fram av Friberg (2017a). Den forskning som använts 

i arbetet var Peer-reviewed samt hade fått etiskt godkännande och att artiklarnas även 

granskats enligt Friberg (2017a). Kvaliteten av de artiklar som inkluderats kunde då 

säkerställas och bibehålla tillförlitligheten i examensarbetets resultat. Enligt Polit och Beck 

(2017) och Vetenskapsrådet (2017) är informerat samtycke av yttersta vikt när människor är 

inkluderade i forskning och ska därmed godkännas av en forskningsetisk kommitté. 

Under examensarbetets gång fann vi inga svårigheter att tillämpa det etiska 

förhållningssättet. Dock erfors vissa svårigheter i översättningen av vissa tillämpade 

huvudbegrepp som fanns beskrivna i texten. Detta bland annat på grund av att vissa begrepp 

inte blivit tillräckligt tydliggjorda i forskning sedan tidigare och därmed svåra att översätta 

till lämplig svenska. Detta kunde dock möjliggöras genom att tydliggöra de engelska 

benämningarna samt att göra en tydlig definition av vad begreppen innebar för att undvika 

feltolkning och missförstånd hos läsaren. 

Hanteringen av använda källor och referenser i examensarbetet har använts på ett korrekt 

sätt enligt Vetenskapsrådet (2017). APA-manualen (American Psychological Association, 

2019) användes för att tydliggöra för läsaren att hitta och granska originalkällorna i den 

löpande texten. 

7 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Författarna till examensarbetet föreslår vidare forskning om strategier för hantering av stress 

för att lättare kunna fånga upp sjuksköterskor som riskerar att drabbas av utbrändhet. Även 

forskning kring stress bland manliga sjuksköterskor föreslås, då manliga sjuksköterskor är 

underrepresenterade i vården. Vidare föreslås att studera hur olika arbetsgivare inom vården 

har organiserat arbetet i enlighet med gällande lagstiftning för att undvika stress och 

utbrändhet i arbetet. 

8 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av stress i sitt arbete. 

Den utförda studien visade att arbetsmiljön med olika påverkande faktorer många gånger 

hade en negativ effekt på sjuksköterskornas upplevelser av stress. Denna negativa stress 

kunde utvecklas till en långvarig stress med kulmen i utbrändhet och empatitrötthet. Detta 
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medförde att det patientcentrerade arbetet försvårades med negativa konsekvenser som 

bristande patientsäkerhet och patienters missnöje med vården som följd. Med social support 

från kollegor och chefer på arbetsplatsen kunde stressen uppmärksammas och därmed kunde 

arbetsmiljön påverkas till det bättre. Genom att sjuksköterskorna även såg till att ta hand om 

sig själva med hjälp av reflektion och mindfulness minskade upplevelsen av stress och den 

patientcentrerade vården fick mer positiv utkomster. Detta ledde till att sjuksköterskorna 

upplevde en ökad självkontroll och kunde utföra sitt arbete utan att känna att de inte hann 

med på grund av tidsbrist. 
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compassion fatigue, 

anxiety, depression 

and stress in 

registered nurses in 

Australia: phase 2 

results. 

 

Drury, V., Craigie, 

M., Francis, K., 

Aoun, S. & Hegney, 

D. G. 

 

2014 

 

Australien 

 

Journal of nursing 

management, 22(4), 

s. 519-531. 

 

är att undersöka faktorer 

som påverkar 

tillfredsställelse av 

medkännande, 

empatitrötthet, ångest, 

depression och stress samt 

att beskriva strategier som 

sjuksköterskor kan använda 

för att bygga upp 

tillfredsställelse av 

medkännande i deras 

arbetsliv. 

Intervjuer med 

sjuksköterskor. 

 

Analyserades 

med induktiv 

fenomenologi. 

 

n=10 

huvudteman: sociala 

närverk och stöd, 

infrastruktur och 

stöd, miljö och 

livsstilsinlärning; 

ledarskap; stress; och 

förslag på att bygga 

psykologiskt 

välbefinnande hos 

sjuksköterskor. 

4)  

Relationships 

between nurses’ 

empathy, self-

compassion and 

dimensions of 

professional quality 

of life: a cross-

sectional study. 

 

Duarte, J., Pinto-

Gouveia, J., & Cruz, 

B. 

 

2016 

 

Portugal 

 

International 

Journal of Nursing 

Studies, vol. 60, s. 1-

11. 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur empati och 

självmedkännande kunde 

relateras till professionell 

livskvalitet. 

Kvantitativ.  

 

Tvärsnittsstudie 

där 

sjuksköterskor 

fick svara på ett 

strukturerat 

frågeformulär. 

 

Analyserades 

med deskriptiv 

fenomenologi. 

 

n=280 

 

Resultatet visade på 

ett samband och att 

regressionsanalyser 

visade att empati och 

självmedkännande 

förutvisade de tre 

aspekterna av 

professionell 

livskvalitet bland 

sjuksköterskor. 

8 

5) 

Compassion satisfact

ion, compassion 

fatigue, anxiety, 

depression 

Syftet var att undersöka 

empatitrötthet och 

tillfredsställandet med 

medkännande med 

potentiellt bidragande 

Kvantitativ. 

 

Tvärsnittsstudie 

där 

sjuksköterskorna 

Resultaten visade att 

sjuksköterskor visar 

på ett mönster av 

progression för de sex 

faktorer som granskas 

9 



 

 

and stress in 

registered nurses in 

Australia: study 1 

results. 

 

Hegney, D. G., 

Craigie, M., 

Hemsworth, D., 

Osserian-Moisson, 

R., Aoun, S., Francis 

K., & Drury, V. 

 

2014 

 

Australien 

 

Journal of nursing 

management, 22(4), 

s. 506-518. 

 

faktorer av ångest, 

depression och stress. 

fick svara på 

frågor. 

 

Analyserades 

med IBM-SPSS. 

 

n=132 

inom varje riskprofil. 

Även utbrändhet och 

sekundär traumatisk 

stress var i sig 

signifikant relaterade 

till känsla av högra 

ångest och 

depression. 

6) Conceptualizing 

the dynamics of 

workplace stress: a 

system-based study 

of nursing aides. 

 

Jetha, A., Kernan, L., 

Kurowski, A., & Pro-

Care Research 

Team. 

 

2017 

 

Kanada 

 

BMC Health Service 

Research, 17(12), s. 

1-11. 

 

Det övergripande syftet med 

studien var att tillämpa ett 

sociotekniskt 

systemtänkande perspektiv 

för att ta itu med 

dynamiken av stress på 

arbetsplatsen bland 

sjuksköterskor och 

undersöka inflytelserika 

faktorerna i användandet av 

SDM-metoden. 

Kvalitativ. 

 

Sjuksköterskorna 

deltog i 

gruppsessioner, i 

vilka modellen 

byggdes upp. 

 

Analyserades 

med deduktiv 

innehållsanalys. 

 

n=8 

Simuleringar 

uppvisade att 

scenarier med ökande 

jobbkontroll och 

minskade arbetsbehov 

ledde till en 

minskning av stress 

på arbetsplatsen 

bland 

sjuksköterskorna. 

9 

 

 

 

7) Nurse moral 

distress: a 

survey 

identifying 

predictors and 

potential 

interventions. 

 

Rathert, C., 

Syftet med studien var att 

testa en omfattande modell, 

grundad på social kognitiv 

teori, som undersökte 

arbetsmiljön och 

självkännedomen av etiska 

dilemman. 

Kvantitativ. 

 

Tvärsnittsstudie 

där 

sjuksköterskorna 

fick besvara 

frågeformulär. 

 

n=290 

Mer än hälften av de 

tillfrågade 

sjuksköterskorna 

rapporterade att de 

upplevde etiska 

dilemman och 

konflikter från flera 

gånger i månaden till 

dagligen, och nästan 

7 



 

 

May, D. R. & 

Chung, H. S. 

 

2015 

 

USA 

 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies, 

53:39–49. 

 

hälften rapporterade 

upplevelser av 

moralisk ångest minst 

flera gånger i 

månaden. 

8) 

Patient satisfaction, 

stress and burnout 

in nursing personnel 

in emergency 

departments: a 

cross-sectional 

study. 

 

Ríos-Risquez, I. & 

García-Izquierdo, M. 

 

2016 

 

Spanien 

 

International 

Journal of Nursing 

Studies, 59:60–67. 

 

Huvudsyftet med denna 

studie var att analysera 

associationerna mellan 

patienternas 

tillfredsställelse med 

akutservicen och 

uppfattningen av 

arbetsstress och utbrändhet 

hos sjuksköterskor som tog 

hand om dessa patienter. 

Kvantitativ. 

 

Tvärsnittsstudie 

där 

sjuksköterskorna 

fick besvara 

enkäter. 

 

n=148 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna inte 

upplevde någon stress 

eller utbrändhet. 

8 

9) Compassion 

satisfaction and 

compassion fatigue 

among critical care 

nurses. 

 

Sacco, T. L., 

Ciurzynski, S. M., 

Harvey, M. E. & 

Ingersoll, G. L. 

 

2015 

 

USA 

 

Syftet var att fastställa 

förekomsten av 

tillfredsställelsen av 

medkännnade och 

empatitrötthet hos 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvård av vuxna, barn 

och neonatal. 

Kvantitativ. 

 

Tvärsnittsstudie 

med 

frågeformulär 

som 

sjuksköterskorna 

fick besvara. 

 

Analyserades 

med Personal 

Quality of life 

scale. 

 

n=221 

 

I resultatet 

rapporterade 

sjuksköterskorna 

signifikanta skillnader 

mellan 

tillfredsställelse av 

medkännande och 

empatitrötthet. Detta 

på grund av skillnader 

mellan ålder, kön, 

nivå av utbildning, 

enhet, skarphet, 

förändringar i 

vårdhantering samt 

stora förändringar i 

system. 

9 



 

 

Critical Care Nurse, 

35(4), s. 32-43. 

 

10) Work stress 

among nurses 

engaged in palliative 

care on general 

wards. 

 

Terakado, A. & 

Matsushima, E. 

 

2014 

 

Japan 

 

Journal of the 

Psychological, 

Social and 

Behavioral 

Dimensions of 

Cancer, 24:63–69. 

 

Studien syftade till att 

belysa stressen hos 

sjuksköterskor som 

engagerar sig i palliativ vård 

på allmänna avdelningar 

och förtydliga relationerna 

mellan stress och psykiska 

kännetecken. 

Kvantitativ. 

 

Korrelativ 

enkätstudie som 

besvarades utav 

sjuksköterskor 

som handlade om 

personliga 

egenskaper och 

arbetsstress. 

 

Analyserades 

med POMS och 

CISS. 

 

n=240 

Det som visades sig 

vara signifikant 

relaterade till stressen 

bland 

sjuksköterskorna som 

tillhandahöll den 

palliativa vården på 

allmänna avdelningar. 

7 

11) Prevalence and 

predictors of 

compassion fatigue, 

burnout and 

compassion 

satisfaction among 

oncology nurses: a 

cross-sectional 

survey. 

 

Yu, H., Jiang, A. & 

Shen, J. 

 

2016 

 

Kina 

 

International 

journal of nursing 

studies, 57:28-28. 

 

Syftet var att beskriva och 

undersöka förekomsten av 

predikatorer av 

professionell livskvalitet 

(empatitrötthet, utbrändhet

 och tillfredsställelse av 

medkännande) bland 

kinesiska 

onkologisjuksköterskor und

er ledning av två teoretiska 

modeller. 

Kvantitativ. 

 

Tvärsnittsstudie 

där 

sjuksköterskorna 

fick besvara 

frågeformulär. 

 

Analyserades 

statistiskt med 

SPSS utifrån flera 

olika 

analysmodeller. 

 

n=650 

Resultatet visade påt 

högre utmattning 

bland de 

sjuksköterskor som 

hade flera års 

erfarenhet inom 

onkologi och de 

adapterade då passiva 

strategier för att 

kunna hantera detta. 
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