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Sammanfattning 
 

Bakgrund: “Livsstilssjukdomar”, däribland psykisk ohälsa, dominerar sedan 1960-talet inom 

sjukvården. Stress blir skadlig när man inte tillåts vila, och kan då leda till utbrändhet. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar och det innefattar bland annat att själv “må bra” för att inte 

äventyra patientsäkerheten.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors egna upplevelser av arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet. 

Metod: Arbetet är en litteraturstudie utifrån kvalitativa artiklar med induktiv ansats. 

Artiklarna samlades in via databaser och analyserades med hjälp av Fribergs (2017) 

analysmodell för litteraturstudier.  

Resultat: Resultatet visade att ofördelaktig struktur av arbetsmiljön var en bidragande faktor, 

där organisatoriska problem såsom otydliga bilder i rollfördelning och bristande stöd från 

ledningen exemplifierades. Tydligast var personal- och tidsbristen, en komponent som 

mynnade ut i en rad negativa konsekvenser för sjuksköterskan. Fysiska och psykiska besvär 

påverkade arbetsförmågan som i sin tur riskerade att hota patientsäkerheten. När stressen blev 

för påtaglig fanns en stor risk för utbrändhet.  

Slutsats: Stress och utbrändhet bland sjuksköterskor är ett problem. Konsekvenserna berör 

inte bara sjuksköterskan själv utan även patienten, arbetsplatsen och samhället. Problemen 

grundas i faktorer som går att göra något åt, och en förändring av situationen är nödvändig för 

sjuksköterskans och patientens välbefinnande och hälsa.  
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BAKGRUND 

 

Arbetsrelaterad stress och utbrändhet 

Att arbeta är bra för hälsan, men när arbetsmiljön upplevs som negativ kan både fysiska och 

psykiska hälsoproblem uppstå. World Health Organization (2019) definierar arbetsrelaterad 

utbrändhet som “problem relaterade till arbete eller arbetslöshet”. Sjukdomstillståndet kallas 

utmattningssyndrom och beskrivs som ett resultat av kronisk stress på arbetsplatsen där 

situationen eskalerat då den inte förvaltats i tid. Känsla av utmattning eller energiutarmning, 

ökat mentalt avstånd till jobbet samt reducerad professionalism är symtom som karaktäriserar 

syndromet (ibid). Trots att diagnosen numera fått benämningen utmattningssyndrom kallas 

det fortfarande i dagligt tal för utbrändhet. Diagnosen kan ställas om individen befunnit sig 

under svår stress i minst sex månader (Johansson, 2017). Lagerström (2019) förklarar att 

sjukskrivningar med utmattningssyndrom som anledning har ökat med 600 procent sedan 

2010. År 2017 var ca 40 000 svenskar borta från arbetet på grund av stress (ibid). I analyser 

utförda av Försäkringskassan (2018) kartläggs varje år sjukskrivningar längre än 14 dagar för 

respektive kön och bransch. År 2018 visar kartläggningen att kvinnor har högre sjukfrånvaro 

än män och branscher med hög risk för sjukskrivning är förskole- och grundskoleutbildning, 

tillverknings- och livsmedelsindustrin samt de som arbetar inom callcenterverksamhet. För 

män är det bygg- och transportbranschen som har högst antal sjukskrivningar och för kvinnor 

är den bransch där sjukskrivningarna dominerar vård, omsorg och sociala tjänster (ibid). 

  

Utmattningssyndrom med efterföljande sjukskrivning är vanligt inom 

sjuksköterskeprofessionen (Spence Laschinger, Wong & Grau, 2015). Det leder bland annat 

till missnöje på jobbet, psykisk ohälsa och snabb omsättning på personal (Alenezi, McAndrew 

& Fallon, 2019). Konsekvenserna av utmattningssyndrom kan påverka mer än bara 

sjuksköterskan. Frånvaro från arbetet och hög personalomsättning leder till ekonomisk 

påverkan på organisationen och i slutändan riskerar vårdkvalitén och patientsäkerheten ta 

skada (Spence Laschinger, Wong & Grau, 2015). Sjuksköterskor arbetar oftast med många 

kollegor, patienter och anhöriga och det är en arbetsplats som präglas av möten, samtal och 

relationer. Det innebär en mängd olika intryck av hälsa och ohälsa, sjukdomar, sorg och 

lidande som tillsammans påverkar hur arbetsmiljön erfars. Det kan också vara påfrestande att 

arbeta på en arbetsplats som aldrig stänger. Att pendla mellan att arbeta dag och natt samt att 

aldrig veta när man måste stanna kvar längre på jobbet gör sjuksköterskeyrket till ett yrke där 

stress lätt kan uppstå (Karadzinska-Bislimovska et al., 2015). Om sjuksköterskan drabbas av 

stress och utmattning kan det vara bra att våga möta sina känslor. Genom att reflektera över 

sin situation och att tala om sina känslor kan man bearbeta dem, vilket är en stor del i 

processen av att ta sig ur sin utmattning (Severinsson, 2015).  

 

Stress och utbrändhet 

Sjukdomspanoramat i framförallt västeuropeiska länder har förändrats sedan förr, då 

människor främst led av infektionssjukdomar. I takt med den stigande välfärden och modern 

livsstil dominerar sedan slutet av 1960-talet de “icke-smittsamma sjukdomarna”, även kallade 

“livsstilssjukdomar”. I denna kategori placeras psykisk ohälsa och riskfaktorer som bristande 

fysisk aktivitet, dåliga arbetsförhållanden (Ringsberg, 2019), olyckshändelser samt 

övermäktigt ansvar (Socialstyrelsen, 2003) bildar tillsammans en ond cirkel kopplad till 

dagens livsstil, som kan leda till hälsoproblem (Ringsberg, 2019). När människan utsätts för 

påfrestningar stimuleras de fysiska och psykiska stressreaktionerna. Stressen i sig är inte 

något negativt, utan ett biologiskt svar på när människan ställs inför hot eller utmaningar 

(Skärsäter, 2017). Det handlar om en obalans mellan de ansträngningar som människan utsätts 

för i relation till de resurser som finns för att hantera situationen (Socialstyrelsen, 2003) och 
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är ursprungligen kroppens sätt att husera med energi som en förberedelse på fara. Skårderud, 

Haugsgjerd och Stänicke (2010) förklarar hur stress aktiverar amygdala, vilket fungerar som 

hjärnans larmcentral och reagerar på hot. Kortikotropfrisättande hormon frisätts i hypotalamus 

och stimulerar hypofysen att utsöndra adrenokortikotropt hormon. Binjuremärgen producerar 

adrenalin, vilket höjer blodtryck, puls och insulinutsöndring, samtidigt som binjurebarken 

frisätter glukokortikoider. Kroppen gör sig redo för kamp och flykt och befinner sig i högsta 

beredskap (ibid). Emellertid är det när denna reaktion pågår för länge och man inte får 

återhämtning som det kan det bli skadligt för individen. Hur mycket stress en människa kan 

utsättas för innan det blir ohälsosamt är individuellt (Skärsäter, 2017). När stress eskalerar och 

inte längre går att kontrollera talas det om utbrändhet (Torquato Araújo & Lourenco 

Penaforte, 2019).  

Utbrändhet definieras av Alenezi, McAndrew och Fallon (2019) som ett psykologiskt symtom 

på stress. Symtomen delas in i tre faser - känslomässig utmattning, personlighetsförändring 

samt brist på personlig utveckling. Känslomässig utmattning beskrivs ha störst betydelse då 

detta symtom lätt leder till de andra dimensionerna av utbrändhet. Lagerström (2019) 

beskriver att utmattning inte kommer plötsligt, utan smyger sig på under en längre tid. 

Symtom som ont i huvudet, svårt att sova, problem med minnet och att inte kunna tänka klart 

är en hint om att något är fel. Att inte vila och ta det lugnt i detta skede kommer leda till att 

symtomen förvärras och utmattningen slår till akut (ibid). De som drabbas är oftast ambitiösa, 

hårt arbetande individer som är omtyckta kollegor, vilket kan tyda på att utmattning är 

speciellt vanligt hos de vars självkänsla avspeglas i deras arbetsprestationer (Socialstyrelsen, 

2003).    

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Höga krav ställs på sjuksköterskans kliniska kunskaper, kommunikationsförmåga samt den 

emotionella balansgången mellan sjuksköterska - patient, sjuksköterska - anhöriga och 

sjuksköterska - kollegor. Förmågan att kunna hantera sina egna känslor i mötet med patienten 

är av stor vikt för den professionella sjuksköterskan. Det känslomässiga arbetet i att bevittna 

människors sorg, lidande och död kan framkalla starka känslor hos dem som arbetar med det. 

För att kunna bearbeta dessa känslor och inte låta det påverka vårdkvalitén och 

patientsäkerheten krävs en viss känslomässig motståndskraft. Samtidigt kan den 

känslomässiga distansen påverka sjuksköterskans egna psykiska mående när sjuksköterskan 

inte tillåts uttrycka de känslor hon känner. Exempelvis hämma sin sorg när en patient är 

döende eller sin frustration vid hantering av krävande patienter och närstående (Delgado, 

Upton, Ranse, Furness & Foster, 2017). 

 

Patientsäkerhet 

Att som sjuksköterska ta ansvar för sin egen mentala, sociala och fysiska hälsa framgår i 

sjuksköterskornas etiska kod (2012) som en förutsättning för att kunna erbjuda god vård. 

Detta går även hand i hand med att kunna uppträda och bemöta patienter på ett sätt som 

stärker allmänhetens förtroende för professionen (ibid). Sjuksköterskan har ett ansvar att alltid 

agera och tänka på ett sätt så att det inte skadar patienten. Att arbeta patientsäkert innebär att 

skydda patienten från vårdskador, vilka kan uppstå på grund av olika omständigheter inom 

vården (Källberg & Öhrn, 2019). Medicinska misstag och kommunikationssvårigheter mellan 

läkare och patient på grund av mänskliga faktorer är några exempel. I ett vårdteam är 

sjuksköterskan den som har mest patientkontakt och därav ansvar att vara uppmärksam. 

Läkare och chefer förlitar sig på sjuksköterskans kunskap, omdöme och beslutsagande 

gällande patienters säkerhet (Abrahamson, 2018). Andra omständigheter som kan äventyra 

patientsäkerheten kan vara arbetsmiljön och otillräcklig bemanning. En bristande bemanning 

har i sin tur kopplingar till högre arbetsbelastning, vilket kan orsaka stress och trötthet för 
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sjuksköterskan och som i regel ger negativa konsekvenser på patientsäkerheten (Källberg & 

Öhrn, 2019). Det framgår också att sjuksköterskor som arbetar mer än 40 timmar i veckan 

riskerar att sätta patientsäkerheten på spel (Abrahamson, 2018). Goda arbetsförhållanden är en 

förutsättning för säker vård (Källberg & Öhrn, 2019).  

 

TEORETISK REFERENSRAM  

 

Studien utgick från ett vårdvetenskapligt perspektiv och i fokus var sjuksköterskans 

upplevelse av när den egna hälsan ersätts av ett arbetsrelaterat lidande. Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver hur vårdvetenskapens genomgående tema och teori syftar till att främja hälsa 

och välbefinnande. Vidare förklarar författarna att ett vårdande som utgår från 

vårdvetenskapen kräver följsamhet och öppenhet sammansvetsat med ett professionellt 

engagemang. Den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient är en 

förutsättning för att kunna bygga upp en vårdrelation med ambitionen att stärka patientens 

hälsoprocess, lindra lidande samt skapa möjligheter till välbefinnande och hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Hälsa 

Den existentiella upplevelsen är sammanflätad med den biologiska hälsan och hälsa beskrivs 

som att “må bra” och att kunna genomföra det som är av värde i livet. Hälsa är ett 

mångdimensionellt begrepp som uppfattas och upplevs olika. Hälsa kan liknas med en inre 

balans där hela människan är välmående och i jämvikt i relation till sin omvärld (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Wärnå-Furu (2017) beskriver hälsa som en kraft som uppnås genom att 

bemästra och kontrollera sin livssituation. En människa med hälsa visar det genom sina 

prestationer, sin attityd och sitt handlande. Det innebär att människan i sin livssituation är 

förlåtande mot sig själv och är öppen för nya saker. Denna känsla betyder också att individen 

har svårare att drabbas negativt av de påfrestningar och krav som ställs inför (ibid). Inom 

vårdvetenskapen är det av vikt att belysa sjuksköterskans perspektiv med avsikt att kunna 

förbättra vården för patienten. En vårdare som upplever sin arbetssituation och vårdmiljön 

som negativ och ohälsosam får svårigheter att klara av att möta patientens livsvärld och kunna 

erbjuda en god och säker vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Lidande 

När en människa drabbas av ohälsa eller när vården inte är vårdande menar Dahlberg och 

Segesten (2010) att ett lidande kan uppstå. Att förstå och att ha kunskap om hur man lindrar 

lidande förklarar Arman (2017) som drivkraften i all vårdverksamhet. Lidande är en mänsklig 

upplevelse som innebär att utstå, genomgå och uthärda smärtsamma omständigheter. Ett 

lidande kan vara kroppsligt och själsligt nedbrytande, men kan också ses som en utmaning 

och ett steg i personlig utveckling. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vårdlidandet ur 

patientens perspektiv som ett onödigt lidande som oftast är resultatet av ett omedvetet 

handlande från vårdaren. Att uppleva ett “icke-vårdande” karakteriseras av en opersonlig, kall 

och distanserad hållning vilket kan öka patientens lidande och hämma hälsoprocessen. En 

vårdare som själv upplever ett existentiellt lidande, oavsett karaktär, riskerar att föra över 

detta på patienten. 

 

Medlidande 

Sjuksköterskan möter människor som lider och har det svårt varje dag. Att bli berörd i mötet 

med den lidande patienten är en naturlig och mänsklig reaktion som främjar hälsan (Wiklund 

Gustin, 2017 & Arman, 2017). Sättet att se på sjuksköterskans medlidande har förändrats över 

tiden, och under 1900-talet ifrågasattes det “kall” som tidigare beskrivits som kärnan i den 
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professionella hållningen. Istället talades det om neutralitet och känslomässig distans. Med 

vårdvetenskaplig forskning har emellertid det känslomässiga engagemanget åter blivit 

aktuellt. Medlidande kan ses som mångdimensionellt och innebär allt från sympatins 

förståelse till solidaritet och godhet inför den okända människans plåga. Precis som att rädsla 

ursprungligen manar till flykt framkallar även medlidandet ett handlade. Skillnaden är att 

handlandet i detta fall kan betyda att bara rikta sin uppmärksamhet och närvaro till patienten. 

Att visa medlidande kan vara svårt, då det förutom att bli berörd också handlar om att möta 

egna känslor av obehag och orka vara närvarande i situationer som är tuffa för patienten. Det 

finns en risk för medkänslotrötthet när sjuksköterskan slits mellan viljan att göra gott och 

omgivningens förväntningar (Wiklund Gustin, 2017).  

 

Miljö 

Människan påverkas av miljön genom sinnen som syn, hörsel, känsel och lukt. Utöver de 

sinnena påverkas den psykosociala upplevelsen av rådande atmosfär och stämning. För att den 

psykosociala miljön ska verka vårdande på de som befinner sig i den emotionella atmosfären 

bör den präglas av goda relationer, attityder och kommunikation. Atmosfären ses som en rymt 

runt varje människa med en anda och ett klimat som påverkar mående och välbefinnande. Den 

sociala miljön, som även den påverkas av klimatet och stämningen, är av vikt inom vården för 

att vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient ska kunna uppstå (Ylikangas, 2017). 

Huruvida det psykosociala vårdklimatet är ingivande eller inte påverkar sjuksköterskans 

arbetstillfredsställelse. Denna arbetstillfredsställelse har även en betydande roll för hur 

patienten upplever sin omvårdnad (Edvarsson & Wijk, 2017).  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Sjukdomspanoramat har förändrats i takt med stigande välfärd och de senaste åren har 

människan blivit allt mer stressad. Psykisk ohälsa är ett hälsoproblem kopplat till dagens 

livsstil och sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad utbrändhet har ökat drastiskt i Sverige. 

Utbrändhet orsakas av långvarig stress, dåliga arbetsförhållanden och oro med en lång 

återhämtningstid för att kunna komma tillbaka till arbetet. Att drabbas av utmattningssyndrom 

till följd av arbetsrelaterad stress är vanligt bland vårdpersonal. Psykisk ohälsa för 

sjuksköterskor grundade i stress och utmattning är ett problem på individnivå, samhällsnivå 

och för professionen. Höga krav ställs på sjuksköterskans kunskaper och professionalism är 

av yttersta vikt. Ett känslomässigt engagemang för den lidande patienten hör till. Den 

emotionella balansgången och förmågan att kunna hantera sina egna känslor kan lätt raseras 

om sjuksköterskan själv inte mår bra. Att som sjuksköterska ansvara för sin egen mentala, 

sociala och fysiska hälsa framgår i sjuksköterskornas etiska kod och är en förutsättning för att 

kunna erbjuda god vård. När arbetsförhållanden inte är goda finns det mycket som kan gå fel 

och påverka måendet för sjuksköterskan. Allt från brist i kommunikationen och ohälsosam 

arbetsmiljö till hög arbetsbelastning och otillräcklig bemanning är exempel på vad som 

inverkar på arbetsupplevelsen. Sjuksköterskan har ett ansvar att alltid agera på ett sätt som 

inte skadar patienten. Att själv “må bra”, är ett måste för att adekvat omvårdnad präglad av 

patientsäkerhet och god vårdkvalité kan upprätthållas.  

Det finns viss forskning i området men den behöver lyftas upp och medvetandegöras. Därför 

är det av vikt att studera ämnet vidare och därmed få ökad förståelse för vad sjuksköterskor 

upplever då de drabbas av stress och utbrändhet relaterat till sitt arbete. Denna kunskap skulle 

kunna leda till att främja välbefinnande och hälsa för både sjuksköterskor och patienter. 
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SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors egna upplevelser av arbetsrelaterad stress och 

utbrändhet. 

METOD 

Design 

Uppsatsen är en litteraturstudie av kvalitativa artiklar med induktiv ansats. Med kvalitativa 

artiklar menas att författarna fokuserat på att fånga subjektiva upplevelser och erfarenheter 

kring problemet. En kvalitativ studie är kontextbunden då den är knuten till ett sammanhang 

(Dahlborg Lyckhage, 2017). Induktion är enligt Henricson och Billhult (2017) en metod där 

erfarenheter av ett fenomen förutsättningslöst uppdagas. 

 

Urvalsförfarande 

Vetenskapliga artiklar valdes ut med hjälp av väsentliga sökord samt utifrån förutbestämda 

inklusion- och exklusionskriterier.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier innebär att forskarna innan datainsamlingen bestämmer vilka kriterier 

artiklarna ska uppfylla för att inkluderas i studien (Billhult, 2017). 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara etiskt granskade, peer-reviewed, 

utgå från sjuksköterskans perspektiv, vara av kvalitativ karaktär samt handla om 

arbetsrelaterad stress och utbrändhet inom sjuksköterskeprofessionen.  

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier är ett planerat bortfall vilket betyder att kriterier som inte passar in på den 

kommande studiens resultat utesluts (Billhult, 2017).  

Exklusionskriterier var att artiklarna till studien ej skulle vara äldre än 8 år samt inte vara 

skrivna på andra språk än engelska eller svenska. 

 

Datainsamling  

Data samlades in via Cinahl och PubMed, vilka båda är databaser för artiklar inom Hälso- och 

vårdvetenskap. Cinahl riktar in sig på omvårdnadsvetenskap, och PubMed erbjuder artiklar 

främst inom medicin (Östlundh, 2017). Datainsamlingen har inspirerats av Friberg (2017), 

som beskriver tillvägagångssättet för att samla in data till en litteraturstudie. Det första steget i 

datainsamlingen var att utifrån syftet till studien forma relevanta sökord (ibid). Inför 

artikelsökningen tog författarna kontakt med sökhjälp på Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek för tips om hur utformning av sökord skulle genomföras. Sökorden 

delades upp i tre olika sökblock, “sjuksköterskans upplevelser”, “arbetsrelaterad stress” samt 

“miljö”. Dessa skrevs sedan in i databasernas ämnesordlistor för att få fram de ord som 

databaserna valt ut som ämnesord respektive fritextord. Därutöver användes likaledes 

sökteknikerna trunkering och boolesk söklogik innan den slutgiltiga sökningen tog form. 

Trunkering innebär att med hjälp av ett trunkeringstecken, i detta fall “*”, söka samtliga 

böjningar på en viss ordstam (Östlundh, 2017) Exempelvis “nurs*”, vilket ger träffar på 

nurse, nursing, nurses etc. Boolesk söklogik är en metod för att föra samman de olika 

sökblocken till en enda sökning, genom användande av “AND” och “OR” (Östlundh, 2017). 

Slutligen applicerades avgränsningar på språk, peer reviewed, tid och fulltext till sökningen. 

Se bilaga 1 och 2. 
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Den första sökningen gjordes i databasen Cinahl. För att få en överblick av de 79 artiklarna 

som sökblock-sökningen resulterade i lästes alla titlar och här sker enligt Friberg (2017) den 

första gallringen. Kvar stod 24 artiklar vars abstract lästes och därigenom skapades det en 

översikt över det övergripande temat på artiklarna, samt inom vilka områden forskning 

bedrivits. Ytterligare åtta artiklar sållades bort. De resterande 16 artiklarna lästes av båda 

författarna i fulltext (ibid). Nio av dem gick vidare till kvalitétsgranskning och då alla 

artiklarna bedömdes ha medelhög till hög kvalitét inkluderas dem till studien. För sökningen i 

PubMed användes även där sökblock med relevanta sökord. Efter avgränsningarna återfanns 

sju artiklar som genomgick samma process som artiklarna i Cinahl-sökningen, och enbart en 

artikel granskades och inkluderades till studien. Med granskning menas att de inkluderade 

artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning enligt SBUs granskningsmall för kvalitativa 

studier (SBU, 2017). Artiklarnas olika delar, såsom problemformulering och metod, 

kontrollerades. Frågor som exempelvis om författarna fört relevanta etiska resonemang 

besvarades med “Ja”, “Nej” eller “Oklart”. Sammanlagt fanns 21 frågor, och om alla frågor 

besvarades med “Ja” fick artikeln 100% i granskningen och därmed hög kvalitet. Spannet för 

hög kvalitet låg på 80–100%, medelhög 65–85% och låg under 65%. Alla 10 artiklarna 

klarade kvalitetsgranskningen, se bilaga 3. Av artiklarna var tre från Brasilien, två från 

England, två från USA, en från Belgien, en från Thailand och en från Brunei. 

 

Analys 

Uppsatsen analyserades med hjälp av Fribergs (2017) analysmodell för litteraturstudier. 

Analysen delas in i fyra steg och i steg ett lästes artiklarna av författarna var för sig i sin 

helhet, för att få en opåverkad helhetsbild av studierna. Därefter sammanfattades respektive 

artikel som ett stöd i analysarbetet samt för att reducera textmassan. En artikelmatris 

utformades där artiklarnas mest väsentliga delar fördes in, se bilaga 4. I steg tre i analysen 

uppdagades likheter och skillnader i artiklarna. Detta för att tydliggöra vad varje artikel 

innehöll för information samt vad de kommit fram till i sina studier. I steg fyra sorterades de 

aspekter som handlade om samma sak, så att ett övergripande tema kunde formas (ibid). 

Exempelvis samlades alla delar ur artiklarna som handlade om patientsäkerhet ihop, och fick 

slutligen en gemensam underrubrik. Underrubrikerna som bedömdes ha övergripande logiska 

likheter aggregerades under samma huvudrubrik. Patientsäkerheten fick därmed ingå i 

huvudrubriken “konsekvenserna är ohållbara” tillsammans med “stressen leder till 

utbrändhet” samt “fysisk och psykisk påverkan”.  

 

Förförståelse 

För att kunna tolka, förstå och förklara ett fenomen beskrivs förförståelse av Augustinsson 

(2017) som en viktig byggsten i processen. Vid analys av empiriskt material påverkas det som 

studeras genom den egna uppfattningen (ibid). Det är därför av vikt att vara medveten om och 

förhålla sig kritisk till sin förförståelse. Viss förförståelse är människan ovetande om, och kan 

exempelvis innebära att omedvetet motsätta sig en teori eller ett fenomen. För att bli varse om 

sin förförståelse kan det därmed vara nödvändigt att diskutera den med andra. En text kan 

uppfattas olika beroende på vem som läser den, och därför kan det vara betydelsefullt att den 

tolkas av fler än en person (Norberg & Fagerberg, 2017). De antaganden författarna till 

studien hade var att arbetsrelaterad utbrändhet till största del uppkommer på grund av att tiden 

inte räcker till. Detta tros bero på personalbrist, ovillighet att tacka nej till extrajobb samt en 

obalans mellan viljan att vårda andra och att ta hand om sig själv. Författarna har under arbete 

och praktik själva erfarit stressade kollegor och handledare. Uppfattningen är att det 

påverkade yrkesutövningen samt drabbade humöret, sammanhållningen i teamet och den egna 

hälsan. Den egna förförståelsen har diskuterats både författarna emellan, men också i sällskap 

med handledare och andra studenter i samma handledningsgrupp.  
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 

Innan artiklarna valdes ut säkerställdes att studierna genomförts enligt etiska riktlinjer i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013), som kretsar kring fyra principer, göra-gott-

principen, icke-skada-principen, rättviseprincipen samt autonomiprincipen (ibid). 

Autonomiprincipen handlar både om rättigheter och skyldigheter. Dels säger den att den 

enskilda individen ska ha rätt till självbestämmande. Dels handlar det om att andra har en 

skyldighet att respektera individens rätt till att själv bestämma över sitt liv, så länge 

handlingarna inte skadar andra (Kjellström, 2017). Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna 

har etiska resonemang såsom informanternas rätt till frivillighet undersökts innan de 

inkluderats i studien. Sandman och Kjellström (2017) förklarar göra-gott-principen som en 

skyldighet att förebygga och minska skador samt främja det goda. Med skador menas i detta 

fall lidande eller smärta, och det goda syftar till välbefinnande och hälsa. Icke-skada-

principen går ut på att inte skada andra. Denna princip innefattar skador som åsamkar både 

fysisk som psykisk smärta (Kjellström, 2017). Både göra-gott-principen och icke-skada-

principen har även dem tagits i beaktning när etikavsnitten i respektive artikel inspekterats, så 

att en försäkran om att ingen kommit till skada under undersökningarna kunde fastställas. 

Slutligen förklaras rättviseprincipen som en moralisk skyldighet att handla rättvist mot 

medmänniskor. Det betyder också att alla människor är lika mycket värda och därmed ska 

behandlas lika (Kjellström, 2017). Vid granskning av artiklar har hänsyn tagits till 

rättviseprincipen på det sättet att ingen artikel har favoriserats utifrån författarnas personliga 

uppfattningar och tyckanden. En oberoende sökning med utgångspunkt i avgränsningar samt 

inklusions- och exklusionskriterier har utförts.  

 

RESULTAT 
 

Resultatet visade på sjuksköterskors egna upplevelser av arbetsrelaterad stress och utbrändhet, 

se tabell 1. Brister i arbetsmiljön påvisades i form av ett oansenligt stöd från ledande 

befattningar, kommunikationsproblem mellan både personal och chefer samt förekomst av 

våld på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna påverkades starkt av rådande personalbrist, tidsbrist 

och höga krav. Det resulterade i ohälsosamma effekter där stressen i vissa fall riskerade att 

leda till utbrändhet och där både vårdkvalitén och patienten kunde komma till skada. 

Resultatet presenteras under följande rubriker: Arbetsmiljön påverkar stresspåslaget, 

arbetsbelastningen är överansträngande, konsekvenserna är ohälsosamma.  

Tabell 1. Resultat i kategorier och underkategorier. 

Arbetsmiljön påverkar stresspåslaget Organisatoriska problem 

Kommunikativa brister 

Ogynnsam relation mellan kollegor 
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Närvaro av verbalt och fysiskt våld 

Arbetsbelastningen är 

överansträngande 

Brist på personal 

Brist på tid 

Höga krav från patienter och 

anhöriga 

Konsekvenserna är ohälsosamma Fysisk och psykisk påverkan 

Patientsäkerheten sätts på spel 

Stressen leder till utbrändhet 

 

Arbetsmiljön påverkar stresspåslaget 

Sjuksköterskorna upplevde att stöd från organisationen saknades, och att problem som lyftes 

av personalen ignorerades. Kommunikationen mellan kollegor var ogynnsam, och en 

otydlighet i rollfördelningen på avdelningarna uppdagades. Relationen personal sinsemellan 

blev lidande som ett resultat av stress och dålig kommunikation. Sjuksköterskan fick 

dessutom utstå både verbalt och fysiskt våld på arbetsplatsen. Sjuksköterskan upplevde brister 

i hur arbetsmiljön såg ut.  

 

Organisatoriska problem 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns organisatoriska problem i arbetsmiljön (Van Bogaert 

et al., 2018; Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2019; Yuwanich, Sandmark & 

Akhavan, 2017; Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; Kear & Ulrich, 2019; Gillespie & 

Melby, 2015; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019; Souza Ueno et al., 2019). Att arbeta under 

förutsättningar som var orimliga för sjuksköterskan att klara av satte hennes egen hälsa på 

spel. Mycket handlade om organisatoriska problem vilka den enskilda individen inte kan styra 

över. De begränsningar som organisationen satt kan skada den professionella värdigheten, 

speciellt när samma problem upprepas varje dag utan att förändringar görs. Det resulterade i 

allt från trötthet och depression till utmattning och utbrändhet (Oliviera, Pinel, Gonçalves & 

Diniz, 2015; Kear & Ulrich, 2019). Arbetsgivaren måste investera i att ta hand om sin 

personal, speciellt vad gäller psykiska besvär som uppkommer till följd av stressen (Kear & 

Ulrich, 2019). En policy om att enbart ha en eller två patienter per sjuksköterska beskrevs ha 

varit fördelaktigt (Rahman, Naing & Abdul-Mumin, 2019). Något som framställdes som både 

bristfälligt och klandervärt var utrymmet för att förbättra sin kompetens. Organisationen 

erbjöd inga kurser eller utbildningar för sin personal, utan det fick sjuksköterskorna bekosta 

själva (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017). Dessutom ansågs även lönerna vara 
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otillräckliga för det arbete sjuksköterskorna utförde (Rahman, Naing & Abdul-Mumin, 2019; 

Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Souza Ueno et al., 2019). Bristande resurser gjorde 

att arbetet blev ännu stressigare. Det fanns för få sjuksköterskor anställda, vilket bland annat 

ledde till att sjuksköterskor hyrdes in (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019; Giarelli, Denigris, 

Fisher, Maley & Nolan, 2019). De kunde i sin tur inte utföra arbetet tillräckligt bra för att de 

inte hade koll på sin tillfälliga arbetsplats. Ibland uppfattades de även som ointresserade av att 

utföra ett bra arbete då de visste att de inte skulle vara där länge. Problemet hade tagits upp 

med administrationen men de fick som svar att inget kunde göras åt saken. Dålig arbetsmiljö 

bidrog till stress på grund av frustration bland sjuksköterskor då de upplevde att de inte kunde 

ge patienterna tillräckligt god vård. Speciellt kände de att de inte kunde skapa eller 

upprätthålla en relation till sina patienter då de hade annat “viktigare” att göra (Giarelli, 

Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2019).  

 

Kommunikativa brister 

För att kunna uppnå bra samarbete handlade det även om god kommunikation och 

information, både i teamet men även på ledningsnivå (Van Bogaert et al., 2018; Giarelli, 

Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2019; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Wolf, 

Perhats, Delao & Clark, 2019; Rodrigues, Gouveia, da Silva, da Arruda, & Lopes, 2015; 

Rodrigues, et.al, 2015; Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015). En sjuksköterska måste 

kunna uttrycka och tala om sina negativa känslor och upplevelser på arbetet. När tidsbristen 

blev ett faktum påverkade det kommunikationen på arbetsplatsen på så vis att sjuksköterskor 

agerade defensivt och argt gentemot varandra. Tidsbristen och arbetsbelastningen hade en 

negativ effekt på kommunikationen. När sjuksköterskan sedan tog upp detta med ledningen 

upplevde de att de inte blev lyssnade på (Van Bogaert et al., 2018), vilket visade att ett 

adekvat stöd från ledande befattningar saknades. Detta resulterade i ytterligare stress 

(Gillespie & Melby, 2015; Van Bogaert et al., 2018). Bristfällig kommunikation kring 

patientens försämring orsakade en stor stress på sjuksköterskan. Det gällde likväl 

sjuksköterska-läkare som sjuksköterska-patient och patient-anhörig. Informationen nådde inte 

fram på ett korrekt sätt och det var påfrestande för sjuksköterskan. Frustrerande situationer 

där patienter beskrev hur de inte vill fortgå med sin behandling till sjuksköterskan men inte 

till sina anhöriga var ytterligare exempel (Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2019). 

Läkarnas underhaltiga kommunikationsförmåga beskrevs som ett problem, där sjuksköterskan 

flertalet gånger fick agera medlare mellan läkarna och deras patienter. Utöver det fick de även 

utföra arbetsuppgifter som inte föll inom ramarna för sjuksköterskerollen som följd till den 

bristfälliga kommunikationen, exempelvis sy en patient eller ge läkemedel utan ordination då 

läkarna inte gick att nå och patienten krävde akut hjälp (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 

2017). Det uppstod vissa oklarheter i rollerna på avdelningen. Sjuksköterskor förväntades 

bland annat lösa tekniska problem, vilket sjuksköterskan vanligtvis inte ska behöva göra. De 

förväntades även kunna reda ut alla konflikter och missförstånd som uppstod mellan 

personalen och patienterna/anhöriga. Det var enormt påfrestande för den emotionella och 

fysiska stressen för sjuksköterskorna. Den tid som lades på att hantera konflikter och fixa 

problem hade istället kunnat läggas på patienterna (Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; 

Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017).  

 

Ogynnsam relation mellan kollegor 

Stressen orsakade mycket besvär, däribland dålig stämning på arbetsplatsen och personalen 

sinsemellan (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019; Souza Ueno et al., 2019; Yuwanich, 

Sandmark & Akhavan, 2017; Van Bogaert et al., 2018; Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & 

Nolan, 2019). Det förekom klagande, snäsande samt minskad moral och motivation. Dåligt 

engagemang i arbetsgruppen likaså, och personalen varken hann eller ville hjälpa varandra 
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(Souza Ueno et al., 2019; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). Det beskrivs hur stämningen 

upplevs som spänd och i vissa fall traumatisk (Rodrigues, et.al, 2015; Wolf, Perhats, Delao & 

Clark, 2019). Vredesutbrott och sexuella trakasserier bland kollegor förekom (Kear & Ulrich, 

2019) och i vissa fall gick det så långt att allvarlig mobbning föranledde (Wolf, Perhats, Delao 

& Clark, 2019). Särskilt svårt var det att kommunicera och komma överens med de äldre i 

personalstyrkan (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Van Bogaert et al., 2018). De äldre 

hade också en tendens att inte kunna anpassa sig till förändringar. För att skapa ett bra 

arbetsklimat där alla trivs och kan samarbeta krävs att bli bekräftad av sina kollegor som ett 

stöd i arbetet (Van Bogaert et al., 2018).  

 

Närvaro av verbalt och fysiskt våld 

Både fysiskt och verbalt våld grundat ur aggressivt beteende visade sig vara vanligt 

förekommande för sjuksköterskorna (Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; Kear & 

Ulrich, 2019; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019; 

Gillespie & Melby, 2015). När patienterna inte fick den vård de förväntade sig kunde de bli 

aggressiva och det gick ut över personalen (Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; 

Gillespie & Melby, 2015). Det kunde också förekomma verbala övergrepp när patienter och 

anhöriga fick vänta längre än vad de förväntat sig på att få hjälp. Vid enstaka fall hade 

personalen även blivit utsatta för pistolhot och hot om explosiva ämnen på avdelningen (Kear 

& Ulrich, 2019). Risken som både det verbala och fysiska våldet innebär var mycket 

påfrestande för sjuksköterskan (Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; Kear & Ulrich, 

2019; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Gillespie & Melby, 2015). 

 

Arbetsbelastningen är överansträngande 

Sjuksköterskans upplevelser av arbetsrelaterad stress och utbrändhet berodde i stor 

utsträckning på bristen på personal. Personalbristen som rådde påverkade sjuksköterskorna 

negativt på många sätt, men främst ledde det till en markant tidsbrist. De alldeles för många 

arbetsuppgifterna tillsammans med de höga kraven från patienter och anhöriga var en 

bidragande faktor till att arbetsbelastningen kunde upplevas överansträngande.  

 

Brist på personal 

Sjuksköterskorna upplevde att det alltid var för lite personal som arbetade på skiftet (Souza 

Ueno et al., 2019; Rahman, Naing & Abdul-Mumin, 2019; Van Bogaert et al., 2018; Kear & 

Ulrich, 2019; Gillespie & Melby, 2015; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Wolf, 

Perhats, Delao & Clark, 2019). Sjuksköterskor upplever att det fanns färre sjuksköterskor än 

någonsin, samtidigt blev det fler och fler patienter per sjuksköterska och förväntningarna var 

högre än vad de klarade av att leva upp till (Rahman, Naing, & Abdul-Mumin, 2019; Souza 

Ueno et al., 2019; Van Bogaert et al., 2018; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). När 

arbetspassen var mellan 14–16 timmar långa, varje sjuksköterska hade 16 patienter var och 

ingen som kunde ersätta på avdelningen på rasterna (Kear & Ulrich, 2019), blev det tydligt att 

personalbristen skapade en obalans i arbetsbelastningen som skadade sjuksköterskan 

(Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). Det fanns 

oftast bara exakt så många sjuksköterskor som krävdes för att täcka skiftet och om någon blev 

sjuk eller var tvungen att gå hem tidigare fanns ingen ersättare. De som var kvar fick försöka 

lösa dagens utmaningar, även om det innebar att stanna kvar och arbeta övertid (Yuwanich, 

Sandmark & Akhavan, 2017; Kear & Ulrich, 2019; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). 

Under helger, högtidsdagar och nätter var det ofta brist på personal och det blev ingen 

spridning på nyutexaminerade och mer erfarna sjuksköterskor (Gillespie & Melby, 2015). 

Personalbristen bidrog till att sjuksköterskor upplevde stress och utmattning på jobbet 

(Gillespie & Melby, 2015; Souza Ueno et al., 2019; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). 
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Brist på tid 

Sjuksköterskorna upplevde en tidsbrist som starkt påverkade arbetsbelastningen (Kear & 

Ulrich, 2019; Van Bogaert et al., 2018; Souza Ueno et al., 2019; Gillespie & Melby, 2015; 

Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Oliviera, Pinel, 

Gonçalves & Diniz, 2015). Ofta hade sjuksköterskan ett för stort antal uppgifter i relation till 

den tid som fanns för att hinna färdigställa dem. De ansvarade för medicinering, omvårdnad, 

samarbete i gruppen och dokumentation, men var tvungna att be varandra om hjälp för att ha 

en chans att hinna med (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Wolf, Perhats, Delao & 

Clark, 2019; Souza Ueno et al., 2019). När det dessutom fallerade i planeringen kring 

patienterna och inga ordentliga scheman fanns för dagen genererade det i stress och 

överbelastning och förutsättningen att kunna genomföra ett adekvat jobb minskade (Souza 

Ueno et al., 2019; Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015). Att under sin arbetsdag hinna ta 

sina raster samt lämna avdelningen både psykiskt och fysiskt beskrevs som nyckeln till att 

minska trötthet och stress (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). Men då det ansågs omöjligt 

att hålla jämna steg med kraven på arbetet utan att hoppa över rasterna löste sjuksköterskorna 

det genom att skippa dem (Gillespie & Melby, 2015; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019; 

Kear & Ulrich, 2019). När arbetsbelastningen och tidsbristen blev för påtagligt hände det att 

sjuksköterskan stängde av och blev svår att nå. Om en sjuksköterska inte var tillgänglig för 

samtal och möten med patienter, kollegor och anhöriga, var chansen större att de hann med 

alla sina uppgifter (Van Bogaert et al., 2018). De kände att deras ansträngningar, oavsett hur 

mycket de försökte, var ineffektiva och otillräckliga. Känslan av att vara otillräcklig var en 

direkt effekt av tröttheten, stressen och överbelastningen. De upplevde att det inte spelade 

någon roll hur mycket de försökte, tiden fanns aldrig där och det var få sjuksköterskor som 

klarade av att arbeta under press en längre tid (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019; Souza 

Ueno et al., 2019; Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; Yuwanich, Sandmark & 

Akhavan, 2017). 

 

Höga krav från patienter och anhöriga 

En orsak till arbetsrelaterad stress berodde på krävande familjemedlemmar, ohövliga 

familjemedlemmar, orimliga krav från patienter och frustrerande försök att försöka möta 

patientens krav (Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2019; Yuwanich, Sandmark & 

Akhavan, 2017; Gillespie & Melby, 2015; Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; Van 

Bogaert et al., 2018; Gillespie & Melby, 2015). Det togs även upp hur patienter överlag är 

mer pålästa och krävande nu för tiden (Kear & Ulrich, 2019). Speciellt frustrerande var de 

patienter som ringde frekvent på klockan, trots att det var långt ifrån de som behövde mest 

vård. I den situationen handlade det dock företrädesvis om att patienterna var rädda och enbart 

ville ha sällskap, men samtidigt innebar det att tiden hos någon sämre blev begränsad 

(Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2019). Förväntningarna patienterna hade på 

vården var för höga för vad sjuksköterskorna kunde tillgodose. Det rörde sig främst om 

uppfattningarna om triagering. Både patienter och anhöriga hade svårt att förstå varför andra i 

vissa fall fick vård före dem. Framförallt verkade inte de anhöriga förstå att det fanns de 

patienter som var betydligt mycket mer sjukare än deras familjemedlem, och därmed också 

krävde vård snabbare (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Gillespie & Melby, 2015; 

Kear & Ulrich, 2019; Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015). Sjuksköterskan hann inte 

alltid möta patienternas behov, trots att det var något som sågs som önskvärt och som 

sjuksköterskan ansträngde sig för (Van Bogaert et al., 2018; Oliviera, Pinel, Gonçalves & 

Diniz, 2015; Souza Ueno et al., 2019; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019; Kear & Ulrich, 

2019). 
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Konsekvenserna är ohälsosamma 

Sjuksköterskans upplevelser av arbetsrelaterad stress och utbrändhet resulterade i flera 

psykiska och fysiska besvär. Som en effekt av tidsbrist, personalbrist och ofördelaktiga 

arbetsförhållanden påverkades i slutändan även patientsäkerheten, och när omständigheterna 

blev för påtagliga kunde stressen tillslut leda till utbrändhet. Konsekvenserna av stressen 

kunde leda till ohälsa. 

 

Fysisk och psykisk påverkan 

Fysiska och psykiska symtom på stress beskrevs av sjuksköterskorna och den höga 

arbetsbelastningen påverkade både den fysiska och den mentala hälsan (Rodrigues et al., 

2015; Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; 

Van Bogaert et al., 2018; Gillespie & Melby, 2015; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019; 

Souza Ueno et al., 2019). Det beskrevs att det är en stress i sig att arbeta på ett sjukhus där 

själva vårdandet i sig är en risk för psykologisk utmattning på grund av den hängivenhet det 

innebär (Rodrigues et al., 2015; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017). Arbetsrelaterad 

stress och frustration för sjuksköterskor resulterade i trötthet, huvudvärk, svettningar, förhöjt 

blodtryck, muskelvärk och sömnstörningar. Det förekom också gastrointestinala problem som 

hemorrojder, förstoppning och magont (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Van Bogaert 

et al., 2018; Rodrigues et al., 2015). Den mentala hälsan påverkades i form av ett ostabilt 

emotionellt mående med försämring av koncentration, motivation och minne men också med 

känslor som irritation, ilska, aggression, skuld och osäkerhet (Yuwanich, Sandmark & 

Akhavan, 2017; Rodrigues et al., 2015). Ibland gick ohälsan så långt att de upplevde 

depressiva syndrom, emotionell utmattning (Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; Wolf, 

Perhats, Delao & Clark, 2019; Souza Ueno et al., 2019; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 

2017) och utbrändhet (Van Bogaert et al., 2018; Gillespie & Melby, 2015; Oliviera, Pinel, 

Gonçalves & Diniz, 2015). Den emotionella tröttheten var svårare att hantera och återhämta 

sig från, än den fysiska, samt att den höga arbetsbelastningen förvärrade den mentala och 

fysiska hälsan. Den arbetsrelaterade tröttheten beskrevs som en tung vikt som de bar runt på 

ryggen hela dagarna (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). 

 

Patientsäkerheten sätts på spel 

Vårdkvalitén riskerade att påverkas negativt som ett resultat av de organisatoriska och 

strukturella problemen på arbetsplatsen (Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015). På grund 

av personalbristen, arbetsbelastningen och tidsbristen kunde inte sjuksköterskorna utföra sitt 

arbete patientsäkert (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Kear & Ulrich, 2019; Wolf, 

Perhats, Delao & Clark, 2019; Van Bogaert et al., 2018). Det fanns inte något utrymme för 

kritiskt tänkande, vilket i slutändan påverkade patienten negativt (Kear & Ulrich, 2019). 

Tröttheten som arbetet kunde orsaka inverkade på patientsäkerheten då sjuksköterskan blev 

ineffektiv och ouppmärksam. De glömde saker, gjorde misstag och hade brist på motivation 

(Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). När andra vårdavdelningar var fulla blev patienter 

liggande i korridorerna i flera timmar utan någonstans att flyttas (Yuwanich, Sandmark & 

Akhavan, 2017; Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015). Sjuksköterskorna upplevde stor 

ångest och stress över de liv som kunde vara i fara och för de krav som de förväntades leva 

upp till (Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017). 

Omsättningen av personal till följd av stress och utbrändhet äventyrade patientsäkerheten på 

så vis att man förlorade skicklig personal, men också att tiden gick till att utbilda ny personal 

istället för att ta hand om patienterna (Rahman, Naing, & Abdul-Mumin, 2019). 

Arbetsbelastningen gjorde att sjuksköterskan var tvungen att arbeta snabbare än vad hen 

klarade av. Det innebar också att hen var tvungen att göra val i omvårdnaden, vilket 

resulterade i att en annars värdefull social interaktion med patienterna prioriterades bort.  Ett 
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säkert och väl utfört arbete kunde inte tillhandahållas (Van Bogaert et al., 2018; Oliviera, 

Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015; Kear & Ulrich, 2019; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 

2017). 

 

Stressen leder till utbrändhet 

Den stress som sjuksköterskorna upplevde riskerade att leda dem till utbrändhet (Wolf, 

Perhats, Delao & Clark, 2019; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Kear & Ulrich, 2019; 

Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2019). Konsekvenserna av att arbeta i en starkt 

stressande arbetsmiljö var kronisk trötthet, nedsatt arbetsprestanda, sömnlöshet och 

känslomässiga besvär (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). Utöver de symtomen drabbade 

även den arbetsrelaterade stressen trivseln och stämningen på arbetet. Stressen påverkade inte 

enbart personalen, utan även patienterna. Sjuksköterskorna hann inte ge sitt fulla fokus till 

patienterna och var inte uppmärksamma på förändringar i behandling och sjukdom. 

Sjuksköterskorna uttryckte en rädsla för att missa något väsentligt, som i slutändan skulle 

skada patienten (Van Bogaert et al., 2018; Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2019). 

Samtidigt kunde stressen yttra sig genom att personalen blev besatta av vissa fall, och att de 

kom alldeles för nära vissa av sina patienter. Det kunde också ge stora konsekvenser i 

privatlivet i form av insomningsproblem, mardrömmar och sorg (Giarelli, Denigris, Fisher, 

Maley & Nolan, 2019). Familjerelationer påverkades också negativt, då sjuksköterskorna drog 

sig tillbaka mer och mer. När de kom hem från arbetsplatsen stängde de in sig och ville inte 

umgås med sina familjemedlemmar. Slutligen kunde stressen leda till att sjuksköterskan 

antingen sade upp sig (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017) eller drabbades av utbrändhet 

(Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). Det förekom en extremt hög risk för utbrändhet och för 

att begå mediciniska fel på grund av den ständiga multitaskingen och tröttheten. Det bildades 

en ond spiral när arbetsförhållandena var undermåliga. Sjuksköterskorna sjukanmälde sig från 

arbetet för att de var utmattade, vilket satte alla de som var kvar på arbetsplatsen i samma sits 

(Kear & Ulrich, 2019). Tillslut orkade ingen längre (Kear & Ulrich, 2019; Yuwanich, 

Sandmark & Akhavan, 2017; Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Studien är en litteraturstudie av kvalitativ karaktär med induktiv ansats. En kvalitativ design 

ansågs relevant då författarnas målsättning var att belysa sjuksköterskors levda erfarenheter 

och upplevelser av arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Författarna anser inte att någon 

annan design hade varit passande då den valda designen enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) syftar till att granska och tolka texter, exempelvis intervjumaterial. Vidare 

beskrivs hur induktiv ansats innebär att objektivt analysera en text baserad på människors 

upplevelser eller erfarenheter och kännetecknas av att i dataunderlaget söka samband (ibid). 

 

Sökprocessen 

Efter färdigställd projektplan var författarna inställda på att genomföra en intervjustudie. Då 

Etik Sydost nekade etiskt godkännande, utan vidare anledning eller förbättringsförslag, 

ändrade studien riktning till en litteraturstudie. När studien ändrade design tog författarna 

kontakt med sökhjälp via Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Detta ansågs vara till 

fördel för tillförlitligheten i studien då sökorden som användes i artikelsökningen diskuterades 

fram i samråd och verifierades av en oberoende person innan datainsamlingen påbörjades 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Något författarna inte var medvetna om var att 

genom avgränsningen “Fulltext” i databasen Cinahl plockades även artiklar med tillgång till 

fulltext bort. Skillnaden var att de hade en annan länk för åtkomst till artikeln i helhet. Hade 
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författarna vetat det hade eventuellt relevanta artiklar inte sållats bort och kunnat vara till 

användning till studien. Resterande avgränsningar ansågs logiska för studien. Engelska 

användes då författarna endast har språkkunskap i svenska och engelska och tidsperioden på 

tio år var rimlig då den senaste forskningen eftersöktes. Friberg (2017) skriver att det är 

omöjligt att, för både en forskare och en student på kandidatnivå, kunna studera all tillgänglig 

forskning. Avgränsningar är därmed nödvändiga och ett kritiskt förhållningssätt genom hela 

processen kan kompensera för den bortvalda forskningen (ibid). Anledningen till att enbart en 

artikel valdes ur databasen PubMed var då författarna ansåg att den tidigare sökningen i 

Cinahl gav tillräckligt många och relevanta träffar. Trovärdighet och rimlighet i arbetet 

handlar enligt Rosberg (2017) om huruvida tolkningarna i resultatet är trovärdiga och rimliga 

både i förhållande till vad de har för avsikt att belysa samt hur dataunderlaget förvaltats av 

författarna (ibid). Med tiden författarna gick miste om hade en noggrannare artikelsökning 

kunnat genomförts för en eventuellt mer trovärdig grund för resultatet. Trots svårigheter och 

tidsbrist i sökningen anser författarna att de artiklar som slutligen tolkats till resultatet i 

studien är trovärdiga och rimliga då de svarar till syftet och länkas samman till bakgrunden.  

 

Urval 

Studien innehöll både inklusions- respektive exklusionskriterier. Studiens kvalité stärks när 

alla inkluderade artiklar är peer reviewed, vilket innebär att de granskats och bedömts vara 

vetenskapliga (Henricson, 2017). Inklusionskriterierna var menade till att vara relevanta för 

studiens syfte och överförbarhet då det säkerställdes att artiklarna var etiskt granskade, peer-

reviewed, kvalitativa, utgå från sjuksköterskans perspektiv samt ha som syfte att undersöka 

relaterade områden som författarnas arbete belyser. Författarna valde att inte exkludera 

studier utförda i spridda länder då de ansågs av vikt att syftet och fenomenet styrde urvalet 

och inte området där studien genomförts. Författarna valde att inte exkludera studier utförda i 

spridda länder då de ansågs av vikt att syftet och fenomenet styrde urvalet och inte området 

där studien genomförts. Rosberg (2017) beskriver hur överförbarheten grundas i variation och 

djup i materialet för att fenomenet ska bli så rikt som möjligt (ibid). En variation i materialet 

förekom då de inkluderade artiklarna var från flera olika länder i världen. Trots valda 

avgränsningar försäkrade sig författarna om att artiklarna som gick vidare till 

kvalitétsgranskning föll inom ramarna för kriterierna. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklar är väsentligt för att bedöma huruvida en artikel är tillräckligt 

bra för att inkludera i studien eller inte (Friberg, 2017). Kvalitetsgranskningen är därmed till 

för att sålla bort de artiklar som ej håller måttet. De artiklar som fick betyget “medelhög” 

missade vissa delar i utformningen, såsom beskrivning av den egna förförståelsen relaterat till 

datainsamling och analys. Efter diskussion författarna emellan togs beslut om den uteblivna 

delen ansågs vara betydelsefull för att kunna svara på syftet till studien eller inte. Vad gäller 

artiklarna till denna studie fick samtliga tillfredsställande resultat i granskningen vilket 

innebar att inga artiklar behövde exkluderades. Det beskrivs av Friberg (2017) att 

kvalitetsgranskningen också är viktig då det visar vad analysen grundas på och hur resultatet 

har kommit till (ibid). Författarna förhöll sig till de etiska principerna då ett mål med arbetet 

var att hålla en hög etisk nivå. Även detta försäkrade sig författarna om genom 

kvalitetsgranskningen.  

 

Analys 

Författarna har under processen varit medvetna om sin förförståelse. Den har talats om 

författarna emellan men även under handledning med andra studenter och handledare. Enligt 

Henricson (2014) ökar resultatets pålitlighet och trovärdighet då förförståelsen i relation till 
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resultatet reflekteras och diskuteras mellan författarna och med utomstående. Genom 

gemensam reflektion kunde förförståelsens påverkan begränsas då flera synvinklar dryftas 

(ibid). 

 

Den litteraturöversikt som användes när datan analyserades fungerade som ett strukturerat 

arbetssätt för att bearbeta och skapa en översikt över det insamlade materialet (Friberg, 2017). 

Att i första skedet läsa materialet enskilt för att senare gemensamt sammanfatta varje artikel 

var till god hjälp för att få en helhetsbild, helt opåverkade av varandra. Att urskilja likheter 

och skillnader genomfördes tillsammans för att redan där skapa en struktur över hur resultatet 

skulle formuleras. Betydelsefulla ord och meningsenheter registrerades och användes som 

huvudrubriker och underrubriker i resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att brister i arbetsmiljön var en bidragande faktor till upplevd stress, där 

organisatoriska problem uppdagades. Det kunde handla om begränsningar i 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen, för många patienter per sjuksköterska och dåliga 

löner. De organisatoriska problemen ledde framförallt till att sjuksköterskan var tvungen att 

prioritera bort relationen till patienterna för att de hade annat “viktigare” att göra. 

Kommunikativa brister både på ledningsnivå, men även kollegor sinsemellan, avslöjades och 

förklarades som besvärande. Stressen som den ökade arbetsbelastningen, tillsammans med 

bristfällig kommunikation, orsakade leder till en dålig stämning och försämrad moral på 

arbetsplatsen. Arbetsbelastningen ökade på grund av personalbristen som råder, och det 

skapade i sin tur en omfattande tidsbrist. Denna tidsbrist orsakade stora psykiska problem för 

sjuksköterskan som dessutom var hårt pressad av patienter och anhörigas förväntningar. Både 

den mentala och fysiska hälsan sattes på spel när stressen blev för omfattande, men 

framförallt äventyrades patientsäkerheten när sjuksköterskorna inte mådde bra. Till sist kunde 

stressen driva sjuksköterskan till utbrändhet, om hjälp och tid för att vila inte gavs. 

 

Förändringar på organisationsnivå krävs  

Resultatet visar att sjuksköterskorna arbetar extremt långa pass, i vissa fall upp till 16 timmar, 

vilket bidrog till en omfattande stress och trötthet (Kear & Ulrich, 2019). Gyllensten, 

Andersson och Muller (2018) ger förslag på en reducerad arbetsdag för sjuksköterskor. De har 

kommit fram till att ett kortare arbetspass bidrar till en mer hållbar arbetssituation, piggare 

personal och ett trevligare arbetsklimat (ibid). Dahlberg och Segesten (2010) menar att en 

sjuksköterska som upplever brister i arbetsmiljön har svårt att sätta sig in i patientens 

perspektiv och därmed inte heller kunna tillgodose en säker vård. Att arbeta för långa pass 

påverkar orken och god vård kan därmed inte erhållas. Konsekvenserna av ett icke-vårdande 

kan leda till ett lidande för patienten (ibid).  

 

Med resultatet framgick det att det råder en oklarhet i hur arbetsuppgifterna ska fördelas 

mellan de olika yrkeskategorierna och att det är ett tecken på dålig kommunikation och 

teamarbete (Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017). Det stod även klart att hjälp från 

ledande befattningar kring denna typ av problem saknades (Gillespie & Melby, 2015). I en 

studie av Flinkman, Isopahkala-Bouret och Salanterä (2013) beskrivs det hur sjuksköterskan 

tvingats övervaka och agera mentor till oerfarna läkare. Förutom sitt egna arbete var de 

tvungna att även i vissa fall ta hand om läkarnas uppgifter och hålla koll så att ingenting blev 

fel (ibid). Problemet bekräftas ytterligare av Moreno et al. (2018) som beskriver hur 

sjuksköterskor behövde avsätta tid för att utföra uppgifter som ligger utanför det 

professionella sammanhanget. De förklarade hur sjuksköterskorna kände sig mer som ett 

lager, receptionist och elektriker än som en sjuksköterska (ibid). Miljön som råder på 
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avdelningen har en betydande roll för patienten som uppmärksammar och blir påverkad av 

brister i arbetsfördelning och belastning (Edvarsson & Wijk, 2017).  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor anser sig förtjäna en högre inkomst än vad de får i nuläget. 

En lön som speglar sig i det arbete de utför är önskvärt (Rahman, Naing & Abdul-Mumin, 

2019; Yuwanich, Sandmark & Akhavan, 2017; Souza Ueno et al., 2019). Flinkman, 

Isopahkala-Bouret och Salanterä (2013) bekräftar problematiken och menar att lönen är för 

låg i relation till det ansvar sjuksköterskan har. De problematiserar även hur andra 

yrkesgrupper får mer pengar än en sjuksköterska trots att de inte har ett lika riskfyllt arbete 

som faktiskt kan generera livsödande konsekvenser om personalen inte är alert (ibid). En 

sjuksköterska som inte är nöjd med sitt arbete löper stor risk för att föra över sin missnöjdhet 

på patienten (Edvarsson & Wijk, 2017). Wärnå-Furu (2017) skriver att när individen är stolt 

över sitt arbete kan de inre hälsoresurserna nyttjas och en personlig utveckling i arbetslivet 

ske.  

 

I resultatet framgår det att stress ligger till grund för problem med dålig stämning och 

minskad moral personalen sinsemellan (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). Det bekräftas 

av Fausto Vitorino et al. (2019) som förklarar att när en sjuksköterska drabbas av utmattning 

får arbetsplatsen följder i form av frånvaro på grund av bristande intresse för arbetet. En 

utmattad sjuksköterska löper dessutom större risk för att hamna i konflikter med kollegor. Det 

försämrar arbetsklimatet för alla i teamet, inte bara den drabbade sjuksköterskan (ibid). 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att när människan drabbas av ohälsa kan ett lidande 

uppstå, och när sjuksköterskan själv upplever former av lidande finns en risk att det överförs 

till patienten. En väsentlig beståndsdel av hälsa grundar sig i sin egen självkännedom och 

samspelet med andra människor (ibid).  

 

Orimliga krav på sjuksköterskan 

Det visar sig tydligt i resultatet att personalbrist och tidsbrist går hand i hand och orsakar stora 

svårigheter för sjuksköterskan. Personalbristen leder till stress och utmattning eftersom 

arbetspassen blir för långa med övertid samt få eller inga möjligheter att ta raster (Kear & 

Ulrich, 2019). Den ökade arbetsbelastningen gör det omöjligt för sjuksköterskan att hinna 

utföra alla dagens uppgifter (Souza Ueno et al., 2019). När sjuksköterskan inte hinner ta raster 

för att vila påverkas arbetsinsatsen i den bemärkelsen att slarv och misstag oftare blir regel än 

undantag (Souza Ueno et al., 2019). Liknande resultat påvisas av Flinkman, Isopahkala-

Bournet och Salanterä (2013) är sjuksköterskan, på grund av en ohållbart hög 

arbetsbelastning, likt en maskin utförde alla sina uppgifter utan att ha patienten i åtanke. De 

var enbart två sjuksköterskor på 40 patienter och därför fick dem som en negativ konsekvens 

prioritera bort relationen till patienterna (ibid). Även Fausto Vitorino et al. (2019) har i sin 

studie kommit fram till att arbetsrelaterad stress har en ogynnsam inverkan på arbetsinsatsen. 

Arbetet enligt den etiska kod, vilket professionens anseende vilar på, går förlorad (ibid). Hälsa 

är enligt Wärnå-furu (2017) en kraft med vilken sjuksköterskan kan kontrollera sin 

livssituation. De menar att hälsa yttrar sig genom attityden och handlandet, samt att det 

sammantaget bidrar till ett motstånd mot yttre påfrestningar och krav (ibid). Sjuksköterskor 

som bemästrar sin hälsa och upplever arbetsmiljön som god ger också goda förutsättningar för 

en säker vård (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Resultatet visar även att patienter och anhöriga ställer höga krav på sjuksköterskans 

tillgänglighet och uppmärksamhet vilket ökar den arbetsrelaterade stressen (Giarelli, Denigris, 

Fisher, Maley & Nolan, 2019). Sjuksköterskan strävar efter att kunna möta förväntningarna 

som patienter och anhöriga har på vården, men det är inte möjligt om inte tiden finns (Van 
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Bogaert et al., 2018; Oliviera, Pinel, Gonçalves & Diniz, 2015). Att på sin arbetsplats uppleva 

känslan av att inte räcka till och att oavsett ansträngningarna vara ineffektiv och otillräcklig är 

en direkt effekt av trötthet, stress och överbelastning (Wolf, Perhats, Delao & Clark, 2019). I 

en studie om utmattningssyndrom hos sjuksköterskor verksamma inom neonatologi beskriver 

Fausto Vitorino et al. (2019) att när en sjuksköterska drabbas av arbetsrelaterad utmattning 

grundar det sig i hög vardaglig stress, underskott av anställda sjuksköterskor och en orimlig 

mängd uppgifter. Utmattningssyndrom orsakat av arbetet är relaterat till den föreställningen 

som finns av hälso- och sjukvårdspersonal i bemärkelsen av överväldigande arbetsbelastning 

och höga nivåer av stress (ibid). Moreno et al. (2018) styrker hur kraven på sjuksköterskan 

medför känslor av osäkerhet och rädsla. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att om 

sjuksköterskan har bråttom och ger intryck av oengagemang och kallhet påverkar det 

patientens välbefinnande negativt. Vidare beskriver författarna att när vårdaren inte kan 

tillgodose ett gott vårdande som stärker hälsoprocessen kan ett vårdlidande uppstå (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Medlidande handlar enligt Wiklund (2003) om att vårda i balans med 

närvaro, öppenhet och förståelse för patienten. Om vårdaren själv upplever ett lidande finns 

risk att det tar överhanden och vårdaren blir oförmögen att hjälpa patienten (ibid). Om 

sjuksköterskan drabbas av medkänslotrötthet kan det leda till svårigheter att se det 

meningsfulla i ömsesidiga relationer, och en förlust av förmågan att ta hand om sig själv i 

känslomässiga, intensiva möten. Medkänslotrötthet innebär att individen är känslomässigt 

utmattad, och kan uppleva känslor av otillräcklighet och lidande istället för medlidande i 

mötet med patienten (Wiklund Gustin, 2017).  

 

Stressresistens 

Av studiens resultat framgick att anledningarna till att uppleva stress på arbetsplatsen var 

många (Gillespie & Melby, 2015; Kear & Ulrich, 2019). Stressen kunde påverka både den 

fysiska och mentala hälsan (Van Bogaert et al., 2018), patientsäkerheten (Wolf, Perhats, 

Delao & Clark, 2019) samt privatlivet (Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2019). 

Happell et al. (2013) förklarar betydelsen av att hantera sin stress. En mängd olika typer av 

hjälpmedel för att minimera risken att drabbas av arbetsrelaterad stress synliggörs, bland 

annat sociala aktiviteter tillsammans med kollegorna, lyssna på musik, få tillgång till massage, 

bekräftelse från chefer samt organisationsutvecklingsfilosofier. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att sjuksköterskan behöver analysera sitt egna lidande för att kunna hjälpa en annan 

människa till hälsa.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

 

Förändringar som kan gynna professionen skulle kunna vara att införa en reducerad arbetsdag 

för att minska andelen stressad personal. Krav på sjuksköterskan är nödvändigt för att vården 

ska bibehålla en hög kvalité och säkerhet, men kraven måste fördelas jämnt på teamet. 

Organisationen bör ge en tydlig bild över arbetsfördelningen för att minska onödig extra 

arbetsbelastning samt upprätthålla ett adekvat teamarbete. De bör också upptäcka ohälsa 

bland de anställda och erbjuda hjälp till de som behöver för att arbetsklimatet ska vara 

inbjudande och positivt för alla i personalen. Det krävs en löneökning för sjuksköterskor för 

att de ska känna sig mer uppskattade och vilja stanna på sitt arbete. Dessutom behövs fler 

sjuksköterskor så att personal alltid finns tillgänglig. Det bidrar till att kompenseringar och 

prioriteringar kan uteslutas samt att en bättre vård under mer fördelaktiga arbetsförhållanden 

kan erbjudas. Stressresistens krävs för att undvika att stressen tar överhand. Det handlar om 

att skapa egna personliga strategier för att hantera stressfyllda situationer. Kostnadsfria kurser 

i stresshantering för personalen borde erbjudas. Teambuilding och aktiviteter utanför arbetstid 

kan gynna relationerna på arbetsplatsen, således skapas en förbättrad arbetsmiljö. Fler platser 
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på betalda vidareutbildningar och fristående kurser skulle kunna få personalen att vilja stanna 

kvar och utvecklas. Det hade dessutom inneburit en ökad kompetens på arbetsplatsen. 

Medkänslotrötthet relaterat till medlidande kan undvikas genom att inte döma de vårdare som 

drabbats. Istället krävs att ett stöd från kollegor och familj etableras och upprätthålls för att 

individen ska kunna vara närvarande i svåra situationer.  

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Sjuksköterskor behövs för att sjukvården ska gå runt, och därför krävs en reform som gynnar 

arbetstagarna och bidrar till att de vill stanna kvar i sin profession. Forskning om svenska 

sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och utbrändhet specifikt är 

intresseväckande och av behovet påkallat. Förslagsvis är kvalitativa intervjustudier särskilt 

betydelsefulla för ämnet då sjuksköterskors egna upplevelser av stress och utbrändhet då kan 

exponeras och diskuteras vidare. Studier med fokus på vilka det är som löper större risk att 

drabbas av utbrändhet är intressant för att kunna uppmärksamma när psykisk ohälsa uppstår 

och kunna hjälpa dem tidigt i sjukdomsförloppet. Forskning kring vilken typ av arbetsmiljö 

eller arbetsplats där risken för utbrändhet är störst är också nödvändig. Emellertid bedöms all 

typ av forskning i anknytning till ämnet som essentiellt då det inte kan lyftas nog. 

 

SLUTSATS 

 

Det råder inga tvivel om att sjuksköterskeyrket innebär en stressig arbetsmiljö och en hög 

arbetsbelastning. Sjuksköterskor upplever brister på organisationsnivå, däribland låga löner, 

brist på personal, oklarheter i arbetsfördelning samt orimligt långa arbetsdagar. Det genererar 

i stress för sjuksköterskan och dominoeffekten äventyrar patientsäkerheten samt 

sjuksköterskans egen hälsa. Höga krav ställs på sjuksköterskan, men inga förutsättningar finns 

för att kunna leva upp till kraven. Den arbetsrelaterade stressen blir oftast långvarig och 

ihållande och utbrändhet blir för många ett faktum. När vården inte tar hand om 

sjuksköterskan kan inte sjuksköterskan ta hand om vården. Stress och utbrändhet bland 

sjuksköterskor är till viss del redan beforskat, men vidare forskning inom ämnet är av stor vikt 

för att problemet ska offentliggöras ytterligare och således även reduceras. En ökad kunskap 

och medvetenhet kring stress och utbrändhet kan leda till en förbättrad hälsa för både 

sjuksköterskan och patienten. 
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psykosomatisk 
återverkningar 

i relation till 
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