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SAMMANFATTNING  
 
Vårdyrket ställer höga krav på individen resulterande i en överbelastning som leder till stress 
och fatigue. Syftet med studien var att beskriva hur stress och fatigue påverkar vårdpersonal 
och deras arbetsförmåga. För att besvara frågeställningarna gjordes en litteraturstudie med 
kvalitativ ansats där systematiskt uppsökta, vetenskapliga artiklar analyserades. Av resultatet 
framkom fyra huvudkategorier som beskriver påverkan på vårdpersonal och deras 
arbetsförmåga: Arbetets art, organisation och krav, vårdarens kropp och själ, förlust av 
kontroll samt att bibehålla vårdarens välbefinnande. Roterande skiftarbete och hög 
arbetsbelastning är de största bidragande faktorerna till stress och fatigue. En negativ inverkan 
kan ses på psykisk och fysisk hälsa, likväl som på arbetsförmåga och patientsäkerhet. Den 
slutsats som dras är att stress och fatigue är ett problem inom vården som har konsekvenser 
för både personal och patienter.   
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INLEDNING 
 
Med flera års erfarenhet inom vården anser författarna att vårdyrkets professioner ställer höga 
krav på individen från flera olika vinklar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall ledningen av 
hälso- och sjukvård vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 
kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (SFS, 1982:763). Författarna anser att 
vårdyrket ställer flera höga krav på människan och orden stress och trötthet uttrycks dagligen 
på arbetsplatsen. Kan avsikten att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens ramar för en god vård 
fullgöras i en miljö där trötthet och stress är ett vanligt förekommande fenomen? 
 

BAKGRUND 
 
Arbetsmiljölagen finns för att förhindra ohälsa och olyckor i arbetet samt att skapa en god 
arbetsmiljö med innehållsrikedom, gemenskap och möjlighet till utveckling för individen.  
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ska miljön på arbetsplatsen vara tillfredställande och 
ligga i samtid med samhällets sociala och tekniska utveckling. Vidare säger lagen att 
förhållandena på arbetet ska anpassas till individens psykiska och fysiska förutsättningar. 
Personalen på en arbetsplats ska ha möjlighet till medbestämmande och utveckling av sin 
arbetssituation.  Det uttrycks även att arbetet ska vara organiserat på ett sådant sätt att 
arbetaren inte utsätts för fysiska och psykiska påfrestningar som kan leda till ohälsa eller 
olycka.  
 
Vårdpersonal är en yrkesgrupp som har en arbetssituation som är präglad av stress på grund 
av krav såsom stort ansvar och obekväma arbetstider (Bailey & Clarke, 1992) 
Att arbeta så långa dagar att det leder till sömnbrist och förskjutningar av den cirkadiska 
rytmen, det vill säga dygnsrytmen, har länge varit ett problem för vårdpersonal och har kallats 
för vårdyrkets akilleshäl (Leach, 2000). 
 
Fenomenet stress härstammar från slutet av 1800-talet när världen började ta den form den har 
idag. I och med teknisk utveckling såsom uppkomst av industrier, invandring från landsbygd 
till städer samt nya vägar för kommunikation började helt nya krav ställas på människan. 
Arbetsgrupper som använder sin hjärnkapacitet i stället för sin muskelstyrka ökade i antal, 
vilket ledde till fler överansträngningar av hjärnan, som i sin tur orsakade att människor blev 
utbrända. De nya mentala belastningar som individen tvingades utstå när välfärdssamhället 
skapades fick både fysiska och psykiska konsekvenser (Ekman & Arnetz, 2005). 
 
Åhsberg (1998) redovisar i sin avhandling hur fenomenet fatigue har betraktats av andra 
forskare ur ett historiskt perspektiv. Enligt Åhsberg (1998) menar Bartley (1976) att ordet 
fatigue länge har varit ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp, som inbegriper både 
självupplevda och mätbara aspekter. Fenomenet har länge ansetts vara ett problem inom den 
medicinska vetenskapen. Enligt Åhsberg (1998) publicerades en artikel år 1869 av Beard 
(1869) som förklarar fatigue som en utmattning av människan nervsystem. Vidare säger 
Åhsberg (1998) att Muscio (1921) erkänner fatigue som flera olika företeelser utan relation 
med varandra. Muscio menade dock att fatigue inte skulle ingå i den vetenskapliga 
diskussionen eftersom mätinstrument inte existerade. Slutligen visar Åhsberg (1998) att Bills 
(1934) på 1930-talet framhöll att fatigue inte är ett enhetligt begrepp, men eftersom termen 
var så pass inarbetad fanns det fördelar i att försöka framställa en enhetlig definition som idag 
innebär en överdriven subjektiv och objektiv trötthet med påverkan på prestationsförmågan.  
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Det finns ett flertal olika faktorer på arbetet som orsakar fatigue hos människan. Vid arbete 
som medför stor arbetsbelastning och mycket muskelarbete utmattas kroppen och dess 
muskler. En hög mental arbetsbelastning är en annan faktor som leder till fatigue. I den 
mentala belastningen innefattas över- och underansträngning av hjärnan samt att arbeta för 
länge eller för ofta. En underbelastning av hjärnan kan ses hos personer med jobb som är 
enformiga. Relaterat till den mentala belastningen är den psykologiska ansträngningen, som 
kan ses i yrken med frånvaro av mål och möjlighet till framgång. Sensorisk belastning beror 
på uppgifter som kräver många snabba ögonrörelser och följden av dessa blir en ögontrötthet 
som nedsätter individens prestationsförmåga. Andra faktorer som kan bidra till fatigue 
inbegriper tiden på dygnet som arbetet utförs, hur mycket och hur väl individen sover, miljön 
runt omkring såsom värme, kyla och störande ljud, samt av personliga skillnader hos 
individen. De individuella skillnaderna är medfödda och beror på människan som individ, och 
kan göra att fysisk och mental styrka och drivkraft varierar beroende på människan (Åhsberg, 
1998). 
 
Optimal mental prestationsförmåga kräver en kombination av tillräckligt mycket sömn och 
cirkadisk vakenhet. Man ser en drastisk ökning av drivkraften för sömn vid mindre än fem 
timmar sömn per dygn. Koncentrations- och kognitiv förmåga minskar efter ca 15 timmars 
vakenhet. Människor som jobbar natt är tvungna till att hålla sig vakna när cirkadiska rytmer 
förmedlar till kroppen att den behöver sömn och sedan försöka sova när de cirkadiska 
rytmerna ökar vakenhetsgraden (Owens, 2007). 
 
Tidigare forskning 
Åkerstedt (2003) kom fram till att skiftarbete leder till fatigue på grund av stress och rubbning 
av den cirkadiska rytmen. I en review av Kunner, King och Kolkhorst (2007) framgick att när 
vårdpersonal drabbades av fatigue tillkom följder som inbegrer fel i medicinadministrering, 
nedsatt prestationsförmåga, personliga problem, sjukfrånvaro från jobbet och missnöje med 
sitt arbete. Scott, Rogers, Hwang och Zang (2006) har undersökt förekomsten av samband 
mellan antalet arbetstimmar och den mängd misstag sjuksköterskor begår. Resultatet pekar på 
att den vårdpersonal som jobbar på natten var påtagligt mycket mer benägna att begå 
medicinska misstag än de som arbetar på dagen . Rosenkind, Gander, Gregory, Smith, Miller, 
Oyung, Webben och Johnson (1996) skrev en review där relevanta vetenskapliga fynd 
relaterade till sömn sammanfattades. Slutsatsen som drogs var att vid rubbning av den 
cirkadiska rytmen uppstår flera negativa följder hos människan, bland annat förlängd 
reaktionstid, nedsatt koncentrationsförmåga samt svårigheter att fatta beslut. Fatigue leder till 
ytterligare negativa konsekvenser för människan såsom nedsatt förmåga att lösa oväntade 
problem, minskade kommunikationsfärdigheter, nedsatt motivation, irritabilitet samt att 
förmågan till empati minskar (Ibid.).  

Studien av Poissonnet och Vérnon (2000) visade att flera av kroppens organsystem tar skada 
av långvarig stress, exempelvis sjukdomar från hjärt- och kärlsystemet, gastrointestinala 
skador och sjukdomar samt obalans i våra hormonella regleringssystem. Hos kvinnor kunde 
rubbningar i menstruationscykeln vara en konsekvens av långvariga, höga stressnivåer. 
Nedsatt fertilitet kunde komma till följd av stress, och då främst hos kvinnor. Stress är inte 
enbart skadligt för kroppen, utan i en intervjustudie av Oliveira Santos, Bauer de Camargo 
Silva, Boutlett Munari och Inocenti Miasso (2007) framkom även psykiska besvär såsom 
känslor av ilska, vrede och fientlighet. Individen kan också uppleva spänningar, ångest samt 
att stämningsläget kan sjunka och leda till depressiva symtom. Altun (2002) beskrev också 
psykiska problem, nämligen känslor av hjälplöshet och minskad självkänsla. Svårigheter att 
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passa tider, frånvaro från jobbet och brist på mellanmänskliga relationer exemplifierar 
beteendemässiga konsekvenser av stress o fatigue (Ibid.).  

 
Teoretisk referensram 
Stress 
Enligt Bailey och Clarke (1992) kan stress definieras enligt tre olika modeller, närmare 
bestämt stimulusbaserad modell, responsbaserad modell och transaktionsmodell för stress. 
Enligt den stimulusbaserade modellen ligger ett stimulus till grund för kroppens reaktion och 
bildar således stressen. Detta gör stressen till något som kommer till människan från den miljö 
hon vistas i. Forskning med utgångspunkt från denna modell har visat att stress ger symtom 
såsom ångest, depression, huvudvärk, diarré och utmattning. Det har dock varit svårt att på 
denna väg bestämma exakt vad det är som framkallar dessa symtom. Den responsbaserade 
modellen för stress menar att det är människans fysiologiska reaktion på en påfrestning som 
är själva stressen. Reaktionen är ett icke specificerat svar som kroppen ger när den utsätts för 
påfrestningar, som bland annat innefattar frisättning av adrenalin och noradrenalin som 
förbereder kroppen på kamp och flykt. Till sist finns transaktionsmodellen för stress som 
menar att stress framkallas när individen utifrån sina förutsättningar interpreterar en situation 
som fientlig. Det är således först när ett samspel mellan individen och hennes miljö som 
uppfattas hotfullt skapas, som stressen uppkommer. Det är de två sistnämnda modellerna som 
ligger till grund för den moderna forskningen (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt och Skaug, 
2005). Enligt Chiumello, Caironi, Pelosi, Losappia, Malacrida, Tomamichel och Gattinoni 
(2000) ses fenomenet stress som ett problem som finns i vårdarens arbetssituation. 
 
Fatigue 
Enligt Åhsberg (1998) uttrycker sig fatigue både på det fysiska och psykiska planet samt att 
flera olika orsaker som ligger till grund för fenomenet. Fatigue kan delas in i tre olika former 
som är beskrivande för hur individen påverkas. Gemensamt för de tre formerna är att de har 
en negativ inverkan på människans prestationsförmåga. Den första benämns som fysiologisk 
fatigue och är en utmattning av kroppens skelettmuskulatur till följd av fysisk ansträngning. 
Det kan bero både på arbete där hela kroppen används eller på arbete där enskilda 
muskelgrupper används och då handlar det oftast om enformiga, repetitiva aktiviteter. Nästa 
form kallas objektiv fatigue och manifesterar sig som en synbar nedsättning av 
prestationsförmågan. Det kan handla om långsammare arbetstakt, gäspningar, nedsatt 
kroppstemperatur och sömnighet. En betydande konsekvens av den objektiva formen av 
fatigue är att den ökar människans risktagande, vilket kan skapa olyckor i exempelvis arbetet. 
Den sista formen är subjektiv fatigue som är individens känsla och upplevelse av utmattning. 
Det rör sig både om fysiska och psykiska känslor i egenskap av koncentrationssvårigheter, 
upplevelser av långsamt tänkande samt svårigheter att fatta beslut. De fysiska upplevelserna 
innefattar smärta, obehag och svårt att hålla ögonen öppna, så att sömnen hela tiden är en 
fiende som måste kämpas bort. Fatigue är enligt Fitzpatrick, While och Roberts (1999) 
relevant ur vårdarens synpunkt då det kan leda till försämrad arbetsförmåga och bristande 
patientsäkerhet.    

 
PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Tidigare forskning visar att skiftarbete kan leda till fatigue på grund av stress och rubbning av 
dygnsrytmen (Åkerstedt, 2003). När vårdpersonal drabbas av fatigue kan följder tillkomma 
som inbegriper fel i medicinadministrering, nedsatt prestationsförmåga, personliga problem, 
sjukfrånvaro från jobbet och missnöje med sitt arbete (Kunner, King och Kolkhorst, 2007). 
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Forskning har också pekat på att vårdpersonal som jobbar på natten ofta är påtagligt mycket 
mer benägna att begå medicinska misstag än de som arbetar på dagen (Scott, Rogers, Hwang 
och Zang, 2006).Vårdare tvingas således uthärda påfrestningar som belastar både kropp och 
själ. Vårdpersonal måste hela tiden vara mobil vilket leder till att han eller hon går och står 
mycket på sina fötter. Vidare kräver sjuka människor vård hela dygnet och som en följd av 
detta tvingas vårdpersonal till skiftarbete och långa arbetspass som till följd av den höga 
arbetsbelastningen ibland genomförs utan rast. Det finns också forskning som visar att arbete 
under tidspress leder till stress (Andal, 2006) och kan leda till en känsla av otillräcklighet. 
Likväl måste vårdpersonal hela tiden göra sitt yttersta för att underlätta en god relation mellan 
sig själva och patienten (SFS, 1982:763). Utöver dessa aspekter möter vårdaren dagligen 
sjuka människor så väl som deras anhöriga och får således bevittna mänskligt lidande på 
första parkett (Poissinnet och Vérnon,2000).  
 
Studiens vikt motiveras med att hälso- och sjukvård alltid ska sträva efter att ge en så god 
vård som möjligt (SFS, 1982:763). Vårdare kan inte bedriva en god vård när de lider av fysisk 
och psykisk ohälsa och således är efterföljande frågor viktiga att besvara. Vilka faktorer leder 
till stress och fatigue? Hur påverkas vårdares hälsa och arbetsförmåga av stress och fatigue? 
Hur beskriver vårdpersonal copingstrategier?    
  

 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva hur stress och fatigue påverkar vårdpersonalens hälsa och  
förmåga att utföra sitt arbete, samt strategier för hantering av de båda fenomenen. 
  

METOD 
 
Studien är utformad som en litteraturstudie utefter en kvalitativ ansats som är passande när en 
helhet av ett fenomen ur ett visst kontext ska skapas. Att göra en litteraturstudie innebär att 
systematiskt lokalisera aktuell forskning, att kritiskt analysera de inhämtade data samt att 
ställa samman data som ryms inom det undersökta området (Forsberg & Wengström, 2008). 
Eftersom studien inte syftar till att kvantifiera data utan skapa en förståelse och överblick 
valdes det kvalitativa synsättet. (Ibid.). Uppsatsen avser att generera en helhetsbild som är 
både subjektiv och objektiv av hur stress och fatigue påverkar vårdpersonals arbetsförmåga.  

 
Urval 
I studien användes vetenskapliga artiklar innebärande att artikeln publiceras för första gången 
i en tidskrift och blivit då tillgänglig för alla som vill läsa om ämnet, texten ska vara utformad 
enligt en enhetlig design samt vara granskad av oberoende forskare (peer-reviewed) (Forsberg 
& Wengström, 2008). Artiklarna skulle uppfylla uppsatsens syfte och ett antal 
inklusionskriterier, nämligen studier som inte var äldre än från 1995, kvantitativa och 
kvalitativa artiklar, material som inbegrep vårdpersonal (undersköterskor, sjuksköterskor och 
läkare), material från alla världens länder, studier på svenska eller engelska samt att ett etiskt 
resonemang förts av forskarna. De studier som inte uppfyllde inklusionskraven, samt de 
artiklar som kostade pengar exkluderades.  

 
Datainsamling 
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Artiklar söktes i databaserna Pubmed och Cinahl samt genom manuell sökning i materialets 
referenslistor. I Pubmed användes sökorden stress, fatigue, performance, nursing staff, health 
personell, medical errors, medication errors, patient safety, physiological effects, 
psychological effects, psychological impact, treatment errors, malpractice, qualitative och 
qualitative study. Alla dessa sökord ansågs passa till syftet och kombinerades så att sökningen 
blev systematisk. I Cinahl användes och kombinerades sökorden stress, treatment errors, 
health care, hospital, malpractice, medical errors, medication errors, physical effects, 
psychological effects och qualitative (bilaga 1). Därefter lästes abstracten för att se vilka 
artiklar som stämde överens med syftet. Detta resulterade i fyra artiklar som ansågs vara till 
användning i studien. I och med att en större kvantitet material behövdes för att komma vidare 
genomfördes en manuell sökning i de ratade artiklarnas referenslistor. Sökningen resulterade i 
elva användbara artiklar som kunde granskas.  
 
Totalt gav litteratursökningen 15 artiklar varav fem kvalitativa och nio kvantitativa, samt en 
som bestod av båda delarna. De publicerades mellan 1990-2009 vilket innebär att två av 
artiklarna är äldre än vad studiens inklusionskriterier tillåter, men detta bortsåg författarna 
ifrån då de tillförde studien relevant data. Övriga artiklar stämde överens med studiens syfte 
och inklusionskriterier, innebärande att de försåg studien med essentiella data. De beskriver 
väl hur stress och fatigue påverkar fysisk och psykisk hälsa och därmed patientsäkerheten.  
 
Kvalitetsbedömning 

För att säkerställa att de artiklar som analyserades höll tillräckligt hög kvalitet gjordes en 
kvalitetsbedömning utefter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). De kvantitativa artiklarna 
granskades utefter protokollet för kvantitativa studier som innehåller 18 frågor om bland 
annat metod, exklusionskriterier, urval, randomisering, etik, bortfall och bedömning av 
mätinstrumenten. Varje fråga som får ett svar som är gynnsamt för studien ges ett poäng. 
Således är den maximala poängen för varje kvantitativ artikel 18 poäng.  
 
De kvalitativa artiklarna granskades efter Willman et al. (2006) protokoll för kvalitativa 
studier, innehållande 15 frågor om exempelvis beskrivning av studien, etik, urval, metod, 
giltighet och kommunicerbarhet. Likt den kvantitativa mallen tilldelas även här ett poäng för 
varje gynnsamt svar och då blir således den maximala poängen för kvalitativa studier 15 
poäng. 
 
I enlighet med Willman et al. (2006) gjordes artiklarnas poäng om till en siffra i procent och 
tre olika grupper för kvalitet skapades, varav den lägsta (60-69%) kallades låg kvalitet, medan 
de två andra kallades medelhög kvalitet (70-79%) och hög kvalitet (80-100%). I studien 
inkluderades endast studier med medelhög kvalitet eller högre. Nio av artiklarna bedömdes 
vara av medelhög kvalitet och sex av dem bedömdes vara av hög kvalitet, vilket bidrar till 
studiens tillförlitlighet. Kvalitetsbedömningen av artiklarna redovisas i artikelöversikten 
(bilaga 2.). 
 
 
Dataanalys 
Texterna analyserades utefter Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 
För studiens syfte ansågs den manifesta analysprocessen kunna ge ett innehållsrikt och 
trovärdigt resultat. Enligt modellen beskrivs de befintliga data i sin ursprungliga form utan 
omtolkning. Analysprocessen startade med att artiklarnas resultat lästes igenom ett flertal 
gånger för att ge författarna en helhetsbild av materialet. Efterföljande steg syftade till att gå 
till materialets delar som helheten består av. Delarna framtogs genom att bitar från texten som 
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överensstämde med syftet och relaterade till varandra bildade meningsbärande enheter. Nästa 
steg bestod av att sönderdela enheterna till kondenserade meningsbärande enheter, 
innebärande att meningarna kortades ned samtidigt som betydelsen förblev densamma. Vidare 
skalades onödiga ord bort från de kondenserade meningsbärande enheterna och bildade 
således en kod som sammanfattar innehållet i enheten. Koderna delades upp i underkategorier 
och huvudkategorier där de innehållsmässigt passar in (tabell 1.). Analysen gav fyra 
huvudkategorier med tillhörande underkategorier som utgör resultatets struktur. 
 
Författarna analyserade och kategoriserade hälften av artiklarna var. Därefter byttes materialet 
sinsemellan för att försäkra sig om att koderna hamnat under rätt kategorier, som en form av 
medbedömning som beskrivs av Dahlberg (1997). 
 
Tabell 1: Exempel på analyssteg 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad  
meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Om 
sjuksköterskorna 
upplevde brist 
på kontroll 
ansåg de sig 
som sårbara och 
inte kapabla att 
fortsätta vid 
ytterligare 
arbetsbelastning. 

Brist på kontroll 
leder till nedsatt 
arbetsförmåga. 

Brist på 
kontroll. 

Nedsatt 
prestationsförmåga. 

Förlust av 
kontroll. 

 
Forskningsetiska aspekter 
Helsingforsdeklarationens (2008) bestämmelser finns för att forskningens deltagare ska 
skyddas från obehag. Bestämmelserna innefattar att deltagarna ska informeras om studiens 
innebörd och att deltagandet är frivilligt. Vidare ska de som medverkar i studien upplysas om 
att de själva styr över sin medverkan. De data som produceras i studien ska avidentifieras på 
ett sådant sätt att enskilda personer inte kan kännas igen av läsaren. Materialet som samlas in 
får endast användas till den studie som deltagaren godkänt sin medverkan i.   
 
Alla artiklar som ingår i studien följer Helsingforsdeklarationens (2008) etiska 
förhållningssätt. För att säkerställa att uppsatsens resultat producerar ett tillförlitligt och 
sanningsenligt resultat användes enbart vetenskapliga artiklar som var peer-reviewed, av god 
kvalitet och som inte ger missvisande analysdata. De data som studiens resultat baseras på 
härstammar från redan publicerad och godkänd forskning. Med detta i åtanke blir det således 
viktigt att använda originalmaterialet på ett korrekt sätt. Att korrekt använda materialet 
innebär att inga data får förvrängas, förvanskas eller plagieras.  

 
RESULTAT 
 
Av resultatet framkom fyra huvudkategorier som besvarar syftet och studiens frågeställningar. 
Huvudfynden innefattar arbetets art, organisation och krav, vårdarens kropp och själ, förlust 
av kontroll samt att bibehålla vårdarens välbefinnande, med tillhörande underkategorier. De 
flesta studier visar att stress och fatigue är ett problem inom vården, och att de båda 
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fenomenen påverkar vårdpersonals arbetsförmåga och patientsäkerheten. För att hantera sin 
arbetssituation används en rad olika hanteringsstrategier där skillnader kan ses beroende på 
individen, samt olikheter mellan lång- och kortsiktig hantering. 

 
 
Arbetets art, organisation och krav 
Roterande skiftarbete 

Den generella bilden som framställs är att roterande skiftarbete är den viktigaste bidragande 
faktorn till stress och fatigue som kan relateras till arbetet (Skipper, Jung och Coffey, 1990). I 
jämförelse med dem som arbetar på dagtid kan en skillnad ses i påverkan på kroppen genom 
att sömnen påverkas negativt av roterande skiftarbete. Två aspekter av sömnen berörs, 
nämligen att det totala antalet timmar per dygn minskar samt att sömnkvaliteten försämras 
(Skipper et al. 1990; Seki & Yamazaki, 2006). 
 
Arbetsbelastning 

Stor arbetsbelastning är en bidragande faktor till stress hos personal inom vårdyrket. 
Underbemanning ger ett stort antal patienter för varje vårdare att omhänderta och det leder i 
sin tur till att arbetsbelastningen upplevs hög (King, Cockcroft & Gooch, 1992; Murph, 2004; 
Seki & Yamazaki, 2006). I studien av Baldwin, Dodd och Wrate (1997) identifieras olika 
faktorer som kan benämnas som jobbstressorer och får vårdare att känna sig överväldigade av 
arbetsuppgifter, inrymmande ett stort antal akuta inläggningar, högt antal dödsfall samt att 
behöva utföra arbetsuppgifter som anses vara meningslösa, exempelvis att hämta utrustning 
på sjukhusets andra avdelningar. Hallin och Danielsson (2007) visar att vårdpersonal upplever 
stress eftersom de ställs inför krav från flera olika håll. De har krav på sig själva att kunna 
arbeta i en takt som medför att alla dagens uppgifter klaras av. Kollegor kräver hjälp, 
innebärande att vårdaren blir avbruten i sina uppgifter samt att vårdare hela tiden måste kunna 
anpassa sig efter nya situationer. Utöver det direkta patientarbetet måste tid skapas för 
dokumentation även om tiden inte är tillräcklig.   
 
Maytun, Bielski-Heiman och Garwick (2004) har studerat orsakerna till ”compassion 
fatigue”, som defineras som en följd av den påfrestning som uppstår av viljan att hjälpa en 
skadad eller sjuk människa. Att bevittna stort lidande och sorg utgör den huvudsakliga 
orsaken hos studiedeltagarna. Vidare ses de orimliga krav som anhöriga ställer på vårdaren 
som en starkt bidragande faktor. Utöver det betungande arbetet medverkar omständigheter 
som vårdpersonalen inte själva kan kontrollera till fatigue, nämligen orimliga riktlinjer för 
vårdens utförande, underbemanning och ett överflöd av administrativa uppgifter. 
Konsekvensen blir att sjuksköterskan upplever att hon inte kan bistå med vård av tillräckligt 
hög kvalitet. 
 
Vårdarens kropp och själ 
Psykiska besvär som konsekvens av stress och fatigue 

I studien av King et al. (1992) uppger mer än två tredjedelar av läkarna att de någon gång 
genomgått perioder då stress har fått dem att må dåligt. Vidare påvisas att vissa grupper är 
mer benägna att uppleva ett psykiskt lidande som en konsekvens av stress. Lidandet visades 
vara störst hos yngre individer, kvinnor, personer som är ogifta samt hos AT-läkare. Lidandet 
minskar i takt med att individen åldras i alla grupper förutom hos kvinnor där en konstant 
ökning kan ses. Stress i form av hög arbetsbörda har signifikant inverkan på människans 
mentala status då det resulterar i depressiva symtom och ångesttillstånd (Scheafer & Moos, 
1996; Baldwin et al. 1997). Vidare kan långvarig stress leda till trötthet, problem att 
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upprätthålla sin ledarskapsroll, svårigheter att hantera nya stressmoment och problem med 
relationer i det privata livet (Taylor & Barling, 2004). 
 
Rassin, Kanti och Silner (2005) visar i sin studie att de effekter som påverkar den mentala 
hälsan i störst utsträckning kan benämnas som sekundära. Betydande att det är de 
psykologiska konsekvenserna som efterföljer ett medicinskt misstag som begås till följd av en 
hög stressnivå som har störst inverkan. Effekterna uttrycker sig i flera olika steg och kan både 
vara kortvariga och långvariga. Som en direkt följd av misstaget upplever vårdaren en 
känslomässig reaktion i form av ilska, skam, skuld och nedbringat självförtroende. Under de 
närmast följande dygnen upptas individens tankerum av funderingar kring händelsen och dess 
natur. Personen blir sånär på besatt av incidenten och får således svårt att fokusera vardagen. 
De mer långvariga följderna drabbar några få vårdare och inkluderar emotionella effekter 
såsom mardrömmar, sömnsvårigheter och känsloladdade utbrott. Samma grupp uppvisar 
starka symtom av ångest och koncentrationssvårigheter upp till sex månader efter det 
begångna misstaget. I enstaka fall kan fysiska och psykiska ångestsymtom som uppkommer 
efter en traumatisk upplevelse, det vill säga posttraumatiskt stressyndrom påvisas som en följd 
av medicinska fel.  
 
Enligt Geiger-Brown, Muntaner, Lipscomb och Trinkoff (2004) leder arbetsförhållanden 
såsom ett påfrestande schema till fatigue. Arbetsveckor som sträcker sig över 6-7 dagar, att 
arbeta två dubbla skift per månad och att jobba 50 timmar per vecka har ett signifikant 
samband med depressiva symtom och syndrom samt ångesttillstånd. Vidare visar studien att 
de undersköterskor med de mest påfrestande arbetsschemana lider fyra gånger så stor risk att 
drabbas av depressiva syndrom än dem med ett mindre ansträngande schema. Samma grupp 
omfattas av en dubbelt så stor risk av att drabbas av ångesttillstånd och somatiska symtom.  
 
Fysiska besvär som konsekvens av fatigue 

Även gällande den inverkan fatigue har på fysisk hälsa och välbefinnande skiljer sig 
resultaten åt i olika studier. Trots att Baldwin et al. (1997) inte kan påvisa något signifikant 
samband mellan långa arbetstimmar och psykisk ohälsa visar de ett tydligt samband mellan 
antalet timmar vårdaren arbetar och somatiska symtom. Deltagarna rapporterar att de känner 
sig nerkörda, illamående samt har huvudvärk. Antalet somatiska symtom ökar i takt med att 
fler timmar arbetas. Utöver att arbeta ett stort antal timmar leder sömnbrist till fatigue i form 
av somatiska uttryck. När den totala kvantitet sömn minskar ökar illamåendet hos deltagarna. 
I studien av Murphy (2004) beskriver en av deltagarna en period där sjukhusavdelningen led 
av en stor underbemanning. All personal tvingades arbeta både dag och kväll under en veckas 
tid, vilket ledde till utmattning och sjukfrånvaro den efterföljande tiden. 
 
Resultat som motsäger effekterna av fatigue 

Trots att belägg finns för att fatigue har en negativ inverkan på den mentala hälsan visar andra 
studier att det inte finns någon inverkan. Baldwin et al. (1997) framhåller i sin studie att 
psykiska besvär inte kan sammankopplas med scheman som innefattar långa arbetstimmar. 
Likaså har inte Skipper et al. (1990) kunnat hitta något signifikant samband mellan roterande 
skiftarbete och depression trots två olika teorier om hur arbetsformen påverkar den mentala 
statusen hos individen.  
 
I studien av Admi, Tzischinsky, Epstein, Herer och Lavie (2008) jämfördes vilka olika fysiska 
ohälsor som rapporterades hos sjuksköterskor som arbetar dagtid respektive skiftarbetare samt 
hur dess arbetsförmåga påverkas. De som jobbar dagtid har högre förekomst av hypertension, 
problem med sköldkörteln, gastrointestinala sjukdomar, diabetes, bensmärtor, 
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läkemedelsanvändning, snarkningar samt högre förekomst av för tidigt uppvaknande. 
Däremot rapporterade skiftarbetare svårigheter att somna, huvudvärk, nattliga uppvaknanden, 
morgontrötthet och överdriven trötthet på dagarna. Bland skiftarbetarna skiljs det mellan 
adaptive- och non-adaptive skiftarbetare. Knappt en tredjedel av skiftarbetarna ansågs vara 
non-adaptive, innebärande att de har svårigheter att somna efter alla typer av skift samt att de 
dessutom rapporterade många uppvaknanden när de sover på dagtid efter ett nattskift. Vidare 
visades att non-adaptive arbetare oftare drabbas av för tidiga uppvaknanden, mer användning 
av sömnmedicin, huvudvärk och fatigue på morgonen samt orolig sömn. Dock begår non-
adaptive vårdare inte fler misstag och har inte heller högre frånvaro än de som klassas som 
adaptive. Den slutsats som drogs efter demografiska korrigeringar är att kön, ålder och BMI 
utgör en mer signifikant skillnad än skiftarbete gällande sjuksköterskans hälsa. Även Skipper 
et al. (1990) har inte lyckats hitta något signifikant samband mellan roterande skiftarbete och 
fysisk ohälsa. 
 
Förlust av kontroll 
Nedsatt prestationsförmåga 
Stress och fatigue har en negativ inverkan på läkares arbete. Verkan av fenomenen uttrycker 
sig som irritabilitet, koncentrationssvårigheter samt en nedsatt förmåga att utföra sitt arbete i 
form av oförmåga att fatta beslut samt en obefogat stor tidsåtgång för att utföra uppgifter ( 
King et al. 1992; Baldwin et al. 1997). I studien av Danielsson och Hallin (2007) påvisas att 
en förutsättning för att vårdaren ska kunna hantera en kaotisk situation med ständig uppkomst 
av nya stressorer krävs en känsla av kontroll. Vid frånvaro av kontroll kan arbetet inte 
fortskrida om nya belastningar tillkommer (Ibid.). 
 
Bristande patientsäkerhet 

Stress och fatigue har samband med situationer som har en negativ inverkan på 
patientsäkerheten. Situationerna innefattar fel i, eller bortglömd dokumentation, medicinska 
misstag, bortglömd eller knapphändig rapportering om patienterna när det nya skiftet ska 
påbörjas samt att patienterna tvingas vänta på vård (Scheafer & Moos, 1996; Baldwin et al. 
1997; Rassin et al. 2005; Elfering, Semmer och Grebner, 2006; Seki och Yamazaki, 2006; 
Hallin och Danielsson, 2007). Fel i dokumentationen skapar ytterligare brist på tid för 
vårdaren när felen ska korrigeras. Stressen orsakad av tidsbrist resulterar i för kort kontakt 
mellan vårdare och patient och leder till att sjuksköterskan inte ges möjlighet att skapa en 
överblick för att försäkra sig om att patienterna får rätt omvårdnad och känner trygghet till 
vården. Vidare orsakar stress att vårdaren tvingas att ta riskabla genvägar för att hinna med 
sina arbetsuppgifter (Hallin och Danielsson, 2007). De medicinska felen har en relation till 
fatigue, då frånvaro av fenomenet hjälper vårdaren att upptäcka sina misstag innan de begås 
(Seki och Yamazaki, 2006). Ladrigan, Rothschild, Cronin, Kaushal, Burdick, Katz, Lilly, 
Stone, Lockley, Bates och Czeisler (2004) jämför AT-läkare som arbetar de traditionella 
arbetspassen som är mer än 24 timmar långa med en interventionsgrupp som inte får arbeta 
mer än 63 timmar per vecka. I jämförelsen studeras skillnader i förekomst av allvarliga 
medicinska fel mellan de olika grupperna. Resultatet visar att deltagarna med det traditionella 
schemat begår 36% fler medicinska misstag än läkarna i interventionsgruppen. Vidare gjorde 
den traditionella gruppen 5,6 gånger fler diagnostiska fel. 
 
Rassin et al. (2005) gjorde fynd som visar att medicinska misstag orsakade av stress även kan 
medföra en positiv utveckling hos vårdaren. När ett fel begås utvecklas de personliga 
arbetsrutinerna på ett sätt som hindrar upprepning. Deltagarna beskriver hur de omvandlat 
förberedning och administrering av medicin från en rutinmässig handling till en process som 
kräver koncentration, tanke och största möjliga uppmärksamhet. 
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Att bibehålla vårdarens välbefinnande 
För att individen bakom vårdgivaren, trots det hårda arbete som utförs ska orka utföra ett 
effektivt arbete och på så vis kunna generera vård av hög kvalitet konstrueras och används 
strategier som syftar till att hantera situationen. Rassin et al. (2005) förklarar att ett medicinskt 
misstag leder till en fysisk stressreaktion där den naturliga instinkten är att fly. När 
studiedeltagarna ställdes inför en sådan situation reagerade de dock på motsatt sätt som en 
omedveten hanteringsstrategi. Istället för att fly använder de alla sina resurser för att skydda 
patienten från den stundande faran. Det primära orosmomentet för vårdgivaren är patientens 
välbefinnande och goda hälsa. Först i ett senare skede framkommer reflektioner och rädsla 
över de följder som kan drabba vårdaren (Rassin et al. 2005). Utöver dessa mer eller mindre 
omedvetna sätt för hantering beskrivs tillvägagångssätt som vårdaren medvetet använder och 
som direkt syftar till att hantera betungande situationer. Människan har ofta ett behov av att 
ventilera sina känslor och upplevelser när de har upplevt något jobbigt. Några deltagare i 
studien av Rassin et al. (2005) anser att det mest gynnsamma är att berätta för patienten om 
misstaget, både för att be om ursäkt och dels för att skillnaderna i vården som misstaget 
resulterar i, kommer att väcka misstankar hos patienten. De som inte informerar patienten om 
vad som inträffat söker tröst och stöd hos sina arbetskollegor och närstående. Anledningen till 
att patienten inte underrättas är att det finns en rädsla för att relationen mellan patient och 
vårdare kommer skadas.  
 
Maytum et al. (2004) har också studerat hur vårdpersonal hanterar fatigue och kom fram till 
strategier som verkar i två olika områden nämligen personliga hanteringsstrategier och 
arbetsrelaterade strategier. De personliga strategierna inbegriper friskvård i form av motion 
och meditation, betydelsefulla relationer utanför arbetet samt att ha en positiv attityd och ett 
sinne för humor. På längre sikt utvecklas ett personligt förhållningssätt till omvårdnad samt 
att individen reflekterar över sina upplevelser som leder till en självkännedom som gör 
individen medveten om vad som ligger bakom ”compassion fatigue” och hur det ska hanteras.  
 
De arbetsrelaterade strategierna består av att utnyttja sina semesterdagar vid behov och att lära 
sig att säga nej. Det anses även vara av stor vikt att ventilera sina känslor till arbetskollegor 
efter påfrestande upplevelser. Nära relationer med sina kollegor är gynnsamt i den långsiktiga 
aspekten av att hantera ”compassion fatigue”. Att skapa mönster för hantering av förlust, sorg 
eller död anses vara en nödvändig hanteringsstrategi. Flera av studiens deltagare anser att 
vidareutbildning och byte av arbetsplats fungerar i hanteringen av fatigue (Ibid).    
 
Utöver de primära skador stress åsamkar människan kan skador uppkomma när själva 
stresshanteringen blir ohälsosam. Enligt Geiger-Brown et al. (2004) används rökning som en 
strategi för att hantera stress. Likaså finns signifikanta samband mellan det psykiska lidande 
som orsakas av stress och en för hög alkoholkonsumtion (King et al. 1992). 
 

DISKUSSION 
 
Studien avsåg att beskriva den inverkan stress och fatigue har på vårdpersonal och deras 
arbetsförmåga. Resultatet genererade fyra huvudkategorier: arbetets art, organisation och 
krav, vårdarens kropp och själ, förlust av kontroll och att bibehålla vårdarens välbefinnande.  

 
Metoddiskussion 
Valet av att göra en litteraturstudie motiveras med att den typ av data som behövs för att 
besvara studiens syfte lättast inbringas i form av vetenskapliga artiklar innehållande både 
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kvalitativa och kvantitativa data. För att visa hur stress och fatigue påverkar kroppen ur en 
rent fysiologisk synpunkt måste redan befintlig forskning användas. En intervjustudie hade på 
ett bra sätt kunnat framställa en bild av hur stress och fatigue påverkar människans upplevelse 
av fenomenen, men på grund av resurs- och tidsbrist passar metoden i form av en 
litteraturstudie bättre (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Polit och Beck (2006) finns flera 
olika grunder för en icke-forskare, exempelvis en sjuksköterskestuderande att göra en 
litteraturstudie. Den största drivande faktorn till denna typ av studie är att inbringa kunskap 
om ett visst område samt att utvärdera och få insyn i redan befintliga frågor. Till skillnad från 
en intervjustudie kan en litteraturstudie ställa samman en stor mängd data (Ibid.). 
Kombinationen av kvalitativt och kvantitativt material, inhämtat från flera olika studier täcker 
upp ett bredare spektrum än en intervjustudie på kandidatnivå vilket är en styrka hos studien.   
 
En studies validitet fastställer utsträckning av giltighet då begreppet talar om ifall metoden 
undersökt det som ämnats undersökas (Dahlberg, 1997). Den inledande sökningen efter 
vetenskapliga artiklar resulterade i nio kvantitativa, en kvalitativ och en artikel där båda 
ansatserna använts. De data som framkom i analysen av materialet besvarade inte helt de 
frågeställningar som arbetet syftar att besvara. I och med att de flesta artiklar bestod av 
kvantitativa data, uteblev en förståelse av de psykiska effekterna av stress och fatigue, samt 
hur vårdpersonal hanterar detta. Reflektionen resulterade i en ny databassökning som tillförde 
studien ytterligare fyra kvalitativa artiklar. Dock hade en jämn fördelning mellan kvantitativt 
och kvalitativt material varit önskvärt. Att enbart kostnadsfria artiklar använts ses som en 
begränsning. Författarna ansåg dock att avgifterna var för höga, liksom att väntetiderna för att 
få tillgång till artiklarna var för långa. Att ytterligare en databassökning genomförts ses som 
en styrka då studiens validitet stärks. Att metoden för insamling av data samt dataanalys 
beskrivits väl ökar validiteten hos litteraturstudien (Dahlberg, 1997) Författarna har lagt stor 
vikt vid ett objektivt förhållningssätt till originalmaterialet för att förmedla sann kunskap. 
(Dahlberg, 1997). Generaliserbarheten är generellt något lägre hos en studie med kvalitativ 
ansats än en kvantitativ studie eftersom analysen är bunden till ett visst sammanhang 
(Dahlberg, 1997). Eftersom artiklarna bedömdes vara av god kvalitet med välbeskrivna 
metoder och att många studier baserades stora försöksgrupper samt att resultaten 
överensstämde mellan artiklarna anser författarna att generaliserbarheten ökas. De artiklar 
som använts härstammar från flera olika länder vilket ses som en styrka eftersom 
generaliserbarheten ökar.  
 
Reliabilitet definieras av Dahlberg (1997) som ett mått på metodens tillförlitlighet. Allt 
material som användes i studien är publicerat på engelska, vilket medför en risk för 
feltolkning. Problemet anses minimalt då en av författarna har engelska som modersmål samt 
behärskar det svenska språket. Den andra författaren har svenska som modersmål, samt 
behärskar det engelska språket. Tillförlitligheten ökas genom att mätinstrument för att 
kontrollera artiklarnas kvalitet använts, nämligen protokoll för kvalitetsgranskning av 
kvalitativa respektive kvantitativa artiklar som hittas i Willman et al. (2006). I protokollen 
fanns brister, då alla kriterier för kvalitet inte är relevanta för alla studier, exempelvis 
blindning av patienter när undersökningsgruppen bestod av vårdpersonal. För att undvika 
orättvis poängsättning gavs de icke relevanta frågorna ett poäng, som likställs med ett positivt 
svar. Alla artiklar som ingår i resultatet bedömdes vara av medelhög eller hög kvalitet, vilket 
är gynnsamt för studiens reliabilitet.   
 
Artikelsökningen begränsades till systematisk sökning Cinahl och Pubmed samt manuell 
sökning i artiklarnas referenslistor vilket kan ses som en begränsning hos studien då andra 
databaser kan ge andra resultat. En styrka ses i att Cinahl har använts eftersom det är den 
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största databasen innehållande över 12 000 tidskrifter (Polit & Beck, 2006). De data som 
utvanns från materialet svarade mot syftet i alla aspekter förutom att information rörande de 
fysiska effekterna av stress. Två artiklar publicerades innan 1995 innebärande att de är äldre 
än vad litteraturstudiens inklusionskriterier tillåter. Att de inkluderades i studien motiveras 
med att de höll en hög kvalitet samt att de bidrar till helhetsbilden av fenomenen.  
 
Resultatdiskussion  
Roterande skiftarbete är vanligt förekommande hos vårdpersonal samt en starkt bidragande 
faktor till stress och fatigue bland de analyserade artiklarna. Detta stärks av studien av Estryn-
Behar, Kaminski, Peigne, Bonnet, Vaichere, Gozlan, Azoulay och Giorgi (1990) som 
studerade korrelationen mellan arbetsklimat och den mentala hälsan hos personalen. De 
visade att mental arbetsbelastning och betungande scheman orsakar höga stressnivåer. Samma 
studie visade även att brister i utbildning leder till stress hos vårdpersonal. Roterande 
skiftarbete orsakar fatigue som nedsätter prestationsförmågan på grund av den störning av 
sömnmönstret som efterföljer förskjutning den cirkadiska rytmen. Detta bekräftas även av 
Alahuhta och Meretoja (2009) som anger att Dawson och Reid (1997) funnit att efter ett 
dygns vakenhet kan prestationsförmågan likställas med att ha 0,8-1,0 promille alkohol i 
blodet. Hög arbetsbelastning är ett återkommande tema i vårt resultat när orsaker till stress 
kartläggs. Den höga belastningen består av ett högt arbetstempo, underbemanning och 
arbetsuppgifter som anses meningslösa. Även i detta avseende visar denna studie data som 
också framkommer i annan forskning (Stordeur, D´hoore och Vandengerghe, 2000) som 
menar att det är just denna påfrestning som leder till känslomässig utmattning. En 
sjuksköterska har rollen som vårdare och arbetsledare som innebär att en avgörande funktion 
som knytpunkt mellan personal, patienter och anhöriga måste uppfyllas. Utöver detta måste 
effekterna av mänskligt lidande distanseras för att vårdpersonal ska orka utföra sitt arbete.  
 
I artiklarna framkommer belägg för att stress har en negativ inverkan på vårdarens mentala 
hälsa. Kvinnor är mer utsatta än män för psykiskt lidande på grund av stress. En möjlig 
förklaring till detta framkommer i studien av Triplett, Mullings och Scarborough (1999) som 
visar att kvinnor är mer stressade eftersom de har en roll i hemmet och en annan roll i arbetet 
som de måste leva upp till. Att lida av stress innebär att genomgå en process som börjar med 
starka emotioner och kan sluta med symtom likställda med PTSD upp till sex månader efter 
stressmomentet. Att stress leder till trötthet, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa med 
användning av anti-depressiva läkemedel framkommer även i Estryn-Behar et al. (1990) som 
utöver detta menar att antalet sjukdagar ökar av höga stressnivåer.  
 
Det råder delade meningar om den inverkan fatigue har på individens hälsa då grunder finns 
både för en negativ påverkan och för ingen inverkan. Depression och ångesttillstånd är 
bevisade effekter av fatigue (Geiger-Brown et al. 2005), medan andra studier inte kan hitta 
något signifikant samband mellan fatigue och mental ohälsa (Skipper et al. 1990; Baldwin et 
al. 1997). Å andra sidan åskådliggörs somatiska effekter såsom illamående, utbrändhet och 
huvudvärk av Baldwin et al.(1997) samt ett självupplevt för tidigt åldrande (Nasrabadi, Latifi, 
Rasoolzadeh och Emami, 2009). Admi et al. (2008) kom också fram till att nattarbetare får 
somatiska problem, likväl som dagarbetare som dock har olika karaktär, men att skillnader 
hos individen utgör en större faktor gällande de kroppsliga besvären. Detta leder till en 
osäkerhet kring och en oklar bild av de effekter fatigue har på den fysiska hälsan. 
 
Flera av artiklarna i studien bevisar att stress och fatigue har en inverkan på vårdarens 
arbetsförmåga som försämrar patientsäkerheten då det leder till medicinska misstag, bristande 
omvårdnad, fel i dokumentering samt att patienterna får en låg känsla av trygghet till vården. 
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Dessa fynd anses som en korrekt bild av verkligheten då en stor studie innefattande närmare 
400 sjuksköterskor (Rogers, Hwang, Scott, Aiken och Dinges, 2004) kommit fram till att 
sannolikheten att vårdpersonal ska begå misstag i sitt arbete ökar tillsammans med skiftens 
längd. 
 
När misstag begås och patienter blir lidande uppstår ett stort stressmoment hos den berörda 
vårdaren. Intresset för vårdaren ligger i att använda all sin kapacitet för att minimera de 
negativa konsekvenserna för patienten som ett sätt att hantera incidenten. Det är även viktigt 
att få möjlighet att reflektera och diskutera den enskilda incidentens effekt på vårdarens 
känslor. Studien av Chang, Bidewell, Huntigton, Johnson, Wilson, Lambert och Lambert 
(2007) motsäger denna typ av stresshantering. De menar istället att förebygga de externa 
faktorerna till stress är mer gynnsamt för den mentala hälsan än att reflektera över sina 
känslor.            
 
Processen att hantera fatigue innefattar både personliga och arbetsrelaterade strategier som 
består av att ta hand om sig själv, betydelsefulla relationer i och utanför arbetet samt en 
förmåga att hantera förlust, sorg och död. Hur väl fatigue hanteras beror på individens egna 
preferenser samt att en väl fungerande strategi utvecklas under en lång tid och kräver att 
vårdaren utsätts för och bearbetar påfrestande situationer.   
 
Slutsatser 
Stress och fatigue är ett utbrett problem inom vårdsektorn vilket har en negativ inverkan på 
både vårdpersonal och patienter. De båda fenomenen är en självklar del av tillvaron, men 
kroppen har en gräns för hur mycket som kan uthärdas. Denna gräns varierar beroende på 
individen. Den slutsats som kan dras av resultatet och diskussionen är att arbetsklimatet 
präglas av höga krav på vårdgivaren som leder till både en subjektiv och objektiv 
överansträngning som medför fysiska och psykiska konsekvenser. En sviktande hälsa hos 
personalen på en arbetsplats utgör en svag punkt sett ur en ekonomisk och administrativ 
synpunkt då sjukskrivningar är ekonomiskt krävande i en tid där resurser är knappa. I 
slutänden leder alla dessa faktorer till att patienten drabbas i form av ett opersonligt 
bemötande från vårdaren likväl som en låg patientsäkerhet som kan orsaka skador och lidande 
hos patienten.  
 
Ansvaret att minska nivåerna av stress och fatigue ligger hos arbetsgivaren och hos individen. 
Det finns belägg för att roterande skiftarbete är ogynnsamt för människan. Med detta i åtanke 
ansvarar arbetsgivaren för att skapa ett schema som ger minsta möjliga rubbning av den 
cirkadiska rytmen. Ytterligare kan arbetsgivaren bidra med att skapa ett arbetsklimat som 
accepterar känslomässiga reaktioner och framhäver vikten av att bearbeta betungande 
upplevelser. Individen måste inse sina begränsningar och arbeta aktivt för att skapa strategier 
som minskar de påfrestande situationernas negativa effekter.  
 
Stress och fatigue är två ämnen som är väl utforskade inom den kvantitativa forskningen. Mer 
kvalitativ forskning behövs dock för att skapa en djupare förståelse av de båda fenomenens 
innebörd för vårdaren, samt hur de kan hanteras av vårdpersonal.        
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Artikelsökning        Bilaga 1 s. 1(2) 
Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda 
Pubmed fatigue 39826 0 
 fatigue + performance  4351 0 
 fatigue + performance + nursing 

staff 
2 0 

 Fatigue + performance + health 
personell 

0 0 

 fatigue + physiological effects 36 0 
 fatigue + psychological effects 46 0 
 fatigue + psychological effects 0 0 
Pubmed stress 293321 0 
 stress + fatigue 3042 0 
 stress + fatigue + health personell 0 0 
 stress + fatigue + nursing staff 9 0 
 stress + medical errors 30 1 
 stress + medical mishaps 1 0 
 stress + medication errors 21 1 
 stress + patient safety 88 0 
 stress + performance 9292 0 
 stress + performance + health 

personell 
0 0 

 stress + performance + nursing 
staff 

4 0 

 stress + psychological effects 220 0 
 stress + psychological impact 210 0 
 stress + psychological impact + 

healthcare 
9 0 

 stress + treatment errors 2 0 
Cinahl stress + malpractice 12 0 
 stress + medical errors 14 0 



 

 
 

 

Artikelsökning        Bilaga 1 s. 2(2) 
Databas Sökord Antal träffar Antal utvalda 
Cinahl stress + medication errors  24 0 
 stress + physical effects 16 0 
 stress + psychological effects  87 0 
 stress + qualitative + hospital  91 0 
 stress + qualitative + health care 40 0 
 stress + qualitative + nursing 197 2 
Manuell sökning   11 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Artikelöversikt        Bilaga 2. s. 1(8) 
Författare, årtal, land Syfte  Metod  Urval  Resultat  Kvalitetsbedömning 
Admi, H., 
Tzischinsky, O., 
Epstein, R., Herer, P. 
& Lavie, P. 
 
2008 
 
Israel 
 

Att undersöka och 
beskriva 
hälsoproblem och 
sömnmönster hos 
sjuksköterskor som 
arbetar roterande skift 
samt att undersöka 
effekterna av 
skiftarbete på 
frånvaro från 
arbetsplatsen och 
patientsäkerhet. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
enkätundersökning. 
Samt att en 
systematisk sökning 
gjordes I databaser 
innehållande 
information angående 
medicinska fel 
begångna av 
deltagarna.  

738 sjuksköterskor på 
ett universitetssjukhus 
tillfrågades, varav 
688 gick med på att 
delta i studien. Av 
dessa var 589 kvinnor 
och 99 män. 195 av 
deltagarna arbetade 
endast på dagtid (175 
kvinnor och 20 män) 
och 493 arbetade 
roterande schema 
(414 kvinnor och 79 
män).  

Kön, ålder och BMI 
är mer signifikanta 
faktorer än skiftarbete 
gällande 
sjuksköterskans 
välbefinnande. ”Non-
adaptive” begår inte 
fler fel och har inte 
högre frånvaro.  

Hög kvalitet (89%). 

Baldwin, P.J., Dodd, 
M. & Wrate, R.W. 
 
1997 
 
Scotland 
 

Att beskriva 
sambandet mellan 
vissa 
arbetsförhållanden, 
uppfattningen av sitt 
jobb, hälsa och 
prestationsförmåga. 

Kvantitativ 
intervjustudie. 

142 AT- läkare, varav 
78 var män och 64 
var kvinnor ingick i 
studien. 

Flera 
arbetsförhållanden 
såsom antal akuta 
inläggningar, antal 
dödsfall, att behöva 
utföra meningslöst 
arbete samt att vara 
överhopad av 
arbetsuppgifter har 
signifikant inverkan 
på psykisk och fysisk 
hälsa, likväl som på 
arbetsförmågan. 

 Medelhög kvalitet 
(72%). 
 

 
 
 



 

 
 

 

Artikelöversikt        Bilaga 2. s. 2(8) 
Författare, årtal, land Syfte  Metod  Urval  Resultat Kvalitetsbedömning 
Elfering, A., Semmer, 
N.K. & Grebner, S. 
 
2006 
 
Tyskland. 
 

Studien avser att 
undersöka samband 
mellan kroniska 
jobbstressorer och 
och 
säkerhetsrelaterade 
stressituationer som 
finns på arbetsplatsen. 

Kvantitativ 
självrapporterande 
enkästudie. 

Sjuksköterskorna togs 
ur populationen från 
undersökningen 
Working Experiences 
and Quality of Life in 
Switzerland. 
Sjuksköterskorna 
kom direkt från sin 
utbildning och hade 
vi undersökningens 
start 0-1 månads 
erfarenhet. Det var 23 
sjuksköterskor som 
slutförde studien.  
 

Resultatet av studien 
visar att 
jobbstressorer och låg 
kontroll på jobbet är 
riskfaktorer avseende 
patientsäkerheten. 

Medelhög kvalitet 
(72%). 

Geiger-Brown, J., 
Muntaner, C., 
Lipscomb, J & 
Trinkoff, A. 
 
2004 
 
USA 
 

Studiens syfte är att 
undersöka sambanden 
mellan krävande 
arbetsscheman och 
psykiska 
hälsoindikatorer 
såsom depressiva 
symptom, 
depressionssyndrom, 
ångest och somatiska 
symptom bland 
undersköterskor som 
jobbar inom 
äldreomsorgen.  

Kvantitativ 
enkätstudie. 

Ett frågeformular 
skickades via post till 
539 undersköterskor 
som jobbar på 49 
olika äldreboenden i 
West Virginia, Ohio, 
Kentucky. 60% av 
deltagarna svarade på 
enkäten. Ett 
slumpmässigt urval 
av de som inte 
svarade på enkäten 
kontaktades via 
telefon och 
intervjuades (n=32).  

Att arbeta 6-7 dagar 
per vecka och/eller 
arbeta två dubbla skift 
per månad har ett 
signifikant samband 
med depressiva och 
somatiska symtom. 
Risken för ångest 
visades vara lägre än 
depressiva syndrom, 
men har fortfarande 
ett signifikant 
samband med att 
jobba dubbla skift.  

Hög kvalitet (83%). 



 

 
 

 

Artikelöversikt        Bilaga 2. s. 3(8) 
Författare, årtal, land Syfte Metod  Urval  Resultat Kvalitetsbedömning 
Hallin, K & 
Danielson, E. 
 
2006  
 
Sverige 
 

Att beskriva 
sjuksköerskors 
upplevelser av deras 
dagliga arbete. 

Ostrukturerad 
intervjustudie. 

20 sjuksköterskor 
tillfrågades, varav 15 
deltog i studien (13 
kvinnor och 2 män). 

Allt eftersom antalet 
patienter ökar, 
minskar 
sjuksköterskans 
förmåga leda ett 
vårdteam och 
dokumenter sitt 
arbete.  

Medelhög kvalitet 
(73%). 

King, M.B., 
Cockcroft, A. & 
Gooch, C. 
 
1992 
 
England. 

Syftet är att 
undersöka 
genomgångna 
episoder av 
känslomässig distress 
bland läkare, med 
tyngdpunkt på källan 
till distressen, 
effekten på arbets- 
och hemsituation 
samt vilken typ av 
hjälp som söktes och 
upplev utgång av 
hjälpen. 

Kvatitativt 
semistrukturerat 
frågeformulär.  

Formuläret skickades 
till 320 läkare inom 
ett visst område i 
London. 210 av dessa 
svarade.  

Graden av tidigare 
genomgången 
känslomässig distress 
är högre hos yngre 
personer, kvinnor, 
ogifta individer och 
AT-läkare. De 
vanligaste orsakerna 
till känslomässig 
distress är för hög 
arbetsbelastning, 
stress realaterat till 
arbetet och stress 
relaterat till 
hemsituationen. 

Hög kvalitet (83%). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Artikelöversikt        Bilaga 2. s. 4(8) 
Författare, årtal, land Syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning 
Landrigan, C.P., 
Rothschild, J.M., 
Cronin, J.W., 
Kaushal, R., Burdick, 
E., Katz, J.T., Lily., 
C.M., Stone, P.H., 
Lockley, S.W., Bates, 
D.W. & Czeisler, 
C.A. 
 
2004 
 
USA. 
 
 
 
 
  

Att jämföra 
frekvensen av 
allvarliga medicinska 
fel som begås av AT-
läkare på 8-10 
respektive 32 timmar 
långa jour-skift, för 
att kartlägga 
schemats betydelse i 
detta avseende.   

Kvantitativ 
observationsstudie.  

11 läkare (6 AT-
läkare och 5 ST-
läkare) på två olika 
avdelningar på 
samma sjukhus 
studerades. 
Avdelningarna valdes 
ut utefter att de hade 
de längsta 
arbetspassen och flest 
antal rapporterade 
medicinska fel.  
   

Läkare som arbetar 32-
timmars skift gör 
signifikant fler 
medicinska misstag än 
de som jobbar 8-10 
timmars skift. 

Medelhög kvalitet 
(78%). 

Leonard, C., Fanning, 
N., Attwood, J & 
Buckley, M. 
 
1998 
 
Irland. 
 

Att beskriva inverkan 
av fatigue, sömnbrist 
och betungande 
arbetsschema på AT-
läkares fysiska och 
psykiska 
välbefinnande samt 
deras förmåga utföra 
enkla uppgifter.  

Kvantitativt 
experimentellt test. 

16 AT-läkare valdes 
slumpmässigt ut på 
ett sjukhus i Dublin, 
varav hälften var män 
och hälften var 
kvinnor. 

Resultatet visar att 
fatigue, sömnbrist och 
betungande 
arbetsschema har 
signifikant inverkan på 
humör, vakenhet och 
koncentrationsförmåga.  

Medelhög kvalitet 
(78%). 

 
 
 



 

 
 

 

Artikelöversikt        Bilaga 2. s. 5 (8) 
Författare, årtal, land Syfte Metod Urval  Resultat Kvalitetsbedömning 
Maytum, J.C., 
Bielski-Heiman, M. 
& Garwick, A.W. 
 
2004. 
 
USA.  

Att identifiera vilka 
coping-strategier 
barnsjuksköterskor på 
olika arbetsplatser 
använder för att 
hantera ”compassion 
fatigue” och för att 
förhindra utbrändhet i 
deras arbete med 
kroniskt sjuka barn 
och deras anhöriga. 

Semistukturerad 
intervjustudie med 11 
öppna frågor.  

Urvalet är 
ändamålsenligt då 
barnsjuksköterskor 
från olika sjukhus i 
minnesota 
tillfrågades. 20 
sjuksköterskor deltog 
i studien.  

Compassion fatigue 
är vanligt 
förekommande hos 
barnsjusköterskor. 
Självinsikt och 
erfarenhet underlättar 
för individen att hitta 
coping-strategier för 
att motverka 
”compassion fatigue”.  

Hög kvalitet (87%). 

Murphy, F. 
 
2004 
 
Nord Irland 
  

Att undersöka 
upplevelserna av 
stress hos 
sjuksköterskor som 
arbetar på en 
njuravdelning. 

Semistrukturerad 
intervjustudie. 

10 sjuksköterskor 
valdes slumpmässigt 
ut från en 
njuravdelning. 9 
kvinnor och 1 man 
deltog i studien.  

Uppkomsten av stress 
kan härledas till 5 
olika områden, 
nämligen 
arbetsinnehåll, 
problem med 
resurser, 
arbetsrelaterade 
besvär, relationer på 
arbetsplatsen samt 
politiska faktorer och 
personliga besvär.  

Medelhög kvalitet 
(73%). 
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Författare, årtal, 
land 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning 

Rassin, M., Kanti, 
T. & Silner, D.  
 
2005. 
 
Israel. 
 

Att undersöka 
effekten av 
medicinska misstag 
på det mentala och 
sociala skicket hos 
sjuksköterskor.   

Semistrukturerad 
djupintervju. 

Bekvämlighetsurval. 
30 sjuksköterskor 
kontaktades varav 20 
(14 kvinnor och 7 
män) gick med på att 
delta i studien.  

Medicinska misstag är 
relaterat till stress och för 
hög arbetsbelastning. 
Misstagen resulterar i 
starka känslor av ilska, 
skuld, skam, försämrat 
självförtroende, 
sömnlöshet, 
koncentrationssvårigheter 
och besvär att uthärda 
ångesten. Dessa 
känslomässiga effekter 
varade i flera månader 
och liknade PTSD. 

Hög kvalitet (80%). 

Schaefer, J.A. & 
Moos, R.H. 
 
1996 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka om 
specifika 
jobbstressorer och 
arbetsklimat har 
samband med 
långvårdspersonals 
arbetsmoral och 
förmåga att utföra sitt 
arbete. 

Kvantitativ 
enkätstudie. 

Urvalet bestod av 14 
vårdhem. De 
tillfrågade kom från 
39 olika avdelningar i 
de 14 olika 
vårdhemmen. All 
personal som 
arbetade mer än 20 
timmar per vecka 
rekryterades, vilket 
resulterade i 405 
vårdare som slutförde 
studien. 

Närvaro av jobbstressorer 
kan relateras till 
missnöjdhet med sitt 
arbete, funderingar på att 
byta arbetsplats, 
jobbrelaterad stress, 
depression och fysiska 
symtom. Däremot 
visades att stressen som 
kom av vård av svårt 
sjuka patienter har en 
positiv inverkan på 
personalen.  
 

Medelhög kvalitet 
(78%). 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning 
Seki, Y. & Yamazaki, 
Y. 
 
2006 
 
Japan 

Studiens syfte är att 
undersöka vilka 
arbetsförhållanden 
som leder till tillbud 
relaterat till 
intravenös 
medicinering. 

Kvantitativ 
självrapporterande 
enkätstudie. 

90 sjuksköterskor 
som arbetar på fyra 
olika 
sjukhusavdelningar 
rekryterades. 

Hög arbetsbelastning 
och brist på 
erfarenhet kan leda 
till att misstag begås. 
Frånvaro av fatigue 
och lång erfarenhet är 
två faktorer som har 
en positiv inverkan på 
att upptäcka misstag 
innan de sker. 

Medelhög kvalitet 
(78%). 
 

Skipper, J.K., Jung, 
F.D. & Coffey, L.C. 
 
1990 
 
USA 

Att undersöka 
skiftarbetets inverkan 
på det mentala 
stämningsläget, fysisk 
hälsa samt på det 
sociala livet.  

Kvantitativ 
enkätstudie. 

Enkäten skickades ut 
till 882 
sjuksköterskor som 
arbetar på 5 olika 
sjukhus. 482 
besvarade enkäten 
och 19 av dem 
exkluderade, vilket 
resulterar i 463 
studiedeltagare. 

Skiftarbete har inget 
signifikant samband 
med depression, 
fysisk ohälsa och 
social dysfunktion. 

Hög Kvalitet (83%).  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning 
Taylor, B. & Barling, 
J. 
 
2004 
 
Australien. 

Att identifiera de 
arbetsrelaterade 
problem som orsakar 
fatigue och 
utbrändhet, samt dess 
effekter.   

Semistrukturerad 
intervjustudie.  

20 erfarna 
psykiatrisjuksköterskor 
rekryterades genom ett 
snöbollsurval.  

Orsakerna till fatigue 
och utbrändhet hos 
individerna är 
osäkerhet angående 
sin anställning, 
problem med 
ledningen, svårigheter 
med arbetets natur, 
för små resurser, 
problem med 
doktorer, aggressiva 
och våldsamma 
patienter samt 
arbetets fysiska och 
psykologiska 
omgivning. 

Medelhög kvalitet 
(73%). 



 

 
 

 

 
 
 


