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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Tidspress är ett arbetsmiljöproblem som för sjuksköterskan kan 

leda till yrkesrelaterad stress med negativa konsekvenser för 

omvårdnadsarbetet och patientsäkerheten. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans uppfattningar av orsaker till tidspress och 

dess konsekvenser för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

Metod: Vi har gjort en systematisk litteraturöversikt baserad på fem 

kvalitativa och tre kvantitativa artiklar som svarade an på syftet. De databaser 

som använts för att finna artiklarna var Cinahl och PubMed. 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier; ”orsaker till tidspress”, 

”tidspressens konsekvenser för sjuksköterskans omvårdnadsarbete”, 

”tidspressens konsekvenser för vårdkvalitet” och ”tidspressens konsekvenser 

för arbetsmiljön”. Resultatet visar att tidspress huvudsakligen orsakas av för 

få yrkesverksamma sjuksköterskor vilket bidrar till en hög arbetsbelastning. 

De negativa konsekvenser som uppstod vid tidspress ansågs vara ett hinder i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Sjuksköterskorna upplevde till exempel 

att de sällan räckte till och tidspressen ökade risken för att sjuksköterskorna 

skulle göra misstag. 

Diskussion: Att motverka uppkomst av tidspress i sjuksköterskans 

yrkesutövande kan förbättra sjuksköterskans förutsättningar till att ge 

patienten en säker och kvalitativ vård samt minska vårdlidandet. Tillräckligt 

med tid kan även gynna sjuksköterskans möjlighet till närvaro i 

vårdrelationen. 

 

Nyckelord: Tidspress, sjuksköterskans omvårdnadsarbete, vårdkvalitet, 

patientsäkerhet, arbetsmiljö.
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Inledning 
 

Vi har valt att skriva om sjuksköterskans uppfattningar av orsaker till tidspress och hur 

tidspressens konsekvenser påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upplevde vi att sjuksköterskorna verkade stressade 

och ofta jobbade under tidspress. Sjuksköterskan har ett ansvarsfullt arbete men inte alltid de 

bästa förutsättningarna att arbeta utifrån, till exempel tidsmässigt och bemanningsmässigt. 

Vården idag har ett högt tempo och mycket ska göras på kort tid vilket bidrar till en tidspress 

som de flesta sjuksköterskor kommer att stöta på ute i vården. För att sjuksköterskan ska 

kunna ge patienten en adekvat omvårdnad måste hon ha tid till att möta patientens behov. Det 

kan till exempel vara att sjuksköterskan har tid till att lyssna på patienten, tid till att förklara 

och vara närvarande i omvårdnadsmomenten. När sjuksköterskan har tid att möta patientens 

behov så ökar patientens välbefinnande och sjuksköterskan får möjlighet att uppfylla hälso- 

och sjukvårdens mål att främja god hälsa. Ur arbetsmiljösynpunkt har man sett att tidspressat 

arbete på sikt kan leda till kronisk stress, vilket i sin tur ökar risken för att utveckla en mängd 

olika sjukdomstillstånd, till exempel depression, försämrat minne samt hjärt- och 

kärlsjukdomar (Lundberg & Wentz, 2004).  

Vår förhoppning är att vi genom att göra sjuksköterskor och andra professioner mer 

medvetna om tidspressens orsaker och konsekvenser kan öka motivationen till att förbättra 

arbetsförhållandena för sjuksköterskorna. Genom att sätta fokus på att underlätta 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete så kan det i sin tur leda till en förbättrad vårdkvalitet. 

 

Bakgrund 
 

Tidspress och stress 
 

I Nationalencyklopedin definieras tidspress som “svår brist på tid”. Tidspress och det ökade 

tempot i samhället uppfattas numera som mer eller mindre ofrånkomligt (Nilsson, 2005) och 

tidspress är en utav de faktorer som bidrar till stress. När individen utsätts för stress aktiveras 

olika funktioner i kroppen. Stress är ett svar på hotande fara och genom stressen kan 

människan anpassa sig till nya situationer. Stress anses som ett bra system när det aktiveras i 

korta perioder men om människan utsätts för stress under lång tid kan detta få konsekvenser 

som är direkt skadliga. En långvarig stress kan åstadkomma försämring i till exempel 

immunförsvar och hjärt- och kärlsystemet samt försämra minne och koncentrationsförmåga 

(Lundberg & Wentz, 2004).  
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Sjuksköterskeprofessionen tillhör idag en av de mest stressade yrkesgrupperna (Balksjö 

& Pehrson, 2012) där brist på tid är ett problem (Thompson et al, 2008). Allt färre vårdplatser 

och ett alltmer ökande patientantal medför ett ökat krav på ett effektivare arbete för att 

upprätthålla vårdkvalitet och god vård. Detta ökar behovet av utbildad vårdpersonal, 

framförallt sjuksköterskor (Finnström, 2010). 

 

Faktorer som påverkar arbetsmiljön 

 
Arbetsmiljö definieras i Nationalencyklopedin som förhållandena på en arbetsplats. På 1960- 

och 70-talet uppmärksammades många fysiska och psykosociala riskfaktorer i arbetet och 

därefter skapades Arbetsmiljölagen för att främja säkerheten i arbetet. Ur arbetsmiljösynpunkt 

är det viktigt att förebygga ohälsa och detta görs genom att främja en arbetsmiljösituation som 

får sjuksköterskorna att känna sig tillhöriga, att de kan påverka sin egen situation samt kunna 

värdera sin egen insats. Arbetstiderna har också stort inflytande på personalens hälsa och 

därmed även på arbetsmiljön (SFS 1977:1160). Enligt Arbetsmiljöupplysningen är det 

arbetsgivarna som bär huvudansvaret för arbetsmiljön och de är skyldiga till att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet genom att kontinuerligt undersöka vilka risker som finns i 

arbetsmiljön och vid behov åtgärda dessa. 

World Health Organization (WHO) (1990) beskriver hur ett hälsosamt arbete bör vara, 

att arbetsbelastningen på personalen bör vara lämplig i förhållande till förmåga och resurser 

och man bör kunna påverka sin arbetssituation och kunna få stöd i sin yrkesutövning. Vidare 

beskrivs att hälsa inte bara innebär frånvaro av sjukdom eller funktionshinder, utan även är ett 

positivt tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Därför krävs det att en frisk 

arbetsmiljö inte bara är fri från skaderisker utan har överflöd av hälsofrämjande resurser. 

Brister i arbetsmiljön som för hög arbetsbelastning, brist på delaktighet och kontroll över 

arbetssituationen, samt tidspress kan leda till arbetsrelaterad stress hos personalen (ibid). 

Westerlund och Bard (1996) slår fast att arbetstiden är ett viktigt och sannolikt 

underskattat instrument för att förbättra arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse. Vad som är en 

bra arbetstid är dock individuellt. 

Widell (2003) beskriver att det troligtvis kan finnas ett samband mellan kvaliteten på 

vården och arbetsmiljön. En sämre arbetsmiljö ökar risken för att misstag begås samt att 

felaktiga beslut tas vilket kan innebära att både personalen och patientsäkerheten påverkas 

negativt. I Aiken et al (2001) beskrivs hur ett oroväckande högt antal sjuksköterskor är 

missnöjda med sina arbeten och många av dem upplever arbetsrelaterade ansträngningar. Ett 
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flertal av de deltagande sjuksköterskorna i studien planerade att lämna sina arbeten inom det 

kommande året.  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 
 

Sjuksköterskans arbete bygger på omvårdnad ur både ett medicinskt och ett 

humanvetenskapligt perspektiv där fokus ligger på frågor som syftar till förståelse för 

patientens upplevelser. Det handlar såväl om att öka patientens välbefinnande som att förstå 

och kunna möta omvårdnadsbehovet. Att vårda är en konst som kräver både teoretisk och 

erfarenhetsbaserad kunskap (Jakobsson & Lützén, 2009). Sjuksköterskan har ett stort ansvar 

som bland annat innefattar omvårdnadsplanering, utförandet av omvårdnadsuppgifter, att 

informera och undervisa patienter, närstående och personal, handledning, 

läkemedelshantering och att göra riskbedömningar (Dunér & Blomqvist, 2009).  

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan ha förmåga att:  

tillvarata det friska hos patienten  

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga 

uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och 

så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder 

kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt 

i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling 

informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl 

individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och 

innehåll 

förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given information  

uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker informationsbehov eller 

som har speciellt uttalade informationsbehov. 

       (Socialstyrelsen, 2005, s.11) 

För att sjuksköterskan ska ha möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens punkter krävs det en 

vårdrelation, en relation mellan vårdare och patient (Eriksson, 2000). Denna relation kan 

medföra något gott men kan vid till exempel otillräcklig närvaro, respekt och ömsesidighet 

från vårdaren bidra till ett ökat lidande för patienten (Snellman, 2009). Som sjuksköterska är 
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det viktigt att använda alla sina sinnen och visa ett intresse för patienten för att kunna ta del av 

patientens sätt att uppleva och förstå sin situation (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta bidrar 

till att patienten kan utveckla ett förtroende för sjuksköterskan (Snellman, 2009).  

Många av sjuksköterskans uppgifter och problemlösningar bygger på kommunikation, 

till exempel i samtal med patienter. Med kommunikation menas inte bara de talade orden utan 

det kan behövas kroppsspråk för att förstärka ordens betydelse, ögonen kan signalera 

uppmärksamhet och att sätta sig ner hos patienten visar en vilja till att närvara och ett intresse 

för patientens ord (Baggens & Sandén, 2009). 

“Ömsesidighet är ett förhållande mellan sjuksköterska och patient där de gemensamt 

kommer fram till patientens behov och styrkor” (Snellman, 2009, s.383).  Detta citat visar på 

att både sjuksköterskan och patienten har en viktig roll i vårdrelationen. När en människa får 

rollen som patient bryts dennes vardagliga liv. För att inte mista sitt sammanhang är det 

viktigt att patienten får vara såpass delaktig i sin egen vård som han/hon har möjlighet till. 

Delaktigheten ökar chanserna för att vården ska bli bra och säker då patienten besitter 

kunskapen om sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

God vård 

 
Av Andersson (1992) anses god vård som svårdefinierat, men att begreppet innefattar etik, 

hälsa samt att vården ska gynna patienten. Det krävs också att personalen är tillgänglig och 

kan kommunicera med patienten samt ha god kompetens (ibid). För att sjuksköterskan ska 

kunna vara tillgänglig för patienten krävs det att hon har möjlighet att ta sig tid till närvaro i 

mötet och ha förmåga att kunna se patienten. Då sjuksköterskan har bråttom eller verkar 

oengagerad dräneras patienten på energi och välbefinnande och det är därför viktigt att alla 

sjuksköterskor är medvetna om vilket budskap som ges till patienterna via den icke-verbala 

kommunikationen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

För att uppnå god vård bör vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763): 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov 

av trygghet i vården och behandlingen. 

2.  vara lätt tillgänglig. 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 
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Patientsäkerhet 

 
Patientsäkerhet innebär enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) att skydda patienten från 

vårdskada. Öhrn (2009) beskriver en vårdskada som ett “resultat eller konsekvens av en så 

kallad negativ händelse och är undvikbar”. Dessa skador kan till exempel innebära 

läkemedelsmisstag, vårdrelaterade infektioner, felaktiga eller försenade diagnoser och 

behandlingar, fallskador och bristande omvårdnad. Bristande patientsäkerhet är ett stort 

problem både internationellt och i Sverige och för att förhindra detta krävs det en ökad 

förståelse för hur olika delar i verksamheten och vårdprocessen samspelar och hur 

personalens handlingar påverkar dessa (ibid). Det är viktigt att arbeta med kvalitetssäkring då 

god kunskap om vårdprocesserna och regelbundna riskbedömningar minskar risken för att 

något ska gå fel (Widell, 2003).  

Dokumentation har stor betydelse i många sammanhang och inom hälso- och sjukvård 

har den en särskild betydelse för patientsäkerheten. Dokumentation av vad som görs och vilka 

resultat som uppnås är betydande för att kunna ge patienten god vård och för att kunna följa 

upp, utvärdera och utveckla arbetet i verksamheten (Widell, 2003). Dokumentation bidrar till 

att alla som vårdar patienten får tillgång till samma information (Winman & Rystedt, 2009). 

 
Vårdkvalitet 

 
Kvalitet är ett begrepp med många olika definitioner. Den internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO) definierar kvalitet som “alla sammantagna egenskaper 

hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller 

underförstådda behov”. Denna definition har en tydlig utgångspunkt i att förstå patienterna 

och deras behov (Idvall & Olsson, 2009). Socialstyrelsen definierar kvalitet i SOSFS 2011:9 

som “att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar 

och andra föreskrifter”. Dahl och Hasselgren (1991) beskriver kvalitet som ett neutralt och 

subjektivt begrepp som har ett inre värde. Begreppet uttrycker en individuell värdering utifrån 

i vilken position individen befinner sig i. Kvalitet finns därför i många olika former sett 

utifrån olika perspektiv. Patientens/allmänhetens perspektiv på vårdkvalitet är riktat mer mot 

patientens tillfredsställelse av behov medan det politiska/administrativa perspektivet 

framförallt står för att sjukvården följer mål och regler (ibid). 

Vårdkvalitet betraktas oftast ur ett patientperspektiv där patienttillfredsställelse 

eftersträvas som ett tecken på att vårdkvalitet uppnåtts. Ibland används begreppen vårdkvalitet 

och patienttillfredsställelse som synonymer (Larsson & Wilde-Larsson, 2012). I 
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Nationalencyklopedin beskrivs vårdkvalitet som “graden av måluppfyllelse i vårdarbetet”. 

Målen som ska uppfyllas är att tillfredsställa patientens förväntningar och önskemål, lindra 

symtom och bota sjukdom men också att ge god kroppslig och själslig omvårdnad. 

 

Etisk stress  

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) tar upp att sjuksköterskans primära ansvar är att ge 

människor vård. De skriver också att: “Sjuksköterskan ingriper på lämpligt sätt för att skydda 

enskilda individer, familjer och samhälle när deras/dess hälsa är hotad av medarbetare eller 

andra personers handlande”. Trots det som förutsätts i ovanstående citat förekommer det att 

sjuksköterskor i vården upplever etisk stress. Jameton (1984) definierar etisk stress i 

omvårdnadssammanhang som smärtsamma känslor och/eller psykologisk obalans som 

uppstår när sjuksköterskor är medvetna om etiskt lämpliga åtgärder en situation kräver, men 

inte har möjlighet att utföra dessa åtgärder. Detta kan vara på grund av hinder i arbetsmiljön 

så som brist på tid, brist på tillsyn eller stöd, men även utövandet av medicinska åtgärder. 

Corley (2002) beskriver att de åtgärder som kan vara bäst för patienten kan komma i konflikt 

med vad som är bäst för organisationen, läkaren, familjen eller för samhället som helhet. Då 

en sjuksköterska lär sig vad som är bäst vård för patienten, men inte kan genomföra den, lider 

sjuksköterskan av etisk stress. Etisk stress handlar alltså om en upplevd konflikt ifrån 

utomstående faktorer som hindrar sjuksköterskan i att utföra en etisk handling (ibid). 

 

Teoretisk referensram 
 

Som kunskapsfördjupning för denna litteraturöversikt används en teoretisk referensram med 

utgångspunkt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv med några av de begrepp som författarna 

anser ingår i begreppet god vård; Vårdrelation, vårdlidande och närvaro. Nedan följer 

beskrivning av begreppen. 

 

 

Vårdrelation 
 

Med vårdrelation menas relationen mellan patient och vårdare. Vårdrelationen utgör grunden 

för vårdandet och är mycket betydelsefull (Eriksson, 2000). Den skapar utrymme för tillväxt 

då patienten får möjlighet att uttrycka sina behov och problem. Vårdrelationen bygger på det 

förhållande som vårdaren och patienten har till varandra och förutsätter ömsesidighet från 
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båda parter. Vårdaren måste vara tillgänglig för patienten och patienten måste bjuda in 

vårdaren i sin livsvärld. De båda har samma värde i relationen men vårdaren har kunskap om 

själva vårdandet medan patienten besitter kunskapen om sig själv. Som vårdare är det viktigt 

att vara lyhörd och respektera patienten och dennes livsvärld eftersom brist på detta kan 

orsaka vårdlidande (Wiklund, 2003). Tidspress är ofta ett hinder för att skapa en vårdrelation 

(Dahlberg & Segesten, 2010), men utan vårdrelationen blir vårdandet reducerat till utförandet 

av olika arbetsuppgifter (Eriksson, 2000; Wiklund, 2003).  

 

Vårdlidande 
 

Vårdlidande handlar om hur brister i vårdens organisation och genomförande ökar patientens 

lidande. Det kan handla om att vårdaren inte lyssnar till patientens beskrivning av sina 

symtom eller att medicinering uteblir (Wiklund, 2003). Vårdlidande uppkommer då 

”patienten går miste om det positiva som vårdrelationen skulle medföra” (Eriksson, 2000, 

s.215) och då patienten upplever kränkning och brist på kontroll (Wiklund, 2003). Det 

uppkommer även då vårdaren inte vågar, vill eller har tid att möta patienten (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Närvaro 
 

För att kunna skapa en god vårdrelation krävs närvaro. Att vara närvarande innebär att vara 

både personlig och professionell som vårdare. För att vara närvarande krävs vilja, lyhördhet 

och tillgänglighet, vilket bland annat kräver tillräckligt med tid, och det är i närvaron som 

vårdaren och patienten bekräftar varandra (Paterson & Zderad, 2008).  

 

Problemformulering 
 

Tidspress är något som det i dagens samhälle talas allt mer om, det finns överallt och är uttalat 

i vården som idag kantas av hög arbetsbelastning, hög arbetstakt och höga krav (Nilsson, 

2005). Tidspress är ett arbetsmiljöproblem för sjuksköterskan och kan leda till yrkesrelaterad 

stress med negativa konsekvenser för omvårdnadsarbetet och patientsäkerheten.  

Känslan av brist på tid hör ihop med stress (Lundberg & Wentz, 2004), då en känsla av 

att inte räcka till kan uppstå hos sjuksköterskan. En ursäkt som ofta används då 

sjuksköterskan upplever att hon inte hinner med sina arbetsuppgifter är att hon är under 

tidspress eller att det är för få anställda. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i 

vården har vi upplevt att sjuksköterskor klagar över brist på tid för den enskilde patienten. 
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Tidsbristen kan påverka både patientens omvårdnad, sjuksköterskans arbetsmiljö och 

patientsäkerheten på ett negativt sätt så att vårdkvaliteten försämras. Har sjuksköterskan inte 

möjlighet att vara närvarande i vårdrelationen på grund av tidspress finns en möjlighet att ett 

onödigt vårdlidande uppstår hos patienten. För att veta hur sjuksköterskan ska förhålla sig till 

tidspress är det viktigt att göra både sjuksköterskan och beslutsfattaren medvetna om vad som 

orsakar tidspress och vilka konsekvenser tidspress har för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

 

Syfte 
 

Att beskriva sjuksköterskans uppfattningar av orsaker till tidspress och dess konsekvenser för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

 

Metod 
 

Metoden som använts är en systematisk litteraturöversikt som bygger på att göra en 

sammanställning av redan befintlig forskning, detta för att skapa en översikt av kunskapsläget 

kring sjuksköterskans uppfattningar av orsaker till tidspress samt dess konsekvenser för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Ett tydligt syfte har formulerats och därefter söktes 

befintlig vetenskaplig forskning inom området. Området har avgränsats med hjälp utav ett 

urval och de artiklar som passat syftet och urvalet har kvalitetsgranskats. De valda studierna 

analyserades för att sammanställas i litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2006).  

 

Datainsamling 
 

Vetenskapliga artiklar söktes mellan 2012-10-10 och 2012-10-26 i databaserna Cinahl och 

PubMed (se bilaga 1). Sökningen inleddes med att identifiera möjliga sökord utifrån syftet. 

Dessa översattes sedan till engelska med hjälp av Svensk MeSH som är en svensk-engelsk 

medicinordlista anpassad för PubMed (Karolinska institutet, 2011). Fanns inte sökorden i 

Svensk MeSH användes Nordsteds Engelska-Svenska ordbok vid översättning. De sökord 

som användes i sökningen var nurses, nursing, stress, care, caring, experience, patient, quality 

of work, quality of care, qualitative, time management, time pressure och workload. Sökorden 

prövades i olika kombinationer tillsammans med den booleska operatören AND, vilket 

innebär att sökträffarna innehåller alla sökord i kombinationen. I Cinahl testades sökorden i 

Cinahl Headings men dessa sökord gav i pilotsökningen inte några artikelträffar som var 

relevanta gentemot syftet. För att bredda sökningen gjordes en fritextsökning med trunkering 

på sökorden stress* och nurs* som kombinerades med time pressure med hjälp utav ”AND”. 
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Trunkering innebär att sökningen inkluderar olika ändelser av sökordet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Pilotsökning gjordes även i SweMed+ och PsycInfo men dessa databaser 

uteslöts då inga träffar var relevanta gentemot syftet. Även manuella sökningar utfördes 

utifrån referenslistor från artiklar vi fann intressanta. Sökningarna i Cinahl avgränsades med 

Peer-reviewed för att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade (Östlundh, 2006). 

För att avgöra huruvida artiklarna som hittades i PubMed var vetenskapligt granskade 

användes Ulrichs' periodical directory. 

Gränsen för antalet träffar för att gå igenom de funna artiklarna för 

sökordskombinationerna sattes på 400. När detta uppfylldes lästes titlarna på artiklarna och 

stämde dessa med syftet lästes abstraktet. Var abstraktet relevant lästes artikeln. 16 artiklar 

valdes ut och lästes igenom en gång för att sedan diskuteras och läsas igenom mer noggrant. 

Då åtta artiklar inte svarade an på syftet exkluderades dessa. Åtta artiklar, både kvalitativa och 

kvantitativa har valts ut till studien (se bilaga 4). 

 

Urval 
 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2002-2012, vara 

vetenskapligt granskade, innefatta sjuksköterskans perspektiv samt svara an på syftet. 

Artiklarna skulle även vara skrivna på svenska och engelska då dessa språk behärskas av 

författarna.  

 

Kvalitetsgranskning 
 

De åtta artiklarna kvalitetsgranskades utefter en kvalitativ och en kvantitativ modifierad 

granskningsmall med stöd i Fribergs (2006) och Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 

förslag på frågor vid kvalitetsgranskning av kvantitativa och kvalitativa studier. Författarna 

granskade artiklarna var för sig och sedan diskuterade och granskade författarna artiklarna 

gemensamt. Granskningsmallarna (se bilaga 2 & 3) bestod av frågor som besvarades med ja, 

nej eller framkom ej. Artiklarna graderades med låg (<60% ja), medel (>60% ja) och hög 

kvalitet (>80% ja). Avsikten var att exkludera artiklar med låg kvalitet. En av de artiklar som 

granskades fick en granskningsprocent på 58%, vilket innebar en låg kvalitet. Då 

procentsatsen låg nära gränsen för medelkvalitet (<60%) och artikelns resultat var intressant 

och relevant för syftet inkluderades denna artikel trots avsikten att exkludera de artiklar med 

låg kvalitet. Efter granskningen kvarstod alla åtta artiklar, varav fem kvalitativa och tre 

kvantitativa artiklar. 
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Dataanalys 
 

De åtta artiklarna sammanställdes i en matris där titel, författare, år, land, syfte, metod, 

resultat, slutsats och kvalitetsgrad framgår (se bilaga 4). Artiklarna lästes igenom upprepade 

gånger för att skapa ytterligare förståelse för deras innehåll. Artiklarnas resultat studerades 

sedan noggrant och likheter samt skillnader i artiklarnas resultat identifierades (Friberg, 

2006). Därefter färgkodades innehållet som passade litteraturöversiktens syfte utifrån 

frågeställningarna: ”Vad är orsaker till tidspress?”, och ”Vilka är tidspressens konsekvenser?” 

Två kategorier och två underkategorier identifierades.  

 

Etiska överväganden 
 

I en systematisk litteraturöversikt bör etiska överväganden, gällande urval och presentation av 

resultatet, ha gjorts i alla inkluderade artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). Det framkom 

inte i alla artiklar huruvida de var etiskt granskade. Tre artiklar var etiskt granskade, tre 

artiklar innehöll etiska överväganden och de två återstående artiklarna fick en lägre 

kvalitetspoäng än övriga artiklar vid granskning. Etiken diskuterades utifrån artiklarnas metod 

och innehåll. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det också viktigt att inte låta resultatet 

färgas av författarnas egna åsikter och föreställningar, vilket har tagits i åtanke vid 

sammanställandet av litteraturöversiktens resultat. 

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i två kategorier: Orsaker till tidspress och Tidspressens konsekvenser 

för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Kategorin Tidspressens konsekvenser för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete har två underkategorier: Tidspressens konsekvenser för 

vårdkvalitet och Tidspressens konsekvenser för arbetsmiljön. 

 

Orsaker till tidspress 
 

Tidspress orsakas huvudsakligen av sjuksköterskebrist och för hög arbetsbelastning (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Hallin & Danielson, 2007; Miller, 2006). När en 

sjukskötersketjänst tas bort blir dessa arbetsuppgifter automatiskt någon annans, arbetet blir 

fördubblat för de kvarvarande sjuksköterskorna och upplevs som än mer krävande då 

sjuksköterskorna får fler ansvarsområden att hinna med (Billeter-Koponen & Fredén, 2005).  
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Dokumentation tar mycket av sjuksköterskans arbetstid och ju mer vård patienten 

behöver desto mer dokumentation krävs (Hallin & Danielson, 2007). Ett ökande patientantal 

leder till att fler patienter skrivs in och ut från sjukhuset vilket också är en faktor till ett ökat 

dokumentationskrav som tar tid från övriga arbetsuppgifter (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005; Hallin & Danielson, 2007).  

 

Tidspressens konsekvenser för sjuksköterskans omvårdnadsarbete 
 

Det finns ett samband mellan tidspress och bristande kontroll i arbetet, vilket visar sig som 

osäkerhet i arbetet och medför en högre risk för att sjuksköterskan ska göra misstag. 

Osäkerheten medför även en ökad risk till att misstagen upprepas (Elfering, Semmer & 

Grebner, 2007). Om sjuksköterskan upplever brist på kontroll anses sjuksköterskan av 

omgivningen vara sårbar och okapabel till att ta på sig mer arbete (Hallin & Danielson, 2007).  

Tidspress anses vara ett hinder för att utföra ett gott arbete (Miller, 2006), men ett gott 

arbete behöver inte innebära att sjuksköterskan hinner göra allt som är planerat. Det 

väsentligaste är att hinna med de uppgifter som anses mest viktiga (Christiansen, 2008) och 

till detta hör att kunna vara professionell samt etablera en god relation till patienten.  

Sjuksköterskornas dagliga arbete upplevs som mer stressfullt än stimulerande (Hallin & 

Danielson, 2007). När tidspress upplevs av sjuksköterskorna kan de uppleva att de bara har tid 

för de allra viktigaste uppgifterna. I vissa fall ses patienten som ett objekt istället för människa 

för att sjuksköterskorna ska kunna hantera tidspressade situationer (Billeter-Koponen & 

Fredén, 2005; Hallin & Danielson, 2007). Sjuksköterskorna förklarar att då de arbetar under 

tidspress och ständigt blir störda och försenade i sitt arbete så tar de genvägar. Det kan leda 

till att sjuksköterskan inte aktivt uppmärksammar det patienterna försöker berätta eller så 

undviker sjuksköterskorna att svara på patienternas frågor (Hallin & Danielson, 2007). För 

sjuksköterskorna finns det sällan tillräckligt med tid till att möta patienternas oro och rädslor, 

inte heller tid till att stötta patienterna (West, Barron & Reeves, 2005). Mer än hälften av 

sjuksköterskorna upplever att de inte har tid till att behandla patienters symtom och tillstånd 

på grund av tidspressen. Sjuksköterskorna anser också att de sällan har tid till att ge 

information till anhöriga (ibid) och att tillräckligt med tid till att samtala med och stötta 

patienten och dess anhöriga är en belöning för sjuksköterskan (Billeter-Koponen & Fredén, 

2005; Christiansen, 2008; Hallin & Danielson, 2007; Miller, 2006).  

 

Tidspressens konsekvenser för vårdkvalitet 
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En ökad mängd arbetsuppgifter och tidspress innebär att sjuksköterskorna får mindre tid till 

patientkontakt vilket tillsammans med mindre tid till att skaffa sig relevant kunskap bidrar till 

en sämre vårdkvalitet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hallin & Danielsson, 2007; West, 

Barron & Reeves, 2005). Att arbeta för att uppnå vårdkvalitet anses av sjuksköterskorna vara 

deras främsta uppdrag i yrkesutövandet (Miller, 2006). Den minskade patientkontakten 

innebär en bristande möjlighet till att bilda en generell bild av patienten och få bekräftelse om 

patienten upplever en god och säker vård (Hallin & Danielson, 2007).  

Tidspress kan få sjuksköterskan att känna sig tvingad till att göra val som medför en 

mindre optimal kvalitet på patientens omvårdnad (Teng, Hsiao & Chou, 2010). Fokus läggs 

på de uppgifter som anses vara mest brådskande, till exempel de uppgifter som direkt har 

något att göra med patientens hälsa eller dödlighet. Andra kvalitetshöjande men mindre 

brådskande uppgifter blir åsidosatta (Hallin & Danielson, 2007; Teng, Hsiao & Chou, 2010). 

Sjuksköterskorna önskar att utföra ett gott kvalitativt arbete och att ta sitt ansvar (Jensen 

Lundqvist & Axelsson, 2007). Att känna ansvar och att identifiera sig med patienten kan 

främja sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Christiansen, 2008) och desto mer engagerad 

sjuksköterskan är i patienten desto mer bekräftelse kan hon få av patienten i frågan om hon 

utför ett gott arbete (Christiansen, 2008; Hallin & Danielson, 2007).  

 

Tidspressens konsekvenser för arbetsmiljön 

 

Det professionella arbetet påverkas starkt av den arbetsmiljö sjuksköterskorna arbetar i och 

det kan skilja mellan olika arbetsplatser, där teamet har en viktig funktion (Billeter-Koponen 

& Fredén, 2005; Hallin & Danielson, 2007; Jensen Lundqvist & Axelsson, 2007; Miller, 

2006). Att kunna ta lärdom ifrån sina kollegor är något som anses kunna förbättra vården och 

de sjuksköterskor som dessutom tar sig tid till att dela information med andra kan sedan med 

gott samvete delegera uppgifter till andra och minska sin arbetsbelastning (Hallin & 

Danielson, 2007; Jensen Lundqvist & Axelsson, 2007). Däremot finns det inte alltid 

tillräckligt kompetent personal och personalen ställer inte alltid upp för varandra vilket 

försvårar fördelningen av arbetet (Hallin & Danielson, 2007). För att kunna slutföra alla 

uppgifter och inte behöva lämna över arbete till avlösande sjuksköterska kan sjuksköterskorna 

därför strunta i att ta raster eller äta lunch, samt komma tidigare till arbetet eller stanna kvar 

efter arbetstidens slut (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hallin & Danielson, 2007).  

Att som sjuksköterska känna till sina egna begränsningar och vara mottaglig för ny 

information samt att vara kapabel till att ta snabba beslut och att kunna agera i alla givna 
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situationer anses av sjuksköterskorna som viktigt (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; 

Christiansen, 2008; Hallin & Danielsson, 2007). Då sjuksköterskorna inte kan ändra eller 

påverka sin egen situation uppstår en känsla av hopplöshet och de känner sig tvungna att 

acceptera att stress och tidspress är en del av deras vardag. Vissa av sjuksköterskorna ger 

uttryck för att de känner sig värdelösa och att de kan ersättas av vem som helst (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005). En känsla av att inte räcka till, även om sjuksköterskorna jobbar 

hårt, kan erfaras (Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Christiansen, 2008; Hallin & Danielson, 

2007), samt en ständig rädsla för att ha missat något väsentligt i omvårdnadsarbetet (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005; Hallin & Danielson, 2007). För att överkomma dessa känslor och 

andra hinder i utförandet av ett gott omvårdnadsarbete har sjuksköterskor urskiljt strategier, 

såsom att göra prioriteringar, jobba med teambuilding, ta sig tid till paus och reflektion till 

varför man valt yrket (Miller, 2006).    

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Datainsamling 

 

De databaser vi använt oss av vid sökning är Cinahl och PubMed då dessa tar upp ämnet 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Pilotsökning gjordes även i SweMed+ och 

PsycInfo men där kunde vi inte finna några till syftet relevanta artiklar. Detta kan bero på val 

av sökord och bristande sökkunskaper vilket kan ha gjort att vi gått miste om väsentlig 

forskning. Sökningen försvårades då tidspress inte är ett särskilt beforskat begrepp och därför 

fanns det inte så många studier att inkludera. För att hitta relevanta artiklar krävdes då det 

höga antal sökord vi använt oss av. Dessa aspekter kan ses som svagheter i arbetet och ett 

annat val av sökord och en större kunskap kring artikelsökning hade kunnat ge ett större urval 

av artiklar. Artiklarna som vi fann i Cinahl och PubMed ansåg vi ändå tillräckliga för att 

åstadkomma ett fylligt resultat som svarade an på syftet.  

 

Urval 

 

En av de avgränsningar som gjordes i artiklarnas urval var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2002-2012. Detta för att artiklarna skulle delge dagens arbetssituation för 

sjuksköterskor. Av de artiklar som använts i resultatet är dock den tidigaste publicerad 2005 

vilket vi tror stärker resultatet då artiklarna känns mer aktuella. Diskussion fördes i huruvida 
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exklusionskriterier skulle sättas eller inte, men då området inte är särskilt beforskat upplevde 

vi att exklusionkriterier skulle ha kunnat minska antalet artiklar att inkludera. 

Artiklarna var från spridda länder (Sverige, Norge, Schweiz, Taiwan, Storbritannien och 

USA). Dessa länder har till exempel olika kulturer som kan skilja sig i synen på 

sjuksköterskan och vården och därmed kan vården se olika ut i olika länder. Om artiklarna 

varit begränsade till Skandinavien hade resultatet kanske därför sett annorlunda ut. I och med 

att de valda artiklarnas resultat i många fall bekräftar varandra tror vi att användandet av 

artiklar från spridda länder kan påvisa att sjuksköterskor är i liknande situationer världen över 

och att detta kan öka resultatets överförbarhet. Överförbarhet innebär att resultatet kan 

överföras på populationen (Forsberg & Wengström, 2008).  

Artiklarna var skrivna på engelska vilket resulterar i en risk att texten blivit feltolkad 

eller felöversatt vilket kan leda till att resultatet påverkats.  

 

Kvalitetsgranskning 

 

För att granska artiklarna har vi med hjälp av Friberg (2006) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) modifierat två egna granskningsmallar, en kvalitativ och en kvantitativ (se 

bilaga 2 & 3). Granskningsmallarna sammanställdes genom att utgå från de kriterier som vi 

ansåg mätte kvaliteten på bästa sätt, till exempel huruvida artikeln hade en tydlig metod samt 

ett tydligt resultat, om resultatet var generaliserbart och om studiens trovärdighet 

diskuterades. Kunskapsbrist hos författarna kan ha lett till brister i granskningsförfarandet 

vilket kan ha lett till artiklar fått en högre kvalitetsgrad än om någon med större kunskaper 

utfört granskningen. Vi tror dock att kvalitetsgranskningen stärks utav att vi först granskat 

artiklarna var för sig och sedan diskuterat dessa sinsemellan innan slutgiltig kvalitetsgrad 

satts. 

Artikeln skriven av West, Barron och Reeves (2005) fick en låg kvalitetsgrad (58%) då 

den saknade ett metodstycke. Istället hänvisades det till Reeves et al. (2004), som vi inte 

lyckades få fram i våra sökningar. Vi valde trots detta att ta med artikeln från 2005 då 

artikelns resultat var tydligt och relevant för vår litteraturöversikts resultat.  

 

Dataanalys 

 

I analysförfarandet utformades kategorier utifrån artiklarnas resultat. Frågeställningarna som 

användes var ”Vad är orsaker till tidspress?” och ”Vilka är tidspressens konsekvenser?”. 

Dessa valdes då vi ansåg att de skulle svara på syftet. Överlag hittades många likheter i 
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artiklarnas resultat vilket underlättade sammanställandet av resultatet och bidrar till att 

resultatet får en ökad trovärdighet då studierna bekräftar varandra. 

 

Etiska överväganden 

 

Etiska överväganden eller huruvida en etisk granskning gjorts förekom inte i alla artiklar och 

de artiklar som saknade något av dessa diskuterades av författarna utifrån metod och innehåll. 

Då metodstycket saknades i en utav artiklarna uppstod svårigheter att diskutera studiens etik 

vilket också skapade tveksamheter i huruvida artikeln skulle inkluderas eller inte. Det 

framkom i artikeln att enkäter mejlats till sjuksköterskor. Dessa enkäter innehöll frågor som 

graderades i skalor och det erhölls ingen privat information om informanterna. Därför ansåg 

vi att de inte gick emot några etiska regler och artikeln kunde inkluderas i vår 

litteraturöversikt. Valet att inkludera denna artikel kan dock påverka resultatets trovärdighet 

vilket vi ser som en svaghet. 

 Vi har utefter egen förmåga använt oss utav bracketing, vilket innebär att 

förförståelsen sätts inom parantes, något som aldrig kan göras fullständigt (Polit & Beck, 

2012). På detta sätt har vi försökt att undvika att resultatet färgas av våra egna åsikter och 

föreställningar. Detta har gjorts möjligt genom diskussion och uppmärksammande av 

varandras tankar. 

 

Resultatdiskussion 
 

Vårdförbundet (u.å) bekräftar att arbetet inom vården präglas av högt tempo, stor 

arbetsmängd och splittrade arbetsuppgifter under tidspress. Dagens sjuksköterskor ska göra 

mer och de ska göra det bättre.  

 
Orsaker till tidspress 

 

Resultatet visar att det ökade kravet på att dokumentera och rapportera stjäl tid från 

patientkontakten som vi anser är en av de viktigaste aspekterna i omvårdnaden. Olofsson, 

Bengtsson och Brink (2003) bekräftar att den minskade patientkontakten som uppstår då 

sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgift blir dokumentation har en negativ påverkan på 

utvecklandet av vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan hinner då 

inte lära känna patienten vilket i sig kan påverka patientens omvårdnad negativt (Jones, 

2010). Dokumentationen är däremot också en av de aspekter som vi anser vara viktigast i 

omvårdnaden. Den möjliggör att alla som vårdar patienten får samma information, den ökar 
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patientsäkerheten och medför att patientens förutsättningar för att få lika vård från alla vårdare 

ökar (Widell, 2003; Winman & Rystedt, 2009). Vad ska då prioriteras, patientkontakten eller 

dokumentationen? Vi tror att mer tid till patienten kan medföra en högre kvalitet på 

dokumentationen, men då gäller det att finna en balans i tidsfördelandet av det administrativa 

och det praktiska arbetet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2011) har gjort en studie, 

Frigör tid till vård, vilken handlar om att skapa en ökad effektivitet i arbetet genom att öka 

den värdeskapande tiden. Målet med studien var att skapa mer tid för patienten, säkrare vård 

samt en bättre arbetsmiljö. Detta påvisar att arbetet för mer tid till det patientnära arbetet är 

pågående. 

 Det ökade patientantalet och den redan befintligt höga belastningen på 

sjuksköterskorna gör tidspressen till ett faktum. Nedskärningar av sjuksköterskor och brist på 

sjuksköterskor påverkar kvaliteten på vården och de resterande sjuksköterskorna får allt mer 

att göra (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Vad är det då som gör att nedskärningarna av 

sjuksköterskorna blir fler? Varför tillämpas inte mer ekonomiska medel för att rädda 

sjukvården? Vi har blivit medvetna om att antalet sjuksköterskor som pensioneras under de 

kommande åren i Sverige kommer att öka kraftigt (Sjuksköterskor anställda inom Landstinget 

i Kalmar län, personlig kommunikation, 1 november, 2012) och att patientantalet stadigt ökar, 

därför måste något göras för att förhindra att sjuksköterskorna drabbas av stress och 

utbrändhet och slutligen lämnar arbetet (Aiken et al, 2001). Detta kan till exempel vara färre 

arbetsuppgifter, färre patienter per sjuksköterska eller fler yrkesverksamma sjuksköterskor. 

 

Tidspressens konsekvenser för sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

 

Resultatet visar att tidspress kan påverka sjuksköterskans känsla av kontroll och att som 

sjuksköterska uppleva att man inte har kontroll över den situation man befinner sig i är inte 

hälsofrämjande, varken för sjuksköterskan eller patienten, och kan öka risken för att misstag 

begås (Elfering, Semmer & Grebner, 2007). Misstag kan vara bland annat vara felbehandling, 

fel i läkemedelshantering eller bristande hygien och varje år kan cirka 3 000 dödsfall grundas 

på misstag som sker i vården (Socialstyrelsen, 2008).  

Vi fann i resultatet att tidspressen påverkade sjuksköterskorna på så sätt att de kunde se 

patienten som ett objekt istället för ett subjekt när det blev för mycket att göra. Det kan bero 

på att sjuksköterskan har ett behov av att distansera sig från det som hon vet att hon inte 

kommer att hinna med då det kan ge henne samvetskval gentemot patienten (Olofsson, 

Bengtsson & Brink, 2003). Vi vet från resultatet att sjuksköterskans närvaro kan påverkas av 

tidspress, därför ifrågasätter vi hur uppkomsten av tidspress kan förhindras. Att som 
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sjuksköterska vara närvarande i de uppgifter man åtar sig samt i varje möte med patient eller 

anhörig är av yttersta vikt för att kunna skapa en bra och hälsosam vårdrelation (Paterson & 

Zderad, 2008). Att se patienten som ett objekt kan orsaka vårdlidande och därför krävs det att 

sjuksköterskan ser patienten som en enskild subjektiv individ som är expert på sig själv för att 

relationen mellan sjuksköterska och patient ska bli så hälsosam som möjligt (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Vi fann att vissa delar av resultatet inte stämmer överens med Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) om god vård och framförallt gäller det att tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Ett utav fynden i resultaten ansåg vi 

vara skrämmande, nämligen att sjuksköterskorna i vissa fall upplevde att de inte hann 

behandla patienternas symtom på grund av tidspressen (West, Barron & Reeves, 2005). Detta 

är ett oroväckande resultat, att bortse från patientens symtom och att inte lindra dessa är en 

faktor till onödigt vårdlidande och kan resultera i vårdskada. Sjuksköterskorna hann inte 

heller prata med anhöriga eller möta patienternas oro och rädslor, vilket vi anser kan hämma 

utsikterna för att patienterna och de anhöriga upplever vården som något positivt där de kan 

känna trygghet och delaktighet. I resultatet fann vi istället att när sjuksköterskorna arbetade 

under tidspress uppmärksammade de inte patienterna aktivt och undvek att svara på deras 

frågor (Hallin & Danielsson, 2007). Även detta kan orsaka vårdlidande. Dahlberg och 

Segesten (2010) anser att det onödiga vårdlidandet är en viktig faktor att försöka förhindra 

uppkomsten av inom sjuksköterskeyrket och vården i allmänhet då vårdlidandet kan leda till 

att det blir svårare för patienten att uppnå hälsa. Vi vill trots allt att patienter och deras 

anhöriga ska få en positiv inställning till vården, både för att främja hälsa, men också för att 

gynna framtidsutsikterna för patienten och anhöriga. För att detta ska bli möjligt krävs det att 

sjuksköterskans arbetsbelastning minskas vilket skulle kunna möjliggöra mer tid till att vara 

närvarande hos patienten och dess anhöriga.  

 

Tidspressens konsekvenser för vårdkvalitet 

 

I resultatet fann vi att sjuksköterskorna upplevde att arbetet för att uppnå vårdkvalitet är deras 

främsta uppdrag (Miller, 2006). Att utföra ett arbete som medför vårdkvalitet vid tidspress 

bekräftar Poghosyan et al (2010) vara en utmaning. Poghosyan et al’s (2010) studie stärker 

därför resultatets fynd om att tidspress har en negativ konsekvens för vårdkvaliteten. Vi kan 

utefter resultatet konstatera att tidspress är en faktor som kan hindra utförandet av god vård 

och vi tror därmed att det kan hindra upprätthållandet av en god vårdkvalitet och en vård där 

alla patienter vårdas utefter samma förutsättningar.  
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Att arbeta under tidspress kan medföra att sjuksköterskan måste göra prioriteringar, 

vilket kan resultera i att vissa vårdrelaterade åtgärder blir utelämnade. Detta kan leda till 

negativa konsekvenser för både patienter och deras anhöriga i form av till exempel 

undermålig information, bristande symtombehandling och en mindre personlig vård. Detta 

bör inte existera i ett vårdande sammanhang, varje patient bör åtminstone kunna få 

möjligheten till att få god vård av en sjuksköterska som inte har några problem med att avsätta 

tid för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan har tid till att etablera en god relation till 

patienten, men det kräver i de flesta fall att sjuksköterskan inte känner sig tidspressad. 

För att uppnå en god vårdkvalitet krävs det till exempel att sjuksköterskan har tid till 

patientkontakt samt insamling av relevant kunskap om patienten och patientens tillstånd 

(Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Hallin & Danielsson, 2007; West, Barron & Reeves, 

2005). Jones (2010) tar upp att det finns en skillnad mellan tid som kvalitet och kvantitet. Om 

tiden med patienten upplevs som om det tillför kvalitet, så är den adekvat. Adekvat tid uppstår 

när det finns tillräcklig tid för att möta professionella och etiska skyldigheter till patienten. En 

kvantitet av tid är dock nödvändig för att kunna utföra kvalitet (ibid). Finns det inte tillräckligt 

med tid för sjuksköterskan att möta professionella och etiska skyldigheter till patienten kan 

hon drabbas av etisk stress (Corley, 2002). Detta är en av de orsaker som får oss att tro att 

sjuksköterskans frihet till att planera sin egen tid är av stor vikt, en teori som är svår att 

fullfölja i verkligheten. 

 

Tidspressens konsekvenser för arbetsmiljön 

 

Hur arbetsmiljön ser ut och fungerar påverkar sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Billeter-

Koponen & Fredén, 2005). Resultatet visar att teamwork har en viktig funktion för att kunna 

utföra en god vård. Att på sin arbetsplats kunna ta lärdom av varandra och ha en god 

sammanhållning är något som resultatet säger kunna förbättra vården och som bekräftas av 

Bristowe et al (2012).  

Flera sjuksköterskor i resultatet upplevde att de inte räckte till, att de inte gjorde någon 

nytta och de kände sig värdelösa. I och med att sjuksköterskorna påverkas på detta sätt utav 

tidspressen ifrågasätter vi om det är rimligt att en sjuksköterska måste hinna ta hand om, 

exempelvis, 15 patienter på en avdelning, alla med olika bakgrund och diagnoser. Är det 

möjligt att alla de 15 patienterna får lika vård om en av dem är akut sjuk? Tervo-Heikkinen et 

al (2009) bekräftar att ju högre antal patienter sjuksköterskan har ansvar för desto mindre 

känsla av kontroll får hon. Vi är medvetna om att förutsättningarna för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete ser olika ut överallt, men resultatet talar för att nästan alla sjuksköterskor 
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upplever att de har för mycket att göra eller för många patienter att ta hand om. Aiken et al 

(2001) menar att något måste göras nu för att förhindra framtida brist av vårdpersonal samt en 

ytterligare försämring av vården. 

Nilsson (2005) anser att ett ökat inflytande över utförandet av det egna arbetet är det 

som framförallt kan bidra till att minska en orimlig tidspress. Att ha lite involvering i 

beslutsfattande kan ha en negativ effekt på känslan av att vara delaktig samt att kunna påverka 

den situation man befinner sig i (Dahlberg & Segesten, 2010). För att sjuksköterskan ska 

hinna göra allt under arbetspasset krävs det att det finns tillräckligt med personal om något 

oförutsett skulle hända (Olofsson, 2003), det krävs också från sjuksköterskan att hon fördelar 

sin tid väl och är produktiv (Jones, 2010). Vi vill dock belysa att det inte är längden på 

arbetspasset som är problemet, utan mängden arbetsuppgifter som ska hinnas med under 

arbetspasset. Om sjuksköterskan kan styra mer över sin situation kan hon få en ökad förmåga 

att kunna bearbeta problem och som förhoppningsvis leder till att sjuksköterskorna påverkas 

mindre av tidspress.  

 

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning kring tidspressens negativa konsekvenser anser vi bör handla om hur 

sjuksköterskan kan arbeta för att få mer tid till mötet med patienten och utvecklande av 

vårdrelationen utan att förlora kvaliteten på dokumentationen. Det kan öka möjligheterna för 

att sjuksköterskorna ska kunna utföra en god och säker vård. Vi anser också att det bör 

forskas vidare kring vad som aktivt kan göras för att motverka tidspress och dess negativa 

utfall för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

 

Slutsatser 
 

Sjuksköterskan har ett ansvarsfullt arbete där tidspress kan leda till negativa konsekvenser för 

omvårdnadsarbetet, vårdkvaliteten och sjuksköterskans arbetsmiljö. Resultatet bekräftar att 

tidspress hindrar utförandet av ett gott omvårdnadsarbete. Tidspress orsakas huvudsakligen 

utav sjuksköterskebrist och hög arbetsbelastning. De huvudsakliga negativa konsekvenser 

som erhållits ur resultatet är att tidspress ökar risken för att misstag begås samt att mindre 

brådskande men kvalitetshöjande uppgifter blir åsidosatta. De mindre brådskande uppgifterna 

är bland annat behandling av symtom samt att möta patienters oro och rädslor. 

 Resultatet i litteraturöversikten avser att ge en ökad förståelse för orsaker till tidspress 

och dess negativa konsekvenser och vi hoppas att vi med vårt arbete kan öka medvetenheten 
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om fenomenet tidspress samt motivera till ett arbete för att undvika uppkomsten av tidspress i 

vårdsammanhang.  
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language 

 

970 

   

20 Cinahl 17 AND 18 

AND 19 

Peer reviewed, 

årtal 2002-2012, 

English 

language 

 

25 

 

12 

 

3 

 

2(**3,7) 



 

   
  

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitativa studier. 

  JA 

(1p) 

NEJ 

(0p) 

Framkom 

ej (0p) 

1 Återger abstraktet studiens innehåll?    

2 Finns det ett tydligt problem formulerat?    

3 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?    

4 Är studiens syfte tydligt formulerat?    

5 Är metoden beskriven?    

6 Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?    

7 Finns inklusionskriterierna beskrivna?    

8 Finns exklusionskriterierna beskrivna?    

9 Är bortfallsanalysen beskriven?    

10 Är datainsamlingen tydligt beskriven?    

11 Anges var studien utfördes?    

12 Är dataanalysen beskriven?    

13 Råder datamättnad? (endast vid Grounded Theory)    

14 Redovisas resultatet klart och tydligt?    

15 Finns det en metoddiskussion?    

16 Besvaras studiens syfte?    

17 Är resultatet generaliserbart?    

18 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

   

19 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?    

20 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?    

21 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?    

22 Diskuterar författarna om ytterligare studier bör göras?    



 

   
  

Bilaga 3. Granskningsmall för kvantitativa studier. 

  JA 

(1p) 

NEJ 

(0p) 

Framkom 

ej (0p) 

1 Återger abstraktet studiens innehåll?    

2 Finns det ett tydligt problem formulerat?    

3 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?    

4 Är studiens syfte tydligt formulerat?    

5 Är metoden beskriven?    

6 Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?    

7 Finns inklusionskriterierna beskrivna?    

8 Finns exklusionskriterierna beskrivna?    

9 Är urvalet representativt?    

10 Är bortfallsanalysen beskriven?    

11 Är instrumenten valida?    

12 Är instrumenten reliabla?    

13 Är datainsamlingen tydligt beskriven?    

14 Anges var studien utfördes?    

15 Är dataanalysen beskriven?    

16 Redovisas resultatet klart och tydligt?    

17 Finns det en metoddiskussion?    

18 Besvaras studiens syfte?    

19 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

   

20 Är resultatet generaliserbart?    

21 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?    

22 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?    

23 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?    

24 Diskuterar författarna om ytterligare studier bör göras?    

 



  
 

 

 

Bilaga 4. Artikelmatris. 

Artikelnr. 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod (urval, 

datainsamling och 

dataanalys) 

Resultat Slutsats Kvalitet

sgrad 

1. 

Billeter-

Koponen & 

Fredén 

2005 

Sverige 

Long-term stress, 

burnout and 

patient-nurse 

relations: 

qualitative 

inteview study 

about nurses’ 

experiences 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

Att uppnå en 

djupare 

förståelse för 

hur 

sjuksköterskor 

upplever 

långvarig 

stress och 

utbrändhet. 

Kvalitativ, deskriptiv.  

Grounded theory. 

10 sjuksköterskor i åldern 

30-61år som upplevt 

långvarig stress eller 

utbrändhet. 

Temabaserade 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Materialet kodades och 

delades in i kategorier. 

 

 Kraven på 

sjuksköterskorna är 

höga och 

energikrävande. Detta 

medför att tiden inte 

räcker till för att bemöta 

patienterna, vilket ska 

vara en central del i 

vården. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att de inte 

kunde utföra de 

uppgifter de själva 

fann viktiga i 

omvårdnaden. Bristen 

på kontinuitet 

påverkade säkerheten 

på vården samt 

utvecklandet av 

sjuksköterske-

patientrelationer. 

Hög 

2. 

Christiansen 

2007 

Norge 

Good work – how 

is it recognised by 

the nurse? 

Journal of 

Clinical Nursing 

Att belysa hur 

sjuksköterskor 

beskriver 

situationer som 

reflekterar 

utförandet och 

styrkandet av 

ett gott arbete. 

Kvalitativ, narrativ studie 

med hermeneutisk metod. 

10 sjuksköterskor som 

studerat vid Oslo 

Universitet som jobbat ca 

2 år, yngre än 30 år. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer med 

följdfrågor. 

 

Gott arbete återspeglas i 

patientens tillstånd, 

välbefinnande och 

förbättring. Att jobba 

under tidspress är sällan 

en variabel som bidrar 

till ett gott arbete. Att 

ett gott arbete har 

uppnåtts bekräftas då de 

grundläggande behoven 

hos patienter och 

anhöriga säkerställts. 

Sjuksköterskan 

behöver sträva efter 

hög kvalitet i sitt 

arbete. Det är viktigt 

att sjusköterskan 

känner till hur ett gott 

arbete visar sig. Brist 

på tid kan vara ett 

hinder för att 

åstadkomma 

essentiella aspekter av 

vården. 

Medel 

 

 



 

   
  

3. 

Elfering, 

Semmer & 

Grebner 

2007 

Schweiz 

Work stress and 

patient safety: 

Observer-rated 

work stressors as 

predictors of 

characteristics of 

safety-related 

events reported by 

young nurses 

Ergonomics 

Att undersöka 

länken mellan 

arbetsplats-

stress och 

förekomsten 

av 

patientsäkerhet

srelaterade 

incidenter på 

sjukhus. 

Kvantitativ. 

23 tyskspråkiga 

sjuksköterskor som varit 

med och genomfört 

ÆQUAS-projektet. 

Deltagarna fick skriva 

dagböcker om 

stressrelaterade moment 

och fylla i frågeformulär 

om säkerhetsföreskrifter. 

De stressrelaterade 

momenten kategoriserades 

mha av koder. En 

regressionsanalys utfördes. 

  

Tidspress påverkar 

vårdsäkerheten på det 

sätt att det kan bli fel i 

dokumentationen, fel i 

medicinutdelning samt 

att patienten får fel 

information eller ingen 

information alls. 

Orsaken till att 

säkerhetsrelaterade 

olyckor upprepas är 

relaterat till stressorer, 

framför allt 

koncentrationskrav 

och brist på kontroll.   

Hög 

4. 

Hallin & 

Danielson 

2007 

Sverige 

Registered 

nurses’ 

experiences of 

daily work, a 

balance between 

strain and 

stimulation: A 

qualitative study 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Att beskriva 

sjuksköterskor

s erfarenheter 

av deras 

dagliga arbete. 

Kvalitativ, deskriptiv 

studie. 

15 sjuksköterskor som var 

bland de första att ta 

examen från det nya 

sjuksköterskeprogrammet. 

Intervjuades 6 år efter 

examen. 

En öppnande fråga med 

följdfrågor. 

Innehållsanalys. 

Intervjuerna lästes igenom 

, meningsenheter 

plockades ut och 

kondenserades. Dessa 

kodades och formade sub-

teman. 

Sjuksköterskeyrket 

beskrivs som mer 

stressfullt än ett 

stimulerande arbete. 

Sjuksköterskorna 

känner sig otillräckliga 

pga personalbrist och 

ett ökat antal patienter 

vilket leder till tidspress 

och allt för höga krav. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att de inte fick 

tillräcklig tid till 

patienterna då t.ex. 

dokumentering tog 

mycket av deras tid. 

Sjuksköterskans 

försök att få kontroll 

och åstadkomma 

vårdkvalitet 

misslyckades då det 

ökade patientantalet 

och den minskade 

personalstyrkan 

medförde att 

sjuksköterskans 

kapacitet till att 

hantera, planera och 

prioritera arbetet inte 

räckte till. 

Hög 



 

   
  

 

5. 

Jensen 

Lundqvist & 

Axelsson 

2007 

Sverige 

Nurses’ 

perceptions of 

quality assurance 

Journal of 

Nursing 

Management 

Att beskriva 

sjuksköterskor

s uppfattningar 

av kvalitets-

säkring. 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med 

fenomenografisk metod. 

10 strategiskt valda 

sjuksköterskor som 

jobbade på somatiska 

avdelningar i sydvästra 

Sverige 

Öppna och 

semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitetssäkring är ett 

sätt att hitta brister I 

vården samt att ha 

kontroll och kunna 

utvärdera det dagliga 

arbetet. Det är ett stöd 

för att uppehålla samma 

vårdstandard för alla 

patienter, för att 

förbättra både 

omvårdnad och 

säkerhet. 

Kvalitetssäkring 

används för att behålla 

en viss nivå av 

omvårdnad. 

Teamwork har en 

positiv effekt på 

kvalitetssäkring. 

Kvalitetssäkring kan 

uppfattas som både 

inre och yttre krav där 

de inre kraven ingår i 

sjuksköterskans 

naturliga beteende och 

de yttre är något som 

måste utföras för att 

uppfylla lagar. 

Hög 

 

6. 

Miller  

2006 

USA 

Opportunities and 

obstacles for good 

work in nursing 

Nursing Ethics 

Att undersöka 

variabler som 

upprätthåller 

ett gott arbete 

hos 

nyexaminerade 

sjuksköterskor 

och erfarna 

sjuksköterskor 

trots hinder de 

stöter på. 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

 8 ”nyexaminerade” 

sjuksköterskor som arbetat 

1-5 år och 16 erfarna 

sjuksköterskor. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

analyserades och 

innehållet sorterades i 

temagrupper. 

 

 

Teamarbete och 

sammanhållning 

klassades som viktiga 

delar för att utföra ett 

gott arbete. Tidspress 

pga personalbrist och 

ett stort patientantal 

bidrog till att fokus 

endast hamnade på de 

uppgifter som måste 

göras. Detta drog ner på 

patientkontakten och 

utförandet av de 

uppgifter som bidrar till 

god vård.  

Att uppnå god 

vårdkvalitet såg 

sjuksköterskorna som 

sitt huvudsakliga 

uppdrag men det fanns 

många hinder, såsom 

personalbrist, tidspress 

och indragna resurser. 

Medel 



 

   
  

 

7. 

Teng, Hsiao 

& Chou 

2010 

Taiwan 

Nurse-perceived 

time pressure 

and patient-

perceived care 

quality 

Journal of 

Nursing 

Management 

Att undersöka 

hur tidspress hos 

sjuksköterskor 

påverkar 

patientcentrerad 

vårdkvalitet. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

229 grupper. Varje grupp 

innehöll en sjuksköterska 

och tre patienter.  

Enkäter delades ut. 

Hypoteserna testades med 

Structural equations 

modelling  

Analyserades mha 

LISREL. 

Tidspress upplevd av 

sjuksköterskor är 

negativt relaterat till 

patientens tilltro för 

sjuksköterskan. 

Tidspress upplevd av 

sjuksköterskan är 

negativt relaterat till 

patientens känsla av att 

bli lyssnad på. 

Tidspress påverkar 

både sjuksköterskan, 

patienten och vården 

av patienten. 

Tidspressen påverkar 

rutinerna i vårdarbetet 

negativt vilket även 

påverkar relationen 

mellan sjuksköterskan 

och patienten negativt. 

Hög  

8. 

West, Barron 

& Reeves 

2005 

Storbritannie

n 

Overcoming the 

barriers to 

patient-centred 

care: time, tools 

and training 

Journal of 

Clinical Nursing 

Att undersöka 

om 

sjuksköterskor 

på Londons 

akutsjukhus 

upplever hinder 

så som tidsbrist, 

brist på verktyg 

och träning för 

att kunna 

leverera en hög 

kvalitet på 

vården, och 

beskriva de 

aspekter i 

vården som 

påverkas mest 

när 

sjuksköterskor 

saknar resurser. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär skickades 

via e-post till 6160 

sjuksköterskor varav de 

fick tillbaka 2880 

användbara frågeformulär. 

 För info om metod och 

analys refererar artikeln 

till Reeves et al. (2004). 

Majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg 

att de hade för mycket 

att göra på för lite tid. 

De hade inte tillräckligt 

med tid för att möta 

patienterna på en 

emotionell nivå. Ofta 

åsidosattes behandling 

av patienters symptom 

och tillstånd när det 

fanns för mycket att 

göra.  

Det är inte bara 

vårdkvaliteten utan 

också säkerheten som 

påverkas vid tidsbrist. 

Låg 



 

   
  

  


