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Abstrakt 

Bakgrund: Arbetsrelaterad stress förekommer inom sjuksköterskans arbete. 

Vårdkvalitén riskerar att försämras när sjuksköterskan upplever stress i sitt arbete. 

Sjuksköterskans kärnkompetenser innebär bland annat att sjuksköterskan ska ge god 

omvårdnad samt mäta och följa upp vårdkvalitén. Den teoretiska referensramen som 

speglar litteraturstudien är det vårdvetenskapliga begreppet vårdande möten utifrån 

Dahlberg och Segesten (2010). 

Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskors arbetsrelaterade stress påverkar 

patientsäkerheten inom slutenvård. 

Metod: Litteraturstudien baserades på tio artiklar, kvalitativa, kvantitativa och 

mixad metod. Databaserna Cinahl och Pubmed användes för att söka artiklar. 

Kvalitetsgranskning av artiklar utfördes med Carlsson och Eimans 

kvalitetsgranskningsmall. En integrerad analys användes i dataanalysen enligt 

Kristenssons metod. 

Resultat: Litteraturstudiens resultat redovisades i fem kategorier: ”konsekvenser av 

tidsbrist”, ”konsekvenser av arbetsbelastning”, ”konsekvenser av sjuksköterskans 

stressupplevelse”, ”bristande kommunikation” och ”misstag inom omvårdnad och 

kliniskt arbete”. 

Slutsats: Sjuksköterskor inom slutenvården upplever arbetsrelaterad stress på grund 

av olika orsaker. Arbetsrelaterad stress påverkar patientsäkerheten. Hög 

arbetsbelastning ligger till grund för sjuksköterskan tidsbrist. Konsekvenser av hög 

arbetsbelastning och tidsbrist kan vara vårdskador. Mötet mellan sjuksköterska och 

patient uteblir vilket försämrar vårdkvalitén för patienterna. Författarna anser att 

orsakerna till sjuksköterskors arbetsrelaterade stress ska uppmärksammas för att 

främja patientsäkerhet inom sjuksköterskans arbete. 

Nyckelord 

Arbetsrelaterad stress, Patientsäkerhet, Sjuksköterska, Stress  
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handledningsgrupp för spännande reflektioner och synpunkter på vårt arbete. 
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1 Inledning 

Sjuksköterskor ska kunna ge god patientsäker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). Under verksamhetsförlagd utbildning på olika avdelningar har författarna 

till studien uppmärksammat att sjuksköterskor kan uppleva en arbetsrelaterad stress. 

Sjuksköterskan har inte alltid möjlighet att avse tid att vara lyhörd inför det 

vårdande mötet med patienten. För att kunna skapa ett vårdande möte måste 

sjuksköterskan vara lyhörd inför patienters livsvärld och individuella behov 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna vill i litteraturstudien beskriva hur 

sjuksköterskors arbetsrelaterade stress påverkar patientsäkerheten.  

2 Bakgrund 

Bakgrunden avser att beskriva stress, arbetsrelaterade stress, patientsäkerhetens 

betydelse för att motverka vårdskador, sjuksköterskans kärnkompetenser 

vårdkvaliténs betydelse inom vården samt ansvar inom sjuksköterskeprofessionen. 

Tidigare forskning presenteras för att få en förståelse av litteraturstudiens innehåll 

och problemområdet. Litteraturstudien avser att inkludera sjuksköterskor och 

patienter inom slutenvården.  

2.1 Definition av stress 

Begreppet stress innebär en psykisk och fysisk respons ifrån kroppen. Fysiologiska 

reaktioner vid stress utsöndrar hormonerna adrenalin, kortisol och noradrenalin i 

kroppen (Fredrikson & Furmark, 2013). Stress aktiveras utifrån olika händelser och 

situationer hos människan (Bunkhold, 2004; Sand, Sjaastad, Haug & Bjålte, 2007). 

Tidigare erfarenheter, livsstil och den individuella förmågan att hantera situationer 

är exempel på faktorer som avgör hur människan reagerar på stress (Eriksen & 

Ursin, 2013). När människan observerar sin omgivning på ett ansträngande sätt 

uppstår en känsla av stress. Stress leder till att situationen blir problematisk att 

hantera och människans förmåga att anpassa sig i miljön försvåras (Bunkholdt, 

2004). Alla människor är unika och reagerar olika på stressiga situationer (Jonsdottir 

& Folkow, 2013; Eriksen & Ursin, 2013). 
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Stress kan delas upp i positiv och negativ stress (Bunkholdt, 2004). Positiv stress 

ger människan känslor som är glädjefyllda, fulla av förhoppningar och positiva 

förväntningar. Känslorna utifrån en positiv stress är nästan aldrig ett problem för 

människan och inte heller för omgivningarna. Negativ stress kan ge känslor av ilska, 

ångest, skräck och hopplöshet (Bunkholdt, 2004). När negativ stress blir 

kvarstående kan det leda till sjukdomsproblem hos människan, till exempel 

depression och högt blodtryck (Jonsdottir & Folkow, 2013). Negativ stress kan 

bland annat leda till svårigheter att koncentrera sig och tänka logiskt (Bunkholdt, 

2004). 

2.2 Arbetsrelaterad stress 

Det är vanligt i dagens samhälle att människan upplever arbetsmiljön pressad och att 

arbetet ständigt kräver ett högt tempo (Svensson & Edland, 2013; Simonetti & 

Bianchi, 2016). Ungefär hälften av alla arbetstagare i Europa uttrycker att stress är 

en vanlig faktor på deras arbeten (Europeiska arbetsmiljöverket, 2019). 

Sjuksköterskeyrket kräver självständighet och ett stort ansvar (Teng, Hsiao & Chou, 

2010b; McGillis Hall & Kiesners, 2005; Park & Kim, 2019). Arbetsrelaterad stress 

kan påverka sjuksköterskeyrkets arbetskrav (Park & Kim, 2019; Elfering, Semmer 

& Grebner, 2006). 

2.3 Patientsäkerhetens betydelse för att motverka vårdskada 

Definitionen av patientsäkerhet är ”skydd mot vårdskada” (SFS 2010:659). Enligt 

patientsäkerhetslagen är en vårdskada ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (SFS 2010:659). Hälso- 

och sjukvårdspersonal har skyldighet att bidra till en hög patientsäkerhet inom 

vården. Försenade eller felaktiga diagnoser, läkemedelsfel, vårdrelaterade skadliga 

infektioner och omvårdnadsbrist är exempel på förekommande vårdskador (Winters 

& Neville, 2012; Lindh & Gustafson, 2017).  

2.4 Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Sjuksköterskan bör utgå ifrån kärnkompetenser för att ge god vård med hög kvalité 

(Lepp & Leksell, 2017). Enligt kärnkompetenserna ska sjuksköterskan arbeta utifrån 
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en säker vård. Säker vård innebär att sjuksköterskan ska förebygga vårdskador hos 

patienter genom att använda sig av patientsäker vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017b). Personcentrerad vård innebär att vårdgivare visar 

respekt för patienterna och deras självbestämmanderätt. Sjuksköterskans ansvar i 

den personcentrerade vården är att se patienten i sin helhet för att få en förståelse för 

vad de upplever och hur det påverkar deras liv. Sjuksköterskan bör vara medveten 

om sin förförståelse för att inte prägla vården av patienter med sina egna värderingar 

utan enbart utgå ifrån patienternas behov (McCance & McCormack, 2013). 

Sjuksköterskan ska kunna förbättra kunskap och utvecklingen av kvalitén på vården 

(Lepp & Leksell, 2017). Utefter patienters behov ska sjuksköterskan ge god 

omvårdnad samt mäta och följa upp vårdkvalitén (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017b). 

2.5 Vårdkvaliténs betydelse inom vården 

Vårdkvalité innebär att vården ska bidra till en bättre hälsa, vilket innebär en 

upplevelse av välbefinnande trots sjukdom (Arman, 2015), samt tillhandahålla 

evidensbaserad vård (Lepp & Leksell, 2017; Larsson & Wilde-Larsson, 2017). 

Vården ska vara tillgänglig, personcentrarad och även säker samt jämlik för alla 

patienter (Larsson & Wilde-Larsson, 2017). 

Vårdkvalité förklaras utifrån ett patientperspektiv. Patienters uppfattning av vad 

vårdkvalité är baseras på erfarenheter och förväntningar av vården. Vårdpersonal 

ska ha tillräcklig kompetens inom sitt arbete för att kunna erbjuda patienten korrekta 

undersökningar, diagnos och behandling. Vårdpersonal ska dessutom visa 

medkänsla, intresse och engagemang inför patienterna (Larsson & Wilde-Larsson, 

2017). Studier visar att patienters upplevelse av vårdkvalité förknippas med 

sjuksköterskan kompetens och förhållningssätt gentemot patienterna (Grøndahl, 

Karlsson, Hall-Lord, Appelgren & Wilde-Larsson, 2011). Vården ska tillhandahålla 

korrekt utrustning, miljön ska vara ren och bekväm samt ska personalen förhålla sig 

hygieniskt i arbetet (Larsson & Wilde-Larsson, 2017). Däremot riskerar 

vårdkvalitén att försämras när sjuksköterskan upplever stress i sitt arbete (Hallin & 

Danielson, 2007). 
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2.6 Ansvar inom sjuksköterskeprofessionen  

Sjuksköterskor ska utgå ifrån hälso- och sjukvårdslagen där ”Vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” 

(SFS 1982:763). 

Omvårdnaden ska bedrivas utifrån en etisk syn (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). Omvårdnadsprocessens ändamål är att sjuksköterskan har ett 

helhetsperspektiv under patienters omvårdnad. Sjuksköterskan ansvarar för ett 

grundligt omvårdnadsarbete för en säker vård. Omvårdnadsarbetet innebär att 

genomföra en bedömning utifrån patientens status, omvårdnads diagnostik, 

planering och genomförande samt kunna utvärdera omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). 

Det är viktigt att sjuksköterskan beaktar etiska aspekter i vårdandet. International 

council of nurses (ICN) etiska kod handleder världens sjuksköterskor och grundas i 

att sjuksköterskan ska främja hälsa, lindra lidande, motverka sjukdom samt 

återställa hälsa för patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Huvudansvaret 

hos sjuksköterskan är att ta hand om patienter i behov av vård och respektera dem. 

Sjuksköterskans ska även ta hand om sin hälsa för att kunna ge en god vård till 

patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

3 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen i litteraturstudien utgår från det vårdvetenskapliga 

begreppet vårdande möten. Vårdande möten innebär en vårdrelation mellan vårdare 

och patient (Dahlberg & Segesten, 2010). I litteraturstudiens sammanhang handlar 

det om relationen mellan sjuksköterska och patient. Det vårdande mötet mellan 

sjuksköterska och patient påverkas negativt om stress präglar sjuksköterskans 

arbete. Vårdrelationen kräver att sjuksköterskan är öppen och följsam för patientens 

behov av vård och omsorg samt stödja och stärka varje enskild patient. 

Sjuksköterskans förhållningssätt i det vårdande mötet ska präglas av ett 

livsvärldsperspektiv eftersom patienten uttrycker sina individuella behov i 

livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Vårdande möten innebär att sjuksköterskan är närvarande både psykiskt och fysiskt. 

Mötet mellan sjuksköterska och patient kan variera i tid och plats inom vården. Det 

är sjuksköterskans ansvar att bjuda in patienten till det vårdande mötet. Dock måste 

ett vårdande möte vara ömsesidigt genom att patienten är tillmötesgående i mötet. 

För att bjuda in patienten till ett vårdande möte krävs det att sjuksköterskan 

signalerar trygghet och tillit till patienten. Patienten kan förlora sin tillit till 

sjuksköterskan när vårdrelationen inte är vårdande. Patienten påverkas negativt av 

att sjuksköterskor har bråttom eller inte är tillräckligt engagerade. Vårdande möten 

handlar om att sjuksköterskan måste ta sig tid i mötet för att upprätthålla en 

vårdande relation med patienter (Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan finnas risk 

för felaktiga slutsatser eller bedömningar i mötet mellan sjuksköterska och patient. 

Fel kan uppstå när sjuksköterskan snabbt agerar och tolkar situationer utan att ta tid 

till att förstå patientens behov (Ekebergh, 2015).  

4 Problemformulering 

I dagens samhälle är det vanligare att vi upplever arbetsmiljön pressad och att 

arbetet ständigt kräver ett högt tempo. Stress inom arbetet orsakar besvär och 

försvårar arbetsuppgifterna. Sjuksköterskans främsta uppgift är att främja en god 

hälsa för patienter och motverka förekomsten av ohälsa. Det ligger i sjuksköterskans 

ansvarsområde att uppfylla en god och säker vård. Patienter ska inte behöva skadas 

inom hälso- och sjukvården. Problemet är att arbetsrelaterad stress inom 

sjuksköterskans arbete kan leda till konsekvenser för patienterna. Konsekvenserna 

kan vara vårdskador som påverkar patientsäkerheten. Vårdskador är skador i form 

av psykisk eller fysisk skada, sjukdom och även dödsfall som kunnat undvikas. Det 

är därför viktigt att beskriva hur sjuksköterskors arbetsrelaterade stress påverkar 

patientsäkerheten inom slutenvården. 

5 Syfte 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskors arbetsrelaterade stress påverkar 

patientsäkerheten inom slutenvård. 
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6 Metod 

Författarna utförde en litteraturstudie för att kunna besvara syftet i studien 

(Kristensson, 2014). Utifrån delar av artiklarnas resultat kunde författarna skapa en 

ny studie med ett eget resultat och besvara syftet (Kristensson, 2014). Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar samt artiklar med mixad metod analyserades i 

litteraturstudien. Studiens resultat analyserades utifrån en integrerad 

innehållsanalys. 

6.1 Inklusionskriterier och avgränsningar 

Inklusionskriterierna för litteraturstudiens artiklar var artiklar med 

sjuksköterskeperspektiv med sjuksköterskor som arbetar inom somatisk 

slutenvården. Sjuksköterskor med olika åldrar och antal års erfarenhet inom 

somatisk slutenvård inkluderades. Det inkluderades artiklar ifrån olika länder. 

Ytterligare ett inklusionskriterie var att artiklar skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska eftersom översättningen från andra språk kunde medföra misstolkningar. 

Ett avgränsningskriterium var att artiklarna skulle vara peer-reviewed i samtliga 

databaser. Artiklar från Pubmed angav inte peer-reviewed och granskades därför i 

Ulrichweb. Det skulle även visas ett revisionsdatum på artiklarna som angav att de 

var peer-reviewed. Ytterligare avgränsningskriterium för samtliga databaser var att 

artiklarna skulle vara mellan åren 2009–2019 för att få med det aktuella 

problemområdet. Författarna valde bort artiklar där betalning krävdes för att läsa 

artikeln i fulltext. 

6.2 Datainsamling 

Artikelsökning utfördes av författarna i databaserna Cinahl och Pubmed för att få en 

bred överblick över litteraturstudiens syfte. Först utfördes en allmän sökning med 

nyckelbegreppen utifrån syftet för att få en översikt över materialet och deras val av 

ämnesord. Sökningarna i databaserna utfördes mellan 2019-10-14 och 2019-11-19 

och dokumenterades i ett sökschema, se bilaga A och B. 

I Cinahl subject headings söktes nyckelbegreppen nurse, occupational stress och 

patient safety. Cinahls definition av indexord är subject headings (Kristensson, 

2014). Occupational stress söktes i Svensk Mesh vilket gav de närliggande 
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synonymerna work related stress, workload och job-related stress. Ämnesordet 

Patient safety söktes med funktionen explode (+) i sökmatrisen eftersom det 

inkluderar ord tillhörande ämnesordet vilket gav "outcome assessment" och 

"outcomes (health care)+". Nursing workload fanns med i andra artiklar som 

ämnesord och valdes att ha med i sökschemat samt fritexordet och frassökningen 

”quality of nursing care”. Fritextsökning med trunkering utfördes för att få en bred 

sökning och frassökning för sammanhållning av begreppen, till exempel ”work 

related stress”. I sökhistoriken kombinerades sammanhörande begrepp med 

booleska sökoperanden OR till olika block. Blocken söktes sedan med booleska 

sökoperanden AND och det gav 437 artiklar. Se bilaga A. 

I Pubmed utfördes litteratursökningen med en första sökning utifrån nyckelorden 

nurse, patient safety och occupational stress. Nyckelorden söktes individuellt i 

MESH term, vilket innebär medical subject headings, för att hitta andra relevanta 

termer (Kristensson, 2014). Resultatet av MESH termerna nurse, patient safety och 

occupational stress gav 13 träffar. I och med att sökningen endast gav 13 träffar 

utfördes en ny sökning med Mesh term och fritextord med nyckelbegreppen nurse 

och occupational stress. Ett block bestod av Mesh termen occupational stress och 

kombinerades med booleska sökoperanden OR work related stress OR job stress. 

Patient safety söktes i fritextord. Blocken kombinerades med booleska 

sökoperanden AND och gav ett större resultat med 292 artiklar. Se bilaga B. 

6.3 Urval 

Efter avgränsningarna gav databassökningen i Cinahl ett resultat på 243 artiklar. Det 

utfördes en gallring av artiklar där artiklar valdes bort på grund av titel. Det lästes 

däremot 200 abstrakt i Cinahl respektive 190 abstrakt i Pubmed. Innan fulltext 

läsning av artiklar ifrån Pubmed granskades dem i Ulrichweb för att garantera att de 

var peer-reviewed och att artiklarna hade revisionsdatum. Sammanlagt blev 34 

artiklar utvalda för att läsas i fulltext. Efter fulltextläsning valdes 21 artiklar bort på 

grund av att innehållet inte speglade litteraturstudiens syfte. Därefter gick 13 artiklar 

vidare till kvalitetsgranskning eftersom deras innehåll hade en tydlig koppling till 

författarnas syfte med arbetsrelaterad stress och hur det påverkar patientsäkerheten. 

Det inkluderades en artikel med blandade professioner men endast på grund av att 
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det var uppdelning mellan vårdprofessionerna där sjuksköterskans perspektiv 

framkom tydligt. 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Artiklar i en litteraturstudie ska genomgå kvalitetsgranskning för att bedöma 

kvalitativa artiklars trovärdighet och kvantitativa artiklars validitet. Kvantitativa 

artiklar behöver olika granskningsmallar eftersom metoder skiljer sig åt 

(Kristensson, 2014). Däremot har författarna valt att använda samma 

granskningsmall för kvantitativa artiklar utifrån Carlsson och Eiman (2003). 

Författarna ansåg att granskningsmallarna för kvantitativa och kvalitativa artiklar 

var adekvata utifrån kriterierna på kvalité (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna 

med mixade metoder granskades enligt båda mallarna. Se bilaga D och E. 

Kvalitetsgranskning utfördes på 13 artiklar med en reviderad mall av Carlsson och 

Eiman (2003) där deras syfte om patienter med lungcancerdiagnos ersattes med 

arbetsrelateradstress-påverkan på patientsäkerhet. Artiklarna bedömdes utifrån 

abstrakt, inledning och syfte. Bedömning utfördes även på metod med urval och 

bortfall samt etiska aspekter. Artiklarnas resultat, diskussion och slutsats skulle ha 

koppling till studiens syfte.  

Kvalitetsgranskningsmallen gav artiklarna poäng vilket sedan räknades om till 

procent. Procenttalen motsvarade grad I= hög kvalité, II= medelkvalité och III= låg 

kvalité. Det exkluderades tre av 13 artiklar på grund av låg kvalité och tio artiklar 

valdes ut med medel till hög kvalité till litteraturstudiens resultat (Carlsson och 

Eiman, 2003). Artiklar med låg kvalité exkluderades då de ansågs mindre pålitliga 

och kunde ha påverkat trovärdigheten i resultatet. 

6.5 Dataanalys 

Utvalda artiklar sammanställdes i en artikelmatris efter kvalitetsgranskningen med 

rubrikerna författare, år, land, titel, syfte, metod, resultat, och kvalitets grad, se 

bilaga C. Triangulering utfördes genom att författarna läste artiklarna var för sig och 

diskuterade därefter förståelsen av texten tillsammans (Kristensson, 2014). 

Författarna använde triangulering för att undvika missförstånd angående språket och 

uppfattning av artiklarnas resultat. 
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Artiklarna lästes i sin helhet upprepade gånger för att kunna identifiera innehållet i 

förhållande till litteraturstudiens syfte. En integrerad analys utfördes för att ställa 

artiklarna i relation till varandra samt för att visa resultatet på ett tydligt sätt 

(Kristensson, 2014). I analysen utgår författarna från syftet som beskriver hur 

sjuksköterskors arbetsrelaterade stress påverkar patientsäkerheten. Artiklarna lästes i 

sin helhet för att sedan brytas ner till delar. Genom att bryta ner en text till delar 

kunde författarna i olika steg sammanställa text under kategorier i en integrerad 

analys, se exempel i tabell 2. 

Meningsenheter valdes ut från artiklarnas resultat för att sedan kortas ner och 

klippas ut. Meningsenheterna granskades utifrån deras likheter och skillnader och 

sammanfattades till etiketter. Etiketterna fick var sin färgkod (Kristensson, 2014). 

Färgkoder användes för att gruppera likheter och skillnader. Etiketterna låg till 

grund för de fem slutliga kategorierna ”konsekvenser av tidsbrist”, ”konsekvenser 

av arbetsbelastning”, ”konsekvenser av sjuksköterskans stressupplevelse”, 

”bristande kommunikation” och ”misstag inom omvårdnad och kliniskt arbete”. 

Kategorierna redovisas i litteraturstudiens resultat.   

Tabell 2. Exempel på integrerad analys 

Meningsenhet Etikett  Kategori 

Many tasks must be done 

within a short time frame so 

that staff have to work 

against the clock. 

Uppgifter måste 

utföras på kort tid 

sjuksköterskor 

arbetar mot 

klockan.  

Konsekvenser av tidsbrist 

...number of patients for the 

number of professionals, 

because there are very few 

professionals! (...) this is 

what hinner our work, the 

overload. 

För många patienter 

för antalet 

sjuksköterskor, det 

hindrar arbetet, 

överbelastningen.  

Konsekvenser av 

arbetsbelastning 

Frequency of adverse patient 

events such as patient falls 

and medical errors were 

rated more favourably…  

Avvikande 

händelser som 

fallskador och 

felaktig 

medicinering var 

hög i studien. 

Misstag inom omvårdnad 

och kliniskt arbete 

6.6 Etiska överväganden 

Litteraturstudier ska utgå ifrån forskningsetiska frågeställningar för att försäkra sig 

om att de artiklar man använder i litteraturstudien är etiskt försvarbara. 
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Helsingforsdeklarationen är ett styrdokument som utvecklades 1994 för forskning 

inom medicin, hälsa och vård. Styrdokumentet innehåller principer för deltagarnas 

självbestämmanderätt, rätten till all information samt skydd för integritet. 

(Kristensson, 2014).  

Litteraturstudien utgick ifrån de forskningsetiska principerna och inkluderade 

artiklar godkända av en etisk kommitté. Författarna har haft en medvetenhet om 

egna värderingar genom arbetets gång. I litteraturstudien redovisas artiklarnas 

metoder, analyser samt resultat, se bilaga C. 

7 Resultat 

Resultatet har tagits fram utifrån den integrerade analysen och består utav fem 

kategorier: ”konsekvenser av tidsbrist”, ”konsekvenser av arbetsbelastning”, 

”konsekvenser av sjuksköterskans stressupplevelse”, ”bristande kommunikation” 

och ”misstag inom omvårdnad och kliniskt arbete”.  

7.1 Konsekvenser av tidsbrist 

Sjuksköterskor som arbetade under tidsbrist och genomgick en upplevelse av både 

negativ och hög stress påverkade patientsäkerheten negativt (Elfering, Grebner, & 

Dudan, 2011). För andra sjuksköterskor bidrog tidsbrist till en stressupplevelse 

vilket medförde att patientsäkerheten påverkades (Teng, Shyu, Chiou, Fan & Lam, 

2010a). Sjuksköterskor upplevde stress när de blev avbrutna i sitt arbete eller 

utförde koncentrationskrävande arbetsuppgifter i samband med tidsbrist (Elfering et 

al., 2011). Sjuksköterskor beskrev även att många arbetsuppgifter skulle utföras på 

kort tid. Bristen på tid kunde leda till att det uppstod en rädsla hos sjuksköterskorna 

att göra misstag under sitt arbetspass. Misstag kunde leda till negativ påverkan på 

patientsäkerheten. En sjuksköterska upplevde att tidsbristen medförde en upplevelse 

av att hen inte kunde garantera en säker vård för patienterna (Van Bogaert et al., 

2017). 

Sjuksköterskor upplevde ett samband mellan tidsbrist och felaktiga beslut. Felaktiga 

beslut ökade för sjuksköterskor som upplevde tidsbrist (Elfering et al., 2011). Andra 
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sjuksköterskor begick även felaktiga beslut och påverkade patientsäkerheten 

negativt i form av ökad risk för olyckor och avvikelser (Park & Kim, 2013). 

7.2 Konsekvenser av arbetsbelastning 

God omvårdnad var för sjuksköterskorna omöjlig att utföra när arbetsbelastningen 

var för hög. Vissa sjuksköterskor kunde inte utföra en god omvårdnad eftersom det 

var för många patienter per sjuksköterska. De flesta sjuksköterskorna ansåg att en 

god vård kunde ges när de hade ansvar för ett mindre antal patienter. Färre antal 

patienter per sjuksköterska skulle även förhindra arbetsrelaterade misstag (Oliveira 

et al., 2015). Liknande resultat framkom där mer än elva patienter per sjuksköterska 

kunde påverka patientsäkerheten, men mindre än sju patienter var mer patientsäkert 

(Liu, Lee, Chia, Chi, & Yin, 2012). För många patienter med behov av dagligt 

omvårdnadsstöd resulterade i en högre arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Hög 

arbetsbelastning kunde leda till att sjuksköterskor utelämnade andra arbetsuppgifter 

(Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths, 2014). 

Hög arbetsbelastning i samband med för litet antal sjuksköterskor resulterade i 

sämre patientsäkerhet och vårdkvalité (Cho et al., 2016). Dagliga uppgifter 

utelämnades och sjuksköterskor hade större sannolikhet att begå misstag i sitt 

arbete. Arbetsbelastningen hade därför en stor påverkan på patientsäkerheten och 

vårdkvalitén (Van Bogaert et al., 2017). Dessutom fanns en risk att misstagen inte 

skulle dokumenteras adekvat vilket var en konsekvens av hög arbetsbelastning (Van 

Bogaert et al., 2017). 

7.3 Konsekvenser av sjuksköterskans stressupplevelse  

Sjuksköterskor upplevde att trötthet medförde svårigheter att upprätthålla en 

patientsäker vård (Van Bogaert et al., 2017; Oliveira et al., 2015). Liknande resultat 

framkom för sjuksköterskor med långa arbetsdagar vilket medförde trötthet och i sin 

tur påverkade patientsäkerheten (Van Bogaert et al., 2014). Sjuksköterskors 

upplevelse av irritation, oro och frustration i sitt arbete påverkade förmågan att 

upprätthålla en patientsäkervård. Det framkom även att sjuksköterskor med 

upplevelse av hög stress hade svårigheter att utföra lämplig vård för patienterna 

(Louch et al., 2017).  
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Patientsäkerheten kunde även påverkas negativt av att sjuksköterskor upplevde 

stress. Stressen uppkom på grund av negativt tankesätt, problematik inom 

arbetsgruppen, problematik relaterat till relationen mellan arbetskamrater och 

problematik angående kommunikationen inom arbetsgruppen (Louch et al., 2017). 

7.4 Bristande kommunikation  

Det förekom en brist inom det vårdande mötet mellan sjuksköterska och patient. 

Sjuksköterskan var tvungen att prioritera andra arbetsuppgifter vilket resulterade i 

att social interaktionen i mötet med patienten uteblev (Van Bogaert et al., 2017). 

Liknande resultat framkom där tröst och god kommunikation uteblev i mötet mellan 

sjuksköterska och patient (Cho et al., 2016). 

Kommunikation och stöd för patienter var mest utelämnat av sjuksköterskan på 

grund av arbetsbelastning inom arbetet. Även patientutbildning kunde utebli när 

sjuksköterskan var belastad med arbetsuppgifter (Ball et al., 2014). Även 

patientutbildning uteblev vilket riskerade att vårdkvalitén blev sämre (Cho et al., 

2016). 

Sjuksköterskans information till patienten angående diagnostik och behandling var 

mer ytliga än vad det borde vara (Van Bogaert et al., 2017). Patienterna 

försummades möjligheten till att få sina frågor besvarade och även stöd till deras 

oro. Dessutom kom tidsbrist att påverka patienternas mentala och emotionella 

välbefinnande vilket uttrycktes frustrerande hos sjuksköterskorna eftersom de inte 

kunde ge stöd till patienterna (Van Bogaert et al., 2017). 

7.5 Misstag inom omvårdnad och kliniskt arbete 

Arbetsbelastningen medförde att sjuksköterskorna inte kunde fokusera på sina 

patienter (Van Bogaert et al., 2017). Belastningen påverkade sjuksköterskors 

uppmärksamhet negativt vilket resulterade i att viktig information om patientens 

allmänna tillstånd och tidiga förändringar av kliniska tecken förbisågs. 

Sjuksköterskorna ansåg att för stor arbetsbelastning hade en negativ påverkan på 

vårdkvalitén och patientsäkerheten (Van Bogaert et al., 2017). 

Arbetsbelastning riskerade att orsaka patienter fel i läkemedelsadministrering, 

patientfall, trycksår, urinvägsinfektion (Liu et al., 2012; Cho et al., 2016) och även 
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minskat stöd med kroppslig hygien (Cho et al., 2016). Vårdskador i form av 

patientfall och felaktig läkemedelsadministrering förekom även på grund av att 

sjuksköterskor upplevde stress (Van Bogaert, 2014). En sjuksköterska påpekade att 

det var omöjligt att göra uppföljning på läkemedelseffekten hos patienterna på 

grund av den höga arbetsbelastningen. Det påverkade patientsäkerheten eftersom det 

var problematiskt att övervaka patienterna fullt ut vid höga krav från arbetet och stor 

arbetsbelastning (Oliveira et al., 2015). 

8 Diskussion 

I diskussionen diskuteras val av metod och motivering till författarnas 

tillvägagångssätt i litteraturstudiens datainsamling, urval och analys av artiklar. 

Författarna diskuterar även förbättringsmöjligheter och uppkommande problem 

under litteraturstudiens gång. Därefter förs en diskussion om litteraturstudiens 

resultat och kopplas till tidigare studier samt den teoretiska referensramen. 

Diskussionen avslutas med förslag till vidare forskning och kliniska implikationer 

samt en slutsats. 

8.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen utgår ifrån Kristensson (2014) där författarna diskuterar 

svagheter och styrkor i metoden. Det diskuteras även om metoden är adekvat för att 

ge svar på syftet. Uppkommande problem förklaras samt hur de hanterats. 

Systematiska fel som kan ha uppstått och påverkat resultatet framförs. Även 

sökstrategi och granskningsprocess diskuteras samt kvalité och relevans utifrån de 

valda artiklarna. 

8.1.1 Inklusionskriterier och avgränsningar 

Deltagarna i artiklarnas resultat baserades på sjuksköterskor med olika åldrar och 

antal års erfarenhet inom somatisk slutenvård. Författarna ansåg att variationen i 

ålder och erfarenheter hos sjuksköterskorna kunde vara en nackdel. Resultatet kunde 

ha påverkats på grund av att arbetsrelaterad stress och risken att begå misstag 

eventuellt kunde variera beroende på ålder och erfarenheter inom yrket. Variationen 

kunde försvåra överförbarheten. Däremot ansågs inte syftet ha påverkats i och med 
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att syftet handlade om att undersöka allmänna sjuksköterskor inom somatisk 

slutenvård. En förbättring inom litteraturstudien kunde vara att fokusera på en 

specifik åldersgrupp, till exempel nyexaminerade sjuksköterskor. 

Ett avgränsningskriterium i litteraturstudien var att artiklarna inte skulle vara äldre 

än tio år. En nackdel var att information från 2009 kunde se annorlunda ut i relation 

till dagens sjukvård. Författarna observerade dock likheter mellan resultaten ifrån 

artiklarna och det ansågs stärka litteraturstudiens resultat. Fördelen med ett 

tidsspann på tio år var att det gav en bred bild av problemområdet. Artiklar med 

betalningskrav valdes bort från att läsas i fulltext. Genom att det valdes bort 

betalningsartiklar kunde det ha medfört att relevanta artiklar möjligen uteblev från 

resultatet. 

När artiklar söktes i databaserna upptäckte författarna att det var en variation av 

länder där studierna utfördes. I litteraturstudien inkluderades länderna Belgien, 

Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Taiwan, Korea, Brasilien och USA. I 

förhållande till litteraturstudiens resultat var en nackdel att en variation av länder 

kunde spegla kulturen i landet där studien utfördes. Att inkludera artiklar som var 

utförda i andra länder än Sverige kunde medfört problem angående överförbarheten 

till svenska sjukvårdssammanhang. Ytterligare en nackdel kunde vara att 

utvecklingen kunde variera i länderna i jämförelse med Sveriges utveckling inom 

sjukvården. Däremot var det en fördel att inkludera olika länder eftersom det 

förekommer internationellt arbetande sjuksköterskor. Litteraturstudiens resultat 

angående arbetsrelaterad stress och påverkan på patientsäkerheten var relativt 

överförbart eftersom liknande problem förekom i olika länder. Överförbarhet 

innebär att resultatet kan speglas i andra sammanhang (Kristensson, 2014). 

8.1.2 Datainsamling 

Förslag till förbättring av sökförfarandet är att fokusera på enbart en orsak till 

arbetsrelaterad stress, till exempel tidsbrist eller arbetsbelastning, som var bärande i 

arbetet. Genom att inrikta sig på enbart tidsbrist eller arbetsbelastning kunde studien 

ha skapat en djupare förståelse för problemet inom ett område. Litteraturstudien var 

dock en bra grund för att få en överblick över problemområden och vad som ligger 

till grund för den arbetsrelaterade stressen. 
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Författarna utgick ifrån de två olika databaserna Cinahl och Pubmed. Det ansågs 

vara en fördel att använda sig av Cinahl och Pubmed eftersom de är 

vårdvetenskapliga och medicinvetenskapliga databaser (Kristensson, 2014). De 

använda sökorden i databaserna var relativt lika i förhållande till varandra. Liknande 

sökord ansågs vara en fördel eftersom systematiska fel då kunde undvikas. 

Sökstrategin ansågs lämplig för att göra ett urval av tillräckligt många artiklar som 

behandlade ämnet sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och patientsäkerheten. På 

grund av att enstaka dubbletter av artiklar förekom i både Cinahl och Pubmed 

visade det på en god sökstrategi och författarna ansåg sig därför nöjda med 

sökorden. Flera indexord till begreppet arbetsrelaterad stress inkluderades för att 

synonymerna gav en större träff på artiklar i databaserna. 

8.1.3 Urval 

Författarna utförde en gallring av artiklar där artiklar kunde väljas bort på grund av 

titel. Att gallra på titelnivå kunde ha resulterat i att relevanta artiklar föll bort. 

Däremot valdes artiklar på titelnivå bort på grund av att titeln hade en tydlig 

information om innehåll i texten. Artiklar som inkluderades i litteraturstudiens 

resultat var utförda på olika avdelningar inom somatisk slutenvård. Variationen av 

sjuksköterskor och patienter ansågs som en nackdel eftersom det kunde försvåra 

överförbarheten En variation av avdelningar kunde ha påverkat resultatet på grund 

av att avdelningar är utformade på olika sätt. Antalet arbetande sjuksköterskor 

varierade inom de olika studierna och sjuksköterskans arbetskrav inom 

avdelningarna kunde möjligen se olika ut. Antalet patienter och deras behov av 

hjälp med basal omvårdnad kunde även skiljas åt i artiklarna. 

En artikel med blandade professioner inkluderades i litteraturstudien. En nackdel 

med blandade vårdprofessioner var att det hade kunnat medföra risk för 

missuppfattning om vilken profession som uttalade sig i texten. Däremot var det en 

uppdelning mellan vårdprofessionerna där sjuksköterskans perspektiv framkom 

tydligt. 

8.1.4 Granskningsprocess 

Författarna använde granskningsmallar utifrån Carlsson och Eiman (2003). Ett 

problem med kvalitetsbedömning förmodades vara författarnas brist på kunskap och 
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erfarenhet inom kvalitetsgranskning. Bristkunskapen kunde ha påverkat artiklarnas 

valda grad av kvalité och därför påverkat litteraturstudiens resultat. Däremot ansågs 

granskningsmallarna adekvata och enkla att använda eftersom det var tydliga 

riktlinjer på kvalitetsbedömningen. 

Litteraturstudien var baserad på både kvalitativa och kvantitativa samt mixade 

studier. Kvalitativa studier tog upp erfarenheter och upplevelser och ansågs viktigt 

föra att kunna besvara syftet. Samtidigt behövdes även kvantitativa artiklar för att i 

resultatet kunna påvisa hur ofta problemet uppstod. Kvantitativa artiklar var även 

relevanta för att beskriva i vilken utsträckning problemet förekom inom 

sjuksköterskors arbete.  

Författarna ansåg att trovärdigheten och överförbarheten kunde påverkas på grund 

av att antal deltagare varierade i de olika artiklar beroende på om det var kvalitativ 

eller kvantitativ metod. Deltagarna varierade även i olika kvalitativa samt i 

kvantitativa artiklar vilket även ansågs vara en svaghet. Den kvalitativa 

granskningsmallen innehöll ett kriterium som var triangulering. Triangulering 

ansågs öka tillförlitligheten i kvalitativa artiklar (Kristensson, 2014). Kvantitativa 

granskningsmallen utgick ifrån statistiskanalyskriterier och rapporterat systematiska 

fel som ökade artiklarnas validitet. 

8.1.5 Analysprocessen 

Författarna använde triangulering när artiklarna hade lästs i sin helhet för att få en 

bredare förståelse för artiklarnas innehåll. Triangulering ansågs öka tillförlitligheten 

i litteraturstudien (Kristensson, 2014). Artiklarna lästes i sin helhet noggrant av 

författarna för att meningsenheterna inte skulle tas ur sitt sammanhang. Relevanta 

meningsenheter utifrån litteraturstudiens syfte plockades ut av författarna för att 

sedan jämföra och diskutera dem med varandra. Diskussionen av meningsenheterna 

var gynnsamt eftersom irrelevanta meningsenheter plockades bort som inte svarade 

på syftet. Det fördes även en diskussion om likheter och skillnader mellan 

meningsenheter för att placera meningsenheterna i rätt kategori. Det ansågs 

fördelaktigt med upprepande diskussioner mellan författarna under analysprocessen 

för att undvika missförstånd och feltolkning i innehåll, språk och översättning. 
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Kristensson (2014) skriver att resultat ska baseras på kategorier och att möjligheten 

till att använda underkategorier finns. Författarna valde däremot att enbart basera 

sitt resultat utifrån kategorier. Det upplevdes svårt att se koppling mellan 

litteraturstudiens syfte och resultat när underkategorier bildades. Genom att enbart 

använda kategorier som grund för resultatet kunde en tydligare koppling till syftet 

uppfattas, enligt författarna.  

8.1.6 Etiska överväganden 

I litteraturstudien skulle enbart studier som hade genomgått en etisk prövning och 

blivit godkända av en etisk kommitté inkluderas. De artiklar som inte redovisade ett 

godkännande av etisk kommitté skulle inte medtas i litteraturstudien. Efter en 

noggrann genomsökning i samtliga artiklar framkom det att de valda artiklarna var 

godkända av en etisk kommitté. Författarnas etiska förhållningsätt 

uppmärksammades genom en medvetenhet angående egna värderingar för att inte 

förvränga eller färga översättningen av artiklarnas innehåll vilket ansågs som en 

styrka.  

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskors arbetsrelaterade 

stress påverkar patientsäkerheten inom slutenvård. I analysen framkom fem 

kategorier ”konsekvenser av tidsbrist”, ”konsekvenser av arbetsbelastning”, 

”konsekvenser av sjuksköterskans stressupplevelse”, ”bristande kommunikation” 

och ”misstag inom omvårdnad och kliniskt arbete”. Det viktigaste som framkom i 

resultatet var att tidsbrist, arbetsbelastning, bristande kommunikation samt misstag 

inom omvårdnad och kliniskt arbete. Resultatet diskuterades samt kopplades till 

litteratur, tidigare studier och den teoretiska referensramen. 

8.2.1 Konsekvenser av tidsbrist  

I resultatet framkom det att orsaken till arbetsrelaterad stress var tidsbristen vilket 

kunde påverka patientsäkerheten. Sjuksköterskor upplevde en oro eftersom 

tidsbristen hindrade dem från att ge en söker vård för patienter. Patientsäkerheten 

påverkades negativt på grund av att sjuksköterskan kunde ta felaktiga beslut under 

tidspress. Tidsbristen hindrade även en bra relation mellan sjuksköterska och 
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patient. Litteraturstudiens resultat visade på att tidsbrist kunde leda till negativ 

stress. Stressiga situationer kan dock upplevas på olika sätt beroende på människans 

egenskaper (Jonsdottir & Folkow, 2013; Eriksen & Ursin, 2013). Å ena sidan kan 

stress upplevas positivt i form av förväntningar och glädje. Å andra sidan leder 

negativ stress till svårigheter att koncentrera sig och tänka logiskt (Bunkholdt, 

2004). Tidsbristen försämrar förmågan till att vara uppmärksam och åtgärda 

problem (Thompson et al., 2008). Tidigare forskning styrker även argumentet att 

tidsbrist leder till arbetsrelaterad stress och påverkar patientsäkerheten (Teng et al., 

2010b; McGillis Hall & Kiesners, 2005; Park & Kim, 2019). Tidsbrist påverkade 

även sjuksköterskors arbetsuppgifter. Flera studier stödjer även påståendet att 

felaktiga beslut inträffar när tiden inte räcker till vilket påverkar patientsäkerheten 

(Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede, & Sermeus, 2013; Ausserhofer et al., 

2014).  

När författarna kopplar den teoretiska referensramen vårdande möten till tidsbrist 

framkommer det att vårdande möten påverkas negativt av tidsbrist (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Tidsbristen hindrade en bra relation mellan sjuksköterska och 

patient. I resultatet framkom det även att risken för felaktiga bedömningar 

kopplades till tidsbrist. Sjuksköterskan tolkade situationer för fort utan att förstå 

patientens behov vilket enligt Ekebergh (2015) leder till felaktiga slutsatser eller 

bedömningar i mötet mellan sjuksköterska och patient. När det vårdande mötet inte 

är vårdande skapas alltså problem inom vårdrelationen mellan sjuksköterska och 

patient. Det blir ett hinder för sjuksköterskan att kunna arbeta patientsäkert när 

arbetet präglas av tidsbrist och stress. Det är alltså viktigt att sjuksköterskan inte 

upplever tidsbrist för att kunna främja en patientsäker vård. 

8.2.2 Konsekvenser av arbetsbelastning  

Litteraturstudiens resultat påvisade att arbetsrelaterad stress var arbetsbelastning 

vilket hindrade sjuksköterskorna från att ge god omvårdnad. För många patienter 

per sjuksköterska samt en ökning av arbetsuppgifter påverkade patientsäkerheten 

negativt på grund av arbetsrelaterad stress. Vissa patienter var också i behov av mer 

omvårdnadsstöd. I resultatet påverkade arbetsbelastningen vårdkvalitén och 

patientsäkerheten negativt. Vårdkvalité utifrån patientperspektiv behandlade 
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innebörden av vårdpersonalens kompetens att kunna undersöka, diagnostisera och 

behandla patienterna utifrån deras behov med en god vårdkvalité (Larsson och 

Wilde-Larsson, 2017). Tidigare studier visar att patienters upplevelse av vårdkvalité 

påverkades av sjuksköterskans kompetens och förhållningssätt (Grøndahl et al., 

2011). Dessutom försämras vårdkvalitén av sjuksköterskans upplevelse av stress 

(Hallin & Danielson, 2007). Arbetsbelastningen riskerar alltså att försämra 

vårdkvalitén vilket medför en sämre patientsäkerhet. Tidigare studier styrker 

påståendet att arbetsbelastningen påverkar patientsäkerheten (Teng et al., 2010b; 

Elfering et al., 2006; Magalhães et al., 2017).  

I det vårdande mötet ska en god vårdrelation uppnås genom att sjuksköterskan 

tillfredsställer patienternas behov. Vårdrelationen ställer krav på sjuksköterskan att 

ha se patientens livsvärld i det vårdande mötet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Arbetsbelastning medför alltså problem för en fungerande vårdrelation. Vid för hög 

arbetsbelastning blir det problematiskt för sjuksköterskan att vara öppen och följsam 

gentemot patientens livsvärld. Det i sin tur leder till att vårdkvalitén försämras. 

Arbetsrelaterad stress som orsakats av arbetsbelastning hindrar sjuksköterskan att se 

den enskilda patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ansvarar för att ge en 

god omvårdnad och säker vårt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Däremot 

riskerar arbetsbelastningen att påverka patientens hälsa och säkerhet. 

8.2.3 Bristande kommunikation  

En konsekvens av den arbetsrelaterade stressen var att kommunikationen var 

bristande i det vårdande mötet mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan i 

litteraturstudiens resultat var tvungen att prioritera andra arbetsuppgifter framför det 

vårdande mötet. Tröst och god kommunikation samt patientutbildning uteblev från 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. Sjuksköterskan riskerade även att ge otillräcklig 

information till patienterna om diagnostik och behandling. Flera studier styrker att 

möten mellan sjuksköterska och patient, som präglades av stress, medförde 

otillräckligt stöd och för lite lyhördhet (Teng et al., 2010b; Hemsley, Balandin & 

Worrall, 2012; Ausserhofer et al., 2014). I andra studier beskrev även 

sjuksköterskan att kommunikationen med patienterna kunde bidra till en ökad 

arbetsbelastning hos kollegorna eftersom andra arbetsuppgifter uteblev (Chan, 
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Jones, & Wong, 2013). Utifrån resultatet anser författarna att otillräckligt stöd, 

minskad kommunikation med patienterna och otillräcklig lyhördhet kan påverka den 

personcentrerade vården. Sjuksköterskor ska visa respekt för patienterna och deras 

självbestämmanderätt (McCance & McCormack, 2013). På grund av den 

arbetsrelaterade stressen riskeras den personcentrerade vården att inte tillgodoses 

fullt ut vilket kan drabba patienten i form av att hen inte får sina omvårdnadsbehov 

tillgodosedda.  

När författarna kopplar det vårdvetenskapliga begreppet vårdande möten till 

sammanhanget blir patientens livsvärld en viktig del. I det vårdande mötet mellan 

sjuksköterska och patient måste sjuksköterskan vara lyhörd för patientens livsvärld 

eftersom patienters behov yttrar sig genom livsvärlden. Om livsvärlden i det 

vårdande mötet med patienten uteblir riskeras tilliten till vårdpersonalen att 

försvinna (Dahlberg & Segesten, 2010). För att sjuksköterskan ska kunna ge tröst 

och vara lyhörd i mötet med patienten behövs en öppenhet inför patientens 

livsvärld. Författarna anser att livsvärlden kan vara svårt att fånga i det vårdande 

mötet när sjuksköterskan upplever arbetsrelaterad stress. Om mötet inte är vårdande 

riskeras patientsäkerheten eftersom det uppstår en omvårdnadsbrist för patienten.  

8.2.4 Misstag inom omvårdnad och kliniskt arbete  

I resultatet påverkades patientsäkerheten av sjuksköterskans arbetsrelaterade stress 

vilket ledde till att viktiga kliniska tecken på patienternas status förbisågs. Patienter 

riskerade att drabbas av läkemedelsfel, patientfall, trycksår och urinvägsinfektion 

samt otillräckligt stöd med kroppshygien. Likartat resultat framkommer i andra 

studier där hög arbetsbelastning förknippas till vårdskador, till exempel 

urinvägsinfektion (Magalhães et al., 2017). I litteraturstudiens resultat framkom det 

alltså problem med att utföra uppföljningar av patienternas status på grund av 

arbetsrelaterad stress. Utifrån omvårdnadsprocessen ligger det i sjuksköterskans 

ansvar att utföra ett noggrant omvårdnadsarbete (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). Omvårdnadsarbete innebär att kunna utföra en grundlig uppföljning utav 

patienterna för att tillhandahålla ett helhetsperspektiv (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Arbetsrelaterad stress leder till att sjuksköterskan 

inte kan följa omvårdnadsprocessen utförligt. I litteraturstudien riskerade 
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arbetsrelaterad stress att orsaka vårdskador. Patientsäkerhetslagens innebär ”skydd 

mot vårdskada” (SFS 2010:659). Exempel på vårdskador är försenade eller felaktiga 

diagnoser, läkemedelsfel, infektioner i samband med vårdbesök och brister i 

omvårdnaden (Winters & Neville, 2012; Lindh & Gustafson, 2017).  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) måste sjuksköterskan utgå ifrån patientens 

individuella behov av vård och omsorg för att stödja och stärka patienten i sin vård. 

Att sjuksköterskan förbiser viktiga kliniska tecken kan vara livsavgörande för 

patienter. Det är viktigt att sjuksköterskan kan fokusera på sina patienter inom 

vården. När sjuksköterskan brister i sin kompetens att ta hand om patienterna leder 

det till en hotad patientsäkerhet. Sjuksköterskan måste dessutom vara psykiskt och 

fysiskt närvarande i mötet med patienten för att främja en vårdande relation och 

trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010) vilket i resultatet blir en stor brist. Den 

arbetsrelaterade stressen påverkar alltså patientsäkerheten och kan leda till 

vårdskador. 

8.3 Förslag till vidare forskning och kliniska implikationer 

Författarna anser utifrån litteraturstudiens syfte att sjuksköterskans arbetsrelaterade 

stress påverkar patientsäkerheten är ett studerat område. Dock kommer ytterligare 

studier behövas för att uppmärksamma hur patientsäkerheten upprätthålls trots 

sjuksköterskans stress inom arbetet. Dessutom behövs en bredare kunskap kring hur 

tidsbrist och arbetsbelastning kan minska inom sjuksköterskans arbete, men även 

hur sjuksköterskan kan behålla sin kompetens inom omvårdnadsarbetet trots 

tidsbrist och hög arbetsbelastning och främja patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor bör samarbeta för att ge varandra stöd och hjälp i 

omvårdnadsarbetet. Att ha kontinuerliga möten där rutiner och tankar kring 

omvårdnadsarbetet tas upp, och att ständigt arbeta mot en förbättring där målet är att 

både sjuksköterskorna och patienternas välmående är prioriterat.  

8.4 Slutsats 

Litteraturstudiens resultat har påvisat att sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad 

stress inom arbetet och att det fanns ett samband mellan arbetsrelaterad stress och 

patientsäkerhet. Inom slutenvården upplevs arbetsrelaterad stress på grund av olika 



 

22(26) 

 

orsaker som i sin tur påverkar patientsäkerheten. I resultatet observeras ett tydligt 

samband mellan tidsbrist och en påverkan på patientsäkerheten. Tidsbrist i sin tur är 

en konsekvens av hög arbetsbelastning. Hög arbetsbelastning leder till att 

vårdkvalitén försämras. Vårdskador blir en konsekvens av arbetsbelastning och 

tidsbrist. Det vårdvetenskapliga begreppet vårdande mötet är viktig för 

sjuksköterskan att tillämpa inom vården. Däremot påverkas det vårdande mötet av 

arbetsrelaterad stress. Patienterna går miste om tröst och god kommunikation vilket 

leder till att kvalitén på omvårdnaden påverkas negativt. Författarna anser att 

sjuksköterskans arbetsrelaterade stress ska uppmärksammas för att främja 

patientsäkerhet inom sjuksköterskans arbete.  
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Databasens namn: Pubmed  

Datum för sökning: 2019-11-15 

Sökning  Sökord & kombinationer  Begränsningar 

(limits)  

Antal 

träffar  

Lästa 

abstrakt  

Lästa i 

fulltext  

Utvalda 

artiklar  

S1  Nurse* 
 

403763 
   

S2  ”Nurses”[Mesh]  86545    

S3 S1 OR S2  403763    

S4  Patient safety  
 

145694 
   

S5  Occupational stress 
 

31637 
   

S6  ("Occupational 

Stress"[Mesh])  

 12290    

S7  Work related stress 
 

42827 
   

S8  Job stress  36003    

S9  S5 OR S6 OR S7 OR S8 
 

46937 
   

S10 S3 AND S4 AND S9 
 

292 
   

  
2009-2019 231 190 13 5 

 

  



 

III(6) 

 

Bilaga C Artikelmatris 

Författare År Land  Titel/Tidsskrift Syfte  Metod  Resultat  Kvalitetsgrad 

Ball, J. E., Murrells, 

T., Rafferty, A. M., 

Morrow, E., & 

Griffiths, P. 

2014. Storbritannien. 

‘Care left 

undone’ during 

nursing shifts: 

associations 

with workload 

and perceived 

quality of care. 

BMJ Quality & 

Safety 

Syftet var att undersöka 

sorten och förekomsten av 

missad omvårdnad på 

Engelska NHS sjukhus 

och bedöma sambandet 

mellan icke utförd 

omvårdnad och tidsbrist, 

eller om vårdkvalité samt 

om patientsäkerhetens 

miljö är påverkad.  

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ metod. 

 

2917 deltagande 

sjuksköterskor. 

 

Baserad på frågeformulär.  

 

 

86% rapporterade att en eller fler 

omvårdnadsuppgifter lämnats på 

grund av tidsbrist, 

omvårdnadsuppgifter i form av 

patientsamtal/tröst och 

patientinformation var vanligast 

att utebli, samt 

vårdplansuppdatering.  

Hög 

Cho, E., Lee, N.-J., 

Kim, E.-Y., Kim, S., 

Lee, K., Park, K-O., 

& Sung, Y. H. 2016. 

Syd - Korea.  

Nurse staffing 

level and 

overtime 

associated with 

patient safety, 

quality of care, 

and care left 

undone in 

hospitals: A 

cross-sectional 

study. 

International 

journal of 

nursing studies 

Syftet var att undersöka 

anknytningen till 

bemanningen av 

sjuksköterskor och övertid 

med sjuksköterskans 

upplevelse av 

patientsäkerheten, 

vårdkvalitén, och 

utelämnad omvårdnad.  

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ metod.  

 

3037 deltagande 

sjuksköterskor ifrån 51 

sjukhus. 

 

Baserad på frågeformulär.  

Högre patientantal påverkade 

patientsäkerheten negativt, sämre 

vårdkvalité samt lämnad 

omvårdnad på grund av tidsbrist.  

Hög 

Elfering, A., 

Grebner, S., & 

Dudan, A. 2011. 

Schweiz  

Job 

characteristics in 

nursing and 

cognitive failure 

at work. Safety 

and health at 

work 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

sjuksköterskejobbets 

egenskaper och kognitiva 

brister under arbetet. 

Kvantitativ studie med en 

multipel linjär regression.  

 

96 sjuksköterskor ifrån 

elva schweiziska sjukhus. 

 

Stressfaktorer och omsorg var 

signifikant relaterad till 

uppmärksamhet, kontroll och 

åtgärder. 

Hög 



 

IV(6) 

 

Baserad på 

enkätundersökning.  

Liu, L-F., Lee, S., 

Chia, P-F., Chi, S-

C., & Yin, Y-C. 2012. 

Taiwan.  

Exploring the 

association 

between nurse 

workload and 

nurse-sensitive 

patient safety 

outcome 

indicators. The 

journal of 

nursing 

research  

Syftet var att fastställa 

sambandet mellan 

sjuksköterskors 

arbetsbelastning och 

indikationen på 

patientsäkerheten.  

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ metod.  

 

1373 log-böcker samlades 

in ifrån deltagande 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskans arbetsövertid 

hade ett samband till 

patientsäkerheten, som bland 

annat patientfall, medicinska fel 

och lunginflammationer.  

Hög 

Louch, G., O’hara, 

J., Gardner, P., & 

O’connor, D. 2017. 

Storbritannien. 

A Daily Diary 

Approach to the 

Examination of 

Chronic Stress, 

Daily Hassles 

and Safety 

Perceptions in 

Hospital 

Nursing. 

International 

Journal of 

Behavioral 

Medicine 

Syftet var att undersöka 

effekterna av kronisk 

stress och dagliga 

svårigheter på 

uppfattningar av säkerhet, 

effekten av kronisk stress 

på upplevda dagliga 

svårigheter och kronisk 

stress som en potentiell 

moderator. 

Kvalitativ metod  

Multipel hierarkiska linjär 

modellering användes för 

att analysera data. 

 

249 deltagande 

sjuksköterskor. 

 

Dagboksdesign.  

Sjuksköterskor med högre 

kronisk stress associerades med 

mer dagliga svårigheter, sämre 

uppfattning om säkerhet och var 

mindre kapabel till att utöva 

patientsäker vård.  

Medel 

Oliveira, R. M., de 

Arruda Leitao, I. M. 

T., Aguiar, L. L., de 

Souza Oliveira, A. 

C., Gazos, D. M., da 

Silva, L. M. S., … 

Sampaio, R. L. 2015. 

Brasilien 

Evaluating the 

intervening 

factors in patient 

safety: focusing 

on hospital 

nursing staff. 

Journal of 

Syftet var att utvärdera 

faktorer i 

patientsäkerheten, med 

fokus på sjuksköterskor 

som arbetade på sjukhus.  

Kvalitativ metod.  

 

70 deltagande 

sjuksköterskor. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Arbetsbelastning, professionell 

kvalifikation och utbildning, 

teamarbete samt brist på 

arbetssäkerhet är faktorer som 

påverkar säkerheten på sjukhuset.  

Hög 



 

V(6) 

 

school of 

nursing 

Park, Y-M., & Kim, 

S.Y. 2013. Korea 

Impacts of Job 

Stress and 

Cognitive 

Failure on 

Patient Safety 

Incidents among 

Hospital Nurses. 

Safety and 

health at work 

Syftet var att undersöka 

nivån på arbetsrelaterad 

stress och kognitivt 

misslyckande bland 

sjuksköterskor och 

analysera patientsäkerhet. 

Kvantitativ metod. 

Deskriptiv 

korrelationsdesign.  

 

279 deltagande 

sjuksköterskor.  

 

Frågeformulär som mätte 

stress, felaktiga beslut och 

incidenter inom 

patientsäkerhet.  

27,9% av deltagarna hade upplevt 

patientsäkerhets avvikelser under 

6 månader. Faktorer som 

påverkade avvikelser visade sig 

vara skiftarbete, kognitiv 

misslyckande, saknad 

jobbautonomi och 

jobbinstabilitet. 

Medel 

Teng, C-I., Shyu, Y-I. 

L., Chiou, W-K., 

Fan, H-C., & Lam, 

S. M. 2010. Taiwan 

 

Interactive 

effects of nurse-

experienced 

time pressure 

and burnout on 

patient safety: A 

cross-sectional 

survey. 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Syftet var att undersöka 

hur tidsbrist och 

interaktion mellan tidsbrist 

och sjuksköterskornas 

utbrändhet påverkar 

patientsäkerheten. 

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ metod. 

 

458 deltagande 

sjuksköterskor.   

 

Frågeformulär. 

Tidspress och utbrändhet hade en 

interaktiv effekt på 

patientsäkerheten. För 

sjuksköterskor med hög 

utbrändhet hade tidspress en 

negativ påverkan på 

patientsäkerheten. 

Hög 

Van Bogaert, P., 

Peremans, L., Van 

Heusden, D., 

Verspuy, M., 

Kureckova,V., Van 

de Cruys, Z., & 

Franck, E. 2017. 

Belgien. 

Predictors of 

burnout, work 

engagement and 

nurse reported 

job outcomes 

and quality of 

care: a mixed 

method study. 

BMC nursing 

Tre syften: (1) Undersöker 

samband mellan 

praktikmiljö och 

arbetsegenskaper som 

orsak för utbrändhet 

(modell 1) och 

engagemang (modell 2) så 

väl som rapporterat 

arbetsresultat samt 

vårdkvalitet av 

Mixad metod.  

 

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ metod  

 

Baserad på frågeformulär. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Sjuksköterskors utbrändhet och 

arbetsengagemang hade en 

indirekt påverkan på 

vårdkvaliteten. Den kvalitativa 

studien avslöjade olika teman 

såsom organisering av daglig 

praxis och arbetsvillkor; 

kommunikation och lagarbete; 

kvalitet och patientsäkerhet.  

Hög 



 

VI(6) 

 

sjuksköterskor; (2) Att 

studera 

personalsjuksköterskor 

och sjuksköterskechefers 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

sjuksköterskors 

arbetsbelastning; (3) att 

förklara och tolka de två 

modeller genom 

användning av de 

kvalitativa datamaterialen. 

Baserad på semi-

strukturerade intervjuer. 

 

 Nio deltagande 

sjuksköterskor och tio 

sjusköterskechefer.  

 

 

Van Bogaert, P., 

Timmermans, O., 

Weeks, S. M., van 

Heusden, D., 

Wouters, K., & 

Franck, E. 2014. 

Belgien 

Nursing unit 

teams matter: 

Impact of unit-

level nurse 

practice 

environment, 

nurse work 

characteristics, 

and burnout on 

nurse reported 

job outcomes, 

and quality of 

care, and patient 

adverse events - 

A cross-

sectional survey. 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Syftet var att undersöka 

effekterna av 

sjuksköterskans 

miljöfaktorer, 

sjuksköterskans 

arbetsegenskaper och 

utbrändhet inom 

sjuksköterskors 

rapporterade arbetsresultat, 

vårdkvalitet och 

patientsäkerhet på 

vårdenhetsnivå. 

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ metod. 

 

1108 deltagande 

sjuksköterskor. 

 

Frågeformulär. 

Samband identifierades mellan 

sjuksköterskans miljöfaktorer, 

sjuksköterskans arbetsegenskaper 

och utbrändhet hos 

sjuksköterskan.  

Hög 



 

VII(2) 

 

Bilaga D Kvalitetsgranskningsmallar 

Kvantitativ kvalitetsgranskningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Poängsättning 0 1  2  3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt  

Metod      

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven knapphändig medel Utförlig 

Urval (Antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Patienter med 

lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ 

ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas  Låg  Medel  Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat      

Frågeställningen besvarad Nej  Ja    

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller, etc.) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas 

 

 

Mindre bra Bra   

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg  Medel  God 

Diskussion      

problemanknytning Saknas  Otydlig Medel  Tydlig  

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

Total poäng (max 48 p) P P P P 

Grad I: 80%    P: 

Grad II: 70%    %: 

Grad III: 60%    Grad: 

 

  



 

VIII(2) 

 

Bilaga E Kvalitetsgranskningsmallar 

Kvalitativ kvalitetsgranskningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Poängsättning 0 1  2  3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt  

Metod      

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven knapphändig medel Utförlig 

Urval (Antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Patienter med 

lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ 

ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas  Låg  Medel  Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat      

Frågeställningen besvarad Nej  Ja    

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc.) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc.) 

Saknas Mindre bra Bra   

Diskussion      

problemanknytning Saknas  Otydlig Medel  Tydlig  

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

Total poäng (max 48 p) P P P P 

Grad I: 80%    P: 

Grad II: 70%    %: 

Grad III: 60%    Grad: 

 


