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Abstrakt 
Bakgrund: Forskning visar att många intensivvårdssjuksköterskor inte trivs på sitt  

arbete och ämnar sluta sin tjänst inom de närmsta åren. Samtidigt kommer rapporter om  

att det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och då är specialistutbildade  

inom intensivvård den personalkategorin där bristen är mest markant. Bristande  

arbetsmiljö pekas ut som den faktorn som framför allt påverkar 

intensivvårdssjuksköterskor att säga upp sig. Forskning har även visat på ett samband  

mellan bristande arbetsmiljö och försämrad patientsäkerhet. Syfte: Att belysa faktorer 

som skapar en god arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetet för 

intensivvårdssjuksköterskorna. Metod: En systematisk litteraturstudie där 30 artiklar 

granskades och analyserades utfördes. Artiklarna med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats inkluderades. För att granska och analysera artiklarna användes Forsbergs och 

Wengströms (2013) metod. Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes enligt SBU:s 

granskningsmallar. Resultat:  Faktorer som var mest framträdande som positiva faktorer 

för en god arbetsmiljö på en intensivvårdsavdelning visade sig vara ett gott teamarbete 

mellan kollegor, ett empatiskt ledarskap, god bemanning och  adekvat utbildning. Även 

faktorer som ej går att påverka såsom ålder och arbetslivserfarenhet framkom vara 

viktiga faktorer för att intensivvårdssjuksköterskan skulle trivas på arbetet. Konklusion: 

I organisationer med chefer som kommunicerar och lyssnar på sin personal och därmed 

bemannar intensivvårdsavdelningen adekvat infinner sig tillfredställelse på 

arbetsplatsen. Merpartern av tidigare forskning inom området fokuserar på faktorer som 

har en nagativ påverkan på arbetsmiljön, därmed behövs studier som fokuserar på att 

finna positiva aspekter, såsom verktyg som chefer kan ta till som leder till förbättrad 

arbetsmiljö och som kan implementeras i verksamheten.   
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1 Inledning 
Inom svensk hälso och sjukvård arbetar cirka 750 000 personer. Sjuksköterskor,  

läkare och undersköterskor utgör den största andelen av personalkategorierna. De  

senaste åren har arbetsgivare inom hälso och sjukvård rapporterat att det råder stor  

brist på specialistutbildade sjuksköterskor. De specialistområden som anses ha störst  

brist på sjuksköterskor är anestesi operation och intensivvård (SCB, 2015). Åtta av  

tio arbetsgivare uppger att de behöver anställa fler inom dessa specialistområden  

inom tre år (SCB, 2014). Då bristen på anestesi operation och 

intensivvårdssjuksköterskor föreligger finns risk att vårdplatser stängs, operationsköer 

förlängs och operationer ställs in. Detta blir då en direkt negativ effekt för de svårast 

sjuka patienterna som inte får den vård de skulle behöva. Arbetsmiljön påverkar hur 

personalen trivs på sitt arbete. Då brist på specialistutbildade sjuksköterskor 

förekommer finns därför fördelar med att få de som arbetar inom intensivvård att stanna 

inom valt specialistområde. Intensivvårdsavdelningen kan många gånger vara en 

stressig miljö. Att vårda kritiskt sjuka patienter samtidigt som 

intensivvårdssjuksköterskan ska ta beslut som berör liv och död är vardag på en 

intensivvårdsavdelning. En intensivvårdssjuksköterska förväntas utföra olika uppgifter 

samtidigt till exempel att vårda patienter som är kopplade till diverse medicinsk teknisk 

utrustning samt att bemöta känslomässiga reaktioner i samband med svår sjukdom. 

Bristen på intensivvårdsresurser kan i sin tur leda till så kallad moralisk stress för  

intensivvårdssjuksköterskan (Soini & Stiernström, 2012) där hen känner att hen inte  

räcker till, vilket i sin tur ökar risken att hen lämnar sin anställning.    

  

1.1 Bakgrund 
  

1.1.1 Intensivvårdssjuksköterskans funktion och ansvarsområde 

Intensivvårdssjuksköterskan är en legitimerad sjuksköterska som har genomgått 

specialistsjuksköterskeprogram med inriktning på intensivvård och har en 

specialistkompetens inom detta område. Dennes funktion och ansvar är att bedöma, 

analysera, planera, genomföra och utvärdera avancerad omvårdnad till akut eller kritiskt 

sjuka personer i alla åldrar. Patientmålgruppen sträcker sig över båda kirurgiska och 

medicinska diagnoser. Intensivvårdssjuksköterskan ska tillgodose patientens behov 24 

timmar om dygnet, allt från personlig skötsel och hygien till att ge avancerad 

omvårdnad med avancerad medicinsk behandling. När en patient har en allvarlig 

sjukdom är det oftast anhöriga som är närvarande, intensivvårdssjuksköterskan har även 

ett ansvar att ta hand om dem som kan befinna sig i en krissituation (Stubberud, 2013). 

  

Patienter som intensivvårdssjuksköterskan vårdar befinner sig i ett tillstånd med svikt i  

de vitala organfunktionerna eller i en situation där det finns risk för svikt (Stubberud,  

2013). Patientens grundläggande behov behöver därför övervakas kontinuerligt.   

Intensivvårdssjuksköterskan  observerar och bedömer patientens upplevelser, resurser  

och behov hela tiden. Tillstånd kan vara instabilt med snabba fysiologiska förändringar  

och intensivvårdssjuksköterskan ska snabbt kunna se behovet av att sätta in adekvata  

behandlingsåtgärder. Hen ska kunna handla kompetent i akuta och problematiska  

situationer, därefter utvärdera samt säkerställa kontinuitet i patientens behandling. Hen  

ska även kunna gå in i nya och okända situationer och ha förmåga att lösa nya, okända  

problem på basis av tidigare erfarenheter. Intensivvårdssjusköterskan ska kunna  
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använda kunskaper och erfarenheter i ett mer omfattande omvårdnadssammanhang  

(ibid.).   

  

Intensivvårdssjuksköterskan ska jobba med att förebygga komplikationer som kan  

uppstå på grund av de behandlingsåtgärder som patienten får (Stubberud, 2013).   

Behandlingen som patienten får är livsviktig men kan även medföra negativa  

konsekvenser om de inte utförs på ett korrekt sätt. De ingrepp som görs vid övervakning  

och behandling samt utrustning som används kan leda till komplikationer så som  

infektioner, organsvikt och psykiska obehag, vilka i värsta fall kan leda till döden.  

Intensivvårdssjuksköterskan ska ha kunskap om behandlingen och övervakningens  

negativa sidor, de ska vara medvetna om de riskmoment som finns i samband med  

behandlingen och vården och att kunna vara steget före innan de uppstår (ibid.).  

En viktig del i intensivvårdssjuksköterskans arbete är även det etiska ansvaret. De måste  

kunna värna om patientens värdighet i akuta behandlings situationer där man ofta  

fokuserar på patientens organfunktioner för att rädda dennes liv. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska använda sin specialistkompetens och säkerställa att alla  

patientens behandlingar genomförs på ett professionellt, etiskt och juridiskt försvarbart  

sätt (ibid.).  

 

 1.1.2 Arbetsmiljö  
Arbetsmiljölagens (1977:1160) ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet  

samt att uppnå en god arbetsmiljö. Enligt lagen ska arbetsmiljön vara tillfredsställande   

till arbetets natur och arbetsmiljön ska följa den sociala och tekniska utvecklingen som  

sker i samhället. Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka till utveckling av sin  

arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska utformas på det sätt att arbetstagaren inte utsätts för  

fysiska eller psykiska belastningar som kan leda till olycksfall eller ohälsa. 

 

Brister i arbetsmiljön påverkar hur intensivvårdssjuksköterskan trivs på sitt arbete. Då 
arbetsmiljön uppfattas som bristande ökar känslan av utbrändhet (Raquel Panunto & de 

Brito Guirardello, 2013, Lui, You, Chen, Hao, Zhu, Zhang & Aiken, 2012). Bristande 

arbetsmiljö är även en bidragande faktor till att intensivvårdssjuksköterskan önskar byta 

arbetsplats (Stone, MoooneyKane, Larson, Pastor, Zwanziger & Andrew, 2007, Raquel 

Panunto & de Brito Guirardello, 2013, Aiken, Sloane, Bruyneel, Van Den Herde & 

Sermeus 2013). Ett samband mellan antal arbetade år inom intensivvård och utbrändhet 

har även studeras, desto fler arbetade år desto högre är risken att drabbas av utbrändhet 

(Lui, You, Chen, Hao, Zhu, Zhang & Aiken, 2012).  

 

En annan orsak till bristande arbetsmiljö beskrivs vara arbetstider och skiftarbete. 

Intensivvårdssjuksjöterkan upplever många gånger  att arbetet är slitsamt och 

sömnproblem uppkommer då natttjänstgöring ingår i arbetschemat (Vårdförbundet och 

Riksföreningen AN/IVA, 2014 & 2015). Skiftarbete och bristande arbetsmiljö gör att 

många av intensivvårdssjuksköterskorna inte orkar arbeta heltid och tvingas därför att 

arbeta deltid (ibid.). 

 

På arbetsmiljöverkets hemsida (u.å.) beskrivs hur arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård  

påverkas vid hög belastning och överbeläggningar. Problemet med ojämna arbetstider  

belyses också. Det beskrivs att personalen har stor risk att drabbas av psykisk och fysisk  

ohälsa i de situationer när arbetsbelastningen överskrider resurserna. Arbetsmiljöverket   

skriver även att på de arbetsplatser som verkar för god arbetsmiljö har en högre  

patientsäkerhet. 
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Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och 

arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagaren.  

Arbetssituationer som kan vara starkt psykiskt påfrestande kan vara att bemöta personer 

i svåra situationer och fatta svåra beslut under press där etiska dilemma också kan ingå. 

En viktig del i det hela är att arbetsgivaren skapar möjlighet för sin personal att 

uppmärksamma dessa påfrestande arbetssituationer. Arbetsgivaren ska även vidta 

åtgärder för att motverka att arbetstidsförläggning leder till ohälsa hos personalen.   

Sådant som kan medföra risker är bland annat skiftarbete, nattarbete, stor omfattning av  

övertidsarbete och långa arbetspass. Arbetsgivaren bör även uppmärksamma att   

arbetstidens förläggning påverkar risken för olyckor (AFS 2015:4)  

 

Låg bemanning och hög personalomsättning kan äventyra patientsäkerheten och ger 

negativ inverkan på arbetsmiljön (Vårdförbundet och Riksföreningen AN/IVA, 2014 & 

2015).  

 

Sjuksköterskor anser att den faktor som i högst grad påverkar patientsäkerheten är 

arbetsmiljön. Faktorer som påverkar arbetsmiljön positivt för sjuksköterskor efterlyses 

därför, då sjuksköterskorna är de som spenderar tid med patienterna dygnets alla timmar 

och har 

därför stort inflytande på patientsäkerheten (Smeds Alenius, Tishelman, Runesdotter & 

Lindqvist, 2014). Vidare finns ett samband mellan antalet vårdrelaterade infektioner, så 
som ventilatorassocierade pneumonier och kateterrelaterade urosepsis, och hur högt 

intensivvårdsjuskköterskorna skattar sin arbetsmiljö. Desto bättre 

intensivvårdssjuksköterskorna själva skattar arbetsmiljön utifrån generella faktorer 

desto mindre risk finns för vårdrelaterade infektioner (Manojlovich & DeCicco, 2007). 
Även fallolyckor minskar då arbetsmiljön uppfattas var god (Purdy, Lanschinger, 

Finegan, Kerr & Olivera, 2010). 

  

 Arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas personalen  

inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas till kraven i  

arbetet. Genom att driva ett ledarskap som gör det möjligt med regelbunden dialog med  

personalen, kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas och  

därmed rättas till. Arbetsgivaren bör arbeta för att motverka att arbetsbelastningen  

leder till sjukdomar och olyckor. Det är av stor vikt att identifiera orsakerna bakom  

arbetsbelastningen för att åtgärderna ska kunna ge resultat (AFS 2015:4).  

  

1.1.3 Tillfredsställelse på arbetet  

När undersökningar ska göras av hur personalen känner tillfredställelse på arbetet  

används ofta det engelska ordet job satisfaction. Job satisfaction innebär ett samlat 

känslouttryck över hur personalen upplever arbetet eller enkelt uttryck hur personalen 

känner inför sitt arbete ( Martins & Proença, u.å.). Vid forskningsstudier av 

tillfredställelse används redan färdiga utarbetade enkäter, exempel på dessa kan vara 

ProQOL (Professional Quality Of Life Scale), MSQ (Minnesota Satisfaction 

Questionnaire) och CWEQ II (Conditions for Work Effectiveness Questionnaire). 

 

När intensivvårdssjuköterskan är prestigelös, det finns ett tydligt mål att arbeta  

mot, arbetsklimatet är gott med konstruktiv feedback och ledningen är tydligt   

stödjande mår intensivvårdssjusköterskan själv riktigt bra (Carlström,  

Kvarnström & Sandberg, 2013). Intensivvårdssjusköterskan som arbetar inom hälso och  

sjukvården har stor potential för patientens hälsa och upplevelse av delaktighet, men har   

även ett sätt som gynnar den professionella utvecklingen och hälsan (Carlström,  
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Kvarnström & Sandberg, 2013).   

  

1.1.4 Teamarbete  

Team definieras som en mindre grupp personer med olika kompetenser. De har ett   

gemensamt mål och är effektiva i sitt mål genom att  integrerar intensivt och på ett bra  

sätt med varandra. Team utgörs av intensiv kommunikation av hög kvalité. Teamet kan  

i sin tur skapa mervärden som patientnytta, teammedlemmens samarbetshälsa och  

teamets utveckling (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Teamarbete inom  

avancerad omvårdnad innebär en samordning som leder till samarbete vid rätt tillfälle  

mellan de nödvändiga kompetenserna och att alla i teamet är införstådda med var och  

ens möjligheter och faktiska insatser. Teamarbete är även ett uttryck för kravet på  

effektivare arbetsformer. Om teamarbetet ska fungera bra är hierarkisk kommunikation  

med dominanta personer inte bra att ha då detta hotar en bra dialog mellan kollegor  

(Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Genom att arbeta i team förväntas det att  

prestationerna är utöver det vanliga. Teamarbetet är inget ensamarbete utan innebär ett   

intensivt samarbete för att uppnå goda resultat på ibland komplicerade problem i svåra  

situationer. Om arbetsklimatet är positivt kan teamet både prestera bra och personerna i  

teamet mår därmed bra. Det är även av stor vikt att de som ingår i teamet får feedback .  

Att inte få feedback i sitt arbete inom vården från chefen eller arbetskamrater är mycket   

allvarligt, det kan i sin tur leda till utmattningssyndrom (Carlström, Kvarnström &  

Sandberg, 2013).  

  

1.2  Teoretisk referensram  
Som teoretisk referensram valdes Antonovskys teori om KASAM, känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2011).  

 

1.2.1 KASAM  

Aaron Antonovsky har tagit fram KASAM (Känsla Av Sammanhang) som är ett  

kognitivt begrepp. Känsla av sammanhang är en viktig faktor när man ska upprätthålla  

ståndpunkten på kontinuitet av hälsa ohälsa. Tre centrala komponenter i KASAM är  

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De personer som har en hög KASAM har   

höga värden av dessa tre komponenter och tvärtom för de som har en svag 

KASAM(Antonovsky, 2011).    

  

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som  

förnuftsmässigt konkret , information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad  

och tydlig snarare än kaotisk, oordnad, slumpmässig samt oväntad oförklarlig. En  

människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att stimuli som hen kommer att  

möta i framtiden är förutsägbar eller när de kommer som en överraskning åtminstone  

går att ordna eller förklara (Antonovsky, 2011).  

  

Hanterbarhet definieras till vilken grad man upplever resurser till ens förfogande med  

hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av stimuli man får. Detta kan syfta till  

resurser som är under ens egen kontroll eller som kontrolleras av andra t ex kollegor,   

vänner eller familjemedlemmar. Någon som man känner att man kan lita på och att den  

finns där när det behövs. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att  

känna sig som ett offer för omständigheterna eller att man tycker att livet behandlar en  

orättvist (Antonovsky, 2011).  

   

Meningsfullhet syftar på vikten av att vara delaktig. De som har en stark KASAM  
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pratar ofta om ämnen i livet som är viktiga för dem, som de är mycket engagerade i, 

som har betydelse för dem i uttryckets känslomässiga och inte enbart kognitiv mening. 

Det som sker inom dessa områden betraktas i regel som utmaningar, värda 

känslomässig investering och engagemang. Formellt syftar denna komponent i 

KASAM, på vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera 

energi i , är värda engagemang och hängivelse, utmaningar att välkomna snarare än att 

se dem som något betungande som man hellre är utan (Antonovsky, 2011).  

 

Var och en lever i en viss social och fysisk miljö. Alla dessa roller innehåller  

livserfarenheter som påverkar KASAM. Några problem uppstår inte om erfarenheterna  

inom andra livsområden överensstämmer med dem i arbetslivet. Någon motsättning  

uppstår heller inte när det inte föreligger någon generalisering från arbetslivet till andra  

områden och när dessa är autonoma till sin karaktär. Erfarenheter från områden utanför   

arbetslivet kan bidra till en stark KASAM och generaliseras till arbetserfaren som för en  

viss person kanske är av mindre betydelse. Empiriskt är detta betydligt vanligare, där 

förra erfarenheterna leder till skada för KASAM och överförs till arbetskretsen. När 

arbetserfarenheterna är positiva, formas ens liv i detta fall i första hand av rollen utanför 

arbetet (Antonovsky, 2011).  

  

1.3 Problematisering och frågeställning  
Forskning pekar på att det framför allt är den bristande arbetsmiljön som gör att   

intensivvårdssjuksköterskan ämnar avsluta sin tjänst inom valt specialistområde. 

KASAM skapar hanterbarhet och meningsfullhet som är en viktig del för trivesel på 

arbetsplatsen (Antonovsky, 2011). Dessa skapar även en god arbetsmiljö för 

intensivvårdssjuksköterskor. Möjligheten att utveckla verksamheten mot dessa mål  och 

på detta sätt  öka tillfredställelsen på arbetsplatsen och i sin tur få specialistutbildade 

intensivvårdssjuksköterskor att stanna kvar på sin arbetsplats. En annan vinning med att 

skapa god arbetsmiljö på intensivvårdsavdelningar är också att patientsäkerheten 

förbättras och detta gagnar patienterna. Kunskap om vilka faktorer som skapar en god  

arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetet för intensivvårdssjuksköterskan krävs för att   

kunna utveckla  intensivvården på ett sätt som gynnar både personalen och patienterna.    

  

1.4 Syfte   
Att belysa faktorer som skapar en god arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetet för  

intensivvårdssjuksköterskan.   

  

2 Metod   
För att besvara studiens syfte användes en systematisk litteraturstudie. Vad som  

kännetecknar en systematisk litteraturstudie är att aktuell forskning inom ett visst  

område söks, granskas kritiskt och sammanställs. Tidigare forskning ska alltså  

sammanställas för att kunna implementeras inom de kliniska verksamheterna. Litteratur  

som kan användas i en systematisk litteraturstudie är vetenskapliga artiklar och  

vetenskapliga rapporter (Forsberg & Wengström, 2013). Data i denna litteraturstudie  

består enbart av vetenskapliga forskningsartiklar.    

  

2.1 Urval   
Antalet artiklar som kan inkluderas i en litteraturstudie kan vara oändligt, men då behov  

fanns att begränsa antalet på grund av att tiden var förutbestämd valdes 30 artiklar.  
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För att få svar på forskningsfrågorna användes kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att litteraturstudier inom omvårdnadsforskning 

stärks av att använda studier med kvalitativ och kvantitativ ansats.   

  

För att inkludera artiklarna i litteraturstudien skulle de svara på syftet. Andra  

inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle finnas tillgängliga på engelska eller   

något nordiskt språk samt vara skrivna under 2000talet. Vidare skulle de valda  

forskningsartiklarna ha fått godkännande från etisk nämnd eller skulle en etisk 

diskussion finnas med i artikeln. För att säkerställa att det var vetenskapliga 

orginalartikalar som användes till resultatet så kontrollerades att artiklarna var peer 

reviewed. 

  

Artiklar som ej ansågs hålla en god kvalité exkluderades. Inte heller metaanalyser och  

andra sammanställda rapporter togs med i resultatet.   

  

2.2 Datainsamling  
Databassökningen gjordes i PubMed och Cinahl som innefattar vårdvetenskap och 

medicin. Datainsamlingen ägde rum under tiden from 160118 tom160212. 

  

Sökorden som användes samt sökträffarna vid datainsamlingen presenteras i Bilaga A.  

 

2.3 Kvalitetsgranskning   
För att kvalitetsgranska artiklarna användes granskningsmallar från Statens beredning 

för medicinsk utvärdering (SBU, 2014 a & 2014b). Varje artikel  kvalitetsgranskades av 

båda författarna.  

 

2.3.1 Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklarna 

För de kvalitativa artiklarna användes mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik  patientupplevelser. Mallen hämtades från SBU (2014, a)  

och ger en systematisk granskning av varje artikel med kvalitativ ansats. Faktorer som  

bedömer om huruvida artikeln håller en hög studiekvalité är om forskningsområdet  

anses relevant och viktigt. Vidare bedöms hur urvalet är konstruerat, till exempel hur  

många som ingick i studien samt forskarens relation till informanterna. Datainsamling 

och analys granskas också och då ska dessa vara tydligt beskrivna samt om forskaren 

kritiskt har diskuterat sin egen roll gentemot resultatet. Varje artikel fick sedan en total 

bedömning av studiekvalitén vilket var hög, medelhög eller låg (Bilaga B).  

  

2.3.2 Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar  

Vid granskning av de kvantitativa artiklarna användes en modifierad granskningsmall 

enligt GRADE, mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier. Detta instrument  

används även av SBU och Socialstyrelsen. Syfte med granskningsmallen är att ge ett 

systematiskt underlag till att bedöma riskerna för att  en given effekt i studiens 

systematisk snedvrids under forskningsarbetet (SBU, 2014). Mallen syftar till att skapa 

ett systematiskt och genomlysande underlag för att diskutera hur stor risken är att varje  

enskild studie är systematisk snedvriden. För att resultatet ska kunna användas för 

evidensgradering enligt GRADE krävs ytterligare information i form av 

sammanställningar av orginalstudier, studiens överförbarhet, precision, risk  

för publikationsbias, effektens storlek och granskning av sannolikheten att effekten är  

underskattad alternativt överskattad (ibid.).   

  

Vid modifieringen av mallen togs vissa delar bort då de ansågs ej relevanta till den  
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systematiska litteraturstudiens syfte, dessa var de delar som riktade sig mot  

kontrollgrupper och behandlingsresultat tex medicinska läkemedelsstudier. Det som 

granskades vid en artikel var om det  fanns risk för selektionsbias, risk för 

bedömningsbias, bortfallsbias, rapporteringsbias samt intressekonflikter. Under samtliga 

rubriker fanns frågor som besvarades med hjälp av låg, medelhög samt hög. När alla 

frågor under respektive rubrik har gått igenom gjordes en sammanvägning av samtliga 

svar. Detta för att sammanväga evidensen i artikeln. Sammanvägningen bestod av låg, 

medelhög samt hög (SBU, 2014, b). Kvalitetsbedömningen redovisas i den medföljande 

matrismallen av samtliga artiklar (Bilaga B).  

  

Då SBU:s mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (2014b) som framförallt  

bedömer risken för systematiska fel, granskades de 22 kvantitativa  

artiklarna även utifrån Forsbergs och Wengströms (2013) rekommendationer som 

menar att kvalitetsbedömningen ska innefatta studiens syfte, frågeställningar, urval, 

design, analys, mätinstrument och tolkningar. Efter diskussion kring ovanstående 

faktorer bedömdes artiklarnas kvalité enligt en tregradig skala, hög, medelhög och låg 

(Bilaga B).  

 

2.4 Dataanalys   
Varje artikel lästes igenom, och sammanfattades skriftligt och användes som stöd i   

analysarbetet, vilket Friberg (2012) rekommenderade.  

  

För att analysera materialet användes Forsbergs och Wengströms (2013) metod, som 

beskriver en form av innehållsanalys som med fördel kan användas till systematiska 

litteraturstudier. De 30 artiklarna lästes igenom i sin helhet en gång vardera av båda 

författarna för att ett helhetsbegrepp skulle infinna sig. Detta gav i sin tur en förkänsla 

av vad artiklarna förmedlade. Vid andra genomläsningen ströks relevanta meningar 

under och stödord skrevs i marginalerna. En kort sammanfattning av varje artikel skrevs  

ner. När alla artiklarna vara genomlästa jämfördes alla nyckelord och sammanfattningar  

med varandra. Därmed började analysen av materialet. Vid genomläsningen av  

nyckelord och sammanfattning identifierades sedan olika koder som var genomgående i   

de olika artiklarna. Sammanlagt togs 22 koder fram, exempel på koder var autonomi,  

känsla av att utföra ett bra arbete, respekt mellan kollegor, utmaningar, 

patientfokuserat arbetssätt, samarbete och kommunikation, ledarskap, stöd och 

feedback, arbetstidsmodeller och arbetsbelastning.  Koderna grupperades till kategorier 

som var återkommande i materialet. Diskussion kring de olika kategorierna fördes 

mellan författarna för att bekräfta att en likartad bild av resultatet hade uppfattats. Nio 

kategorier identifierades utifrån de 22 koderna. I diskussionen kring resultatet 

uppfattade författarna en likartad bild av resultat. Koderna blev till kategorier och 

kategorier blev till teman, exempel på analysen finns i Bilaga C.  

 

2.5 Förförståelse 
En systematisk litteraturstudie är en kvalitativ forskningsmetod, förförståelse är därför 

något som ska beaktas. Förförståelse avser de erfarenheter och den kunskap som 

forskarna har inom det område som ska studeras (Alvehus, 2007). En reflektion över 

vilka antaganden, förväntningar och tolkningar forskarnas tidigare erfarenheter utgör 

bör utföras inför studiens start (Thomassen, 2014). En av författarna har erfarenhet av 

neonatal intensivvård samt fyra månaders tjänstgöring på en intensivvårdsavdelning. 

Båda författarna har även utfört tre veckors fältstudier på en intensivvårdsavdelning. En 

viss förförståelse för arbetsmiljön på en intensivvårdsavdelning fanns därför. Innan 

sökorden inför databassökningen fastställdes diskuterade författarna den egna 
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förförståelsen angående arbetsmiljön inom intensivvård. Förförstålesen las sedan åt 

sidan för att ha ett öppet sinne under artikelsökningen. Även under analysen gick 

författarna in med ett öppet sinne för att inte resultatet skulle påverkas av tidigare 

erfarenheter. 

  

2.6 Etiska överväganden   
De etiska aspekterna ska alltid beaktas även vid en systematisk litteraturstudie. Det är  
av största vikt när resultatet presenteras att inte undanhålla information som kan ge ett   

annat utfall än det som presenteras. Vidare beskrivs vikten av att endast använda artiklar  

som har fått godkännande ifrån etisk kommitté eller när etiska överväganden diskuteras.  

Enligt litteraturen ska även artiklarna arkiveras i tio år. Resultat som stödjer och inte  

stödjer utvald hypotes ska presenteras. Det anses oetiskt om forskaren lägger mer  

tyngdpunkt på de resultat den anser mest sanna (Forsberg & Wengström, 2013).    

  

Etisk egengranskning är utförd, men då de första fem frågorna på blanketten för etisk  

egengranskning besvarades med negativt svar behövdes inte någon prövning hos etisk  

nämnd (Bilaga D).   

  

3 Resultat  
Den systematiska litteraturstudiens syfte var att belysa de faktorer som skapar en god  

arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetet för intensivvårdssjuksköterskan. Totalt 30 

artiklar användes i resultatet. Flertalet av artiklarna var kvantitativa (n=22) 

tvärsnittsstudier,  enkätstudier eller beskrivande korrelationsstudier, men även 

kvalitativa (n=8)  artiklar  analyserades. Fyra världsdelar representerades, Europa, 

Asien, Nord och Sydamerika samt Australien. För att få struktur på resultatet arbetades 

teman fram genom kodning och kategorier. De teman som framkom var Organisatoriska 

faktorer, Individuella faktorer och Teamfaktorer.     

  

3.1 Organisatoriska faktorer  
Om intensivvårdssjuksköterskan upplevde egenmakt på sitt arbete ökade 

tillfredställelsen. Det fanns ett samband där arbetsplatsens struktur uppmanade till  

egenmakt och intensivvårdssjuksköterskans känsla av tillfredställelse på arbetet. Detta i  

sin tur ledde till att intensivvårdssjuksköterskan inte sa upp sig från sitt arbete när hen  

upplevde egenmakt. De upplevde även en positiv arbetsmiljö i och med detta (Hauck,  

Griffin & Fitzpatrick, 2011, Breau & Rhéaume, 2014).   

 

Ju mer specialistinriktade avdelningar desto mer påverkades tillfredsställelsen på ett  

positivt sätt för intensivvårdssjuksköterskan, till exempel neurointensivvård,  

kardiologisk intensivvård samt pediatrisk/ neonatal  intensivvård. 

Intensivvårdssjuksköterskan som arbetade med patienter med både kirurgiska och  

medicinska åkommor kände minst tillfredställelse på jobbet. (Schmalenberg & Kramer,  

2007, Breau & Rhéaume, 2014, Bai et al, 2015, Sacco, Ciurzynski, Harvey & Ingersoll,  

2015, Iliopoulou & While 2010, Lai et al, 2008).  

  

För att intensivvårdssjuksköterskan skulle kunna känna tillfredställelse på arbetet och  

att minskningen av uppsägningar skulle minskas krävs det att bemanningen kändes  

tillfredsställande, det kunde innebära antalet intensivvårssjuksköterskor per arbetspass 

och även antalet intensivvårdssjuksköterskor per patient (DeKeyser & Toren, 2014, Li 

& Lambert, 2008b, Schmalenberg & Kramer, 2007, Cho et al, 2009, Cho, Mark, Yun & 

June, 2011, Papathanassoglou et al, 2012, Karanikola et al, 2014). I och med det ledde 
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det i sin tur att arbetsrelaterad stress minskade på arbetsplatsen  (Li & Lambert, 2008b, 

Rochefort & Clarke, 2010).   Variation av erfarenhet och kunskap skapade trygghet i 

personalgruppen. Erfarenheten och kunskapen skulle finnas tillgänglig under varje 

arbetspass. Om bemanning, kunskap och erfarenhet kunde uppnås vid varje arbetspass, 

upplevdes glädje och mer tid fanns till förfogande. Att det fanns möjlighet att utföra det 

lilla extra för patienten. Att känna att en mer omfattande omvårdnad kunde ges om tid 

och möjlighet fanns (Darvas & Hawkins, 2002, Thomas et al, 2004, Wåhlin et al,2010).   

  

En chef som stödde sin personalgrupp var en viktig faktor för en tillfredsställande  

arbetsmiljö (Breau & Rhéaume, 2014). Den chefen som gav detta stöd kunde även  

uppmana intensivvårdssjuksköterskan att utföra omvårdnaden på ett professionellt sätt.  

En uppskattad chef ledde till att färre intensivvårdssjuksköterskor sade upp sig.  Ett gott   

ledarskap på arbetsplatsen skapade därmed en bra arbetsmiljö och personalgruppen  

kände sig tillfredsställda med sin arbetssituation (Schmalenberg & Kramer, 2007,  

Rochefort & Clarke, 2010, Mrayyan, 2008, Blake, Leach, Robbins, Pike & Needleman,  

2013). Chefen borde även vara förstående för personalens privatliv eftersom 

arbetstiderna på en intensivvårdsavdelning sträckte sig över dygnets alla timmar.  

Intensivvårdssjusköterskan uppskattade även om de kunde planera sin arbetstid så att  

familjelivet kunde fungera (Darvas & Hawkin, 2002).  

  

3.2 Individuella faktorer   
Intensivvårdssjuksköterskan ansåg att tillfredställelsen på arbetet var högre när de hade  

arbetat en längre tid inom intensivvård och även när de var äldre. Det fanns även ett  

samband mellan lång arbetslivserfarenhet och högre ålder, strax över 50 år, som visade  

starkt på minskad stress. Det som många intensivvårdssjuksköterskor också kände, var   

att den ökade arbetslivserfarenheten gjorde att de mer kunde uttrycka sin mening bland  

kollegorna. Sammanfattningsvis kan man säga att ökad arbetslivserfarenhet samt högre  

ålder ledde till minskad stress och ökad autonomi, vilket i sin ur ökade tillfredsställelsen  

på arbetet. (Breau & Rhéaume, 2014, Schmalenberg & Kramer, 2007, Bai et al, 2015,  

Li & Lambert, 2008a, Bugess, Irvine & Wallymahamed, 2010, Suominen, LeinoKilpi,   

Merja, Doran & Puukka, 2001, Papathanassoglou et al, 2012, Sacco, Ciurzynski,  

Harvey & Ingersoll, 2015, Iliopoulou & While, 2010).   

  

Sjuksköterskor som hade en specialistutbildning inom intensivvård upplevde en högre 

tillfredsställelse på arbetet än de sjuksköterskor som inte hade specialiserat sig. Detta 

gav i sin tur att intensivvårdssjuksköterskan hade lättare att kommunicera med läkarna. 

En annan viktig del i god arbetsmiljö som intensivvårdssjuksköterskan lyfte fram var de 

interna utbildningarna på avdelningen.  Att ha utbildning i och  kunskap om vad man 

ska utföra när patienten snabbt blev  försämrad gjorde att intensivvårdssjuksköterskan 

kände tillfredställelse och trygghet. (Sacco, Ciurzynski, Harvey & Ingersoll, 2015, Bai 

et al, 2015, Papathanassoglou et al, 2012, Darvas och Hawkins, 2002, Wåhlin, Ek & 

Idwall, 2010).  

  

Då intensivvårdssjuksköterskan kände stolthet i sin profession och kände att hen utförde  

något värdefullt gav en känsla av tillfredsställelse. Upplevelsen av att känna sig  

privilegierad av att få vara intensivvårdssjuksköterska och att få ta hand om de svårast   

sjuka i samhället gav en känsla av meningsfullhet. Att utföra omvårdnad till patienter  

beskrevs som en krävande uppgift, men det var även den uppgiften som gav störst  

tillfredsställelse och stolthet gentemot yrket. Även att ha möjlighet att hjälpa anhöriga i   

svåra situationer då en familjemedlem var svårt sjuk, ingav det en känsla av 

meningsfullhet och tillfredsställelse. Intensivvårdssjuksköterskan upplevde stolthet och  
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värme i de stunder då en anhörigs oro kunde lugnas eller när en patient tillfrisknat efter  

en svår sjukdom (Shimizu, Couto & MerchanHamann, 2011, Le Blanc, de Jonge, de  

Rijk & Schaufeli, 2001).  

  

“Ja, det är ju som om kontakten med anhöriga, de svåra samtalen men  

anhöriga ger också mycket tillbaka till mig” (Wåhlin, Ek & Idvall, 2010  

s. 265) ( egen översättning)   

  

När intensivvårdssjuksköterskan upplevde att sin profession hade en hög status i   

samhället rankades tillfredsställelsen högt (Suominen, LeinoKilpi, Irvine, Doran &  

Puukka, 2001).   

  

Många intensivvårdssjuksköterskor sökte sig till intensivvårdsavdelningar för att de  

ville ha utmaningar. Det var hens personlighet som gjorde att man sökte sig till denna   

form av arbete. Intensivvården utgörs av komplicerad teknik i kombination med svårt   

sjuka patienter. En intensivvårdssjuksköterska hade möjlighet att lära sig många nya  

kompetenser och utmaningarna blev därför många.  

  

“... jag ville ha komplexiteten, jag ville lära mig mer..” (Mahon, 2014 s. 49)  

( egen översättning)  

  

Även möjligheten att få arbeta under utmanande förhållanden beskrevs som  

tillfredsställande. Intensivvårdssjuksköterskan uppgav att kunna bevara lugnet trots att  

en patient var svårt sjuk och att kunna arbeta metodiskt även under stressiga 

förhållanden var något som upplevdes utmanande och gav tillfredställelse. Personer som  

arbetade på intensivvårdsavdelningar måste trivas under dessa förhållanden för att klara  

av arbetet. Att kunna rädda en annan människas liv genom hårt arbete och komplicerade  

tekniker upplevdes som utmanade och när personalen upplevde att de hade utför ett gott  

arbete inrymdes en känsla av betydelsefullhet (Wåhlin, Ek & Idvall, 2010, Einarsdóttir,   

2012).     

  

Att medverka till att en annan människas lidande minskade och upplevelsen att man har  

gjort något gott för någon annan gav tillfredsställelse. När en patient förbättrades och  

kunde skrivas ut från avdelningen gav detta styrka och motivation till personalen. Även  

då anhöriga berömde intensivvårdssjuksköterskan för gott arbete och god vård infann  

sig en känsla av tillfredsställelse hos personalen (Saghafi, Hardy & Hillege, 2012,  

Wåhlin, Ek & Idvall, 2010, Archibald, 2006).   

  

3.3 Teamfaktorer  
Den enskilt största faktorn som förbättrarde arbetsmiljö och tillfredsställelsen på arbetet   

bedömdes vara, teamarbete och kommunikation. Även goda kollegiala relationer 

förbättrade hur intensivvårdssjuksköterskan upplevde tillfredsställelsen på arbetet. 

Feedback på utfört arbete och lärandeklimat mellan kollegor var även något som 

bedömdes påverka arbetsmiljön positivt. En öppen kommunikation mellan 

intensivvårdssjuksköterskan och läkaren, eller samtliga kollegor över lag, skapade 

trivsel på arbetet. Även samsynen och samarbetet kring patienterna mellan 

sjuksköterskan och läkaren uppskattades och gjorde att viljan att stanna kvar på  

jobbet ökade (Chambers & Bourbonniere, 2015, Papathanassoglou et al, 2012).  

  

God kommunikation byggde på empati och förmågan att förstå varandra då budskapen  
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var av känslosam karaktär. Fanns denna förståelse på arbetet kunde 

intensivvårdssjuksköterskan uttrycka stark känsla av tillfredsställelse och sammanhang.  

Kommunikationen skulle bygga på respekt mellan kollegor. Då 

intensivvårdssjuksköterskan kände sig avhysta av läkarna påverkades vården eftersom  

de inte hade förstått behandlingsplanen (Fackler, Wåhlin, Ek & Idvall, 2010, Storesund  

& McMurray, 2009).  

  

Det visade sig att arbetet blev mer effektivt och intensivvårdssjuksköterskan kände sig  

mer tillfreds desto bättre kommunikationen mellan sjuksköterskan och läkaren var.   

Detta ledde i sin tur till ökad vårdkvalité och starkare känsla av att göra gott. God  

arbetsmiljö för intensivvårdssjuksköterskan skapades då de arbetsrelaterade relationerna  

mellan sjuksköterska och läkare byggde på respekt och när de medicinska besluten tog  

hänsyn till omvårdnaden av patienten. Detta påverkade kvalitén på omvårdnaden. En  

viktig faktor för arbetsmiljön var relationen och samarbetet mellan sjuksköterska och   

läkare (Karanikola et al, 2014, Li & Lambert, 2008, Fackler,, Darvas & Hawkins, 2002,  

Mrayyan, 2008, Breau & Rhéaume, 2014).   

  

Stark känsla av autonomi skapade tillfredsställelse på arbetet. Denna starka autonomin  

visade även på att samarbetet mellan intensivvårdssjuksköterska och läkare fungerade  

bättre och även stressen minskades. Autonomifaktorn på en arbetsplats rankades högt då  

tillfredsställelse skulle infinna sig på arbetet och gav därmed en god arbetsmiljö  

(Papathenassoglou et al, 2012, Iliopoulou & While, 2010, Karanikola, et al, 2014).  

  

Intensivvårdssjuksköterskan träffade ofta svårt sjuka patienter och plötsliga dödsfall var  

inte ovanligt. Att dela dessa svåra och känslomässiga stunder med kollegor skapade  

tillfredsställelse. Även känslor av solidaritet och förtroende mellan kollegorna var något  

som gav tillfredställelse. Trevliga kollegor skapade en god arbetsmiljö och detta var en  

av de viktigaste faktorerna på arbetsplatsen. När alla arbetade mot samma mål och  

stöttade varandra i den svåra arbetssituationen, som när en patient liv hotades, skapades  

i sin tur tillhörighet och det upplevdes som starkt tillfredställande. Att kunna visa sina  

känslor inför andra kollegor beskrevs som en viktig faktor i relationerna mellan  

kollegor, såsom att kunna diskutera med varandra om något hade gått fel. Även att  

kunna ge varandra stöd efter svåra situationer. Debriefing togs upp som en möjlighet för  

kollegor att stötta varandra  och personalen upplevde lättnad och tillfredsställelse när de  

kunde prata med andra kollegor i svåra situationer. Det starka förtroendet mellan  

kollegorna gjorde att intensivvårdssjusköterskan stannade kvar på sin arbetsplats.  

Vikten av trevliga kollegor för att skapa en god arbetsmiljö, beskrevs som den näst   

viktigaste faktorn efter ledarskap (Shimizu, Couto & MerchanHamann, 2011,   

Iliopoulou & While, 2010, Wåhlin, Ek & Idvall, 2010, Archibald, 2006, Fackler,  

Chambers, & Bourbonniere, 2015, Einarsdottir, 2012, Storesund & McMurray, 2009).  

Möjligheten till utbildning inom intensivvård på arbetet skapade i sin tur en god  

arbetsmiljö. När intensivvårdssjuksköterskan kan lära sig av varandra skapades det   

tillfredsställelse på arbetet, samt att det även skapades starka kollegiala relationer som i  

sin tur förbättrade arbetsmiljön för intensivvårdssjuksköterskan. Det interkollegiala  

lärandet var en viktig del i den professionella utvecklingen. Äldre kollegor med lång  

arbetslivserfarenhet kunde med fördel instruera och utbilda yngre medarbetare. Även  

när läkarna förklarade och utbildade bidrog det till en bättre arbetsmiljö. Desto mer  

kompetens intensivvårdssjusköterskan hade desto tryggare blev denne i sin position och  

tillfredsställelsen på arbetet ökade. Det dagliga lärandet sågs som en viktig del för att få  

en känsla av sammanhang (Darvas & Hawkins , 2002, Storesund & McMurray, 2009,  

Mahon, 2014, Fackler, Chambers & Bourbonniere, 2015, Saghafi, Hardy & Hillege,  
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2012).   

  

4 Diskussion  
  

4.1 Metoddiskussion  
Fördelen med att använda sig av litteraturstudie var att faktorer som påverkar   

arbetsmiljön positivt visade sig vara i efterhand världsomfattande. Resultatet visade sig 

vara samstämmigt över de olika världsdelarna. Därför anses metoden varit lämplig 

utifrån studiens syfte. Resultatet gav svar på det som ämnades undersökas. Diskuteras 

kan om det hade varit mer lämpligt att utföra en intervju eller enkätstudie för att svara 

på studiens syfte. Enl Polit och Beck (2013) bör ett 15 tal intervjuer utföras vid 

kvalitativa studier. Då hade endast några få intensivvårdsavdelningar kunnat inkluderas 

och resultatet hade kanske inte varit fullt så tillförlitligt. Om endast några få 

intensivvårdssjuksköterskor hade inkluderats i studien hade arbetsmiljön styrts av hur 

deras organisation var uppbyggd och hur deras chef utför ledarskapet på ett bra eller 

dåligt sätt. Detta hade kanske påverkat resultatet i större omfattning än vad som nu 

gjordes. I och med att en systematisk litteraturstudie valdes har artiklar från hela världen 

kunnat inkluderas och ett stort antal respondenter har medverkat i de olika studierna 

som har studerats (Forsberg & Wengström, 2013).    

  

Ett minimum på 30 artiklar var sedan tidigare förutbestämt. Detta gjorde att artiklar som  

var upp till sexton år gamla fick inkluderas. Vissa av artiklarna kan antagas ha varit i  

äldsta laget, men dock har ingen skillnad i resultatet över tid kunnat observerats. 

Detta gjorde att artiklarna som inte hade lika hög kvalité fick inkluderas vid en andra 

databassökning. Förmodligen är faktorer som påverkar arbetsmiljön positivt ej 

tidsbundna. Önskvärt hade varit att inkludera artiklar som inte var mer än 5 år gamla för 

att få ett ännu mer tillförlitligt resultat som återger forskning i dagens läge.  

  

Databasen Cinhal ansågs vara den mest användbara, då den ansågs mest lättarbetad och  

där hittades också mestadels artiklar som överensstämde med syftet.   

  

Alla artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha medfört en risk för feltolkning och  

språknyanser kan ha undgått författarna, men då båda författarna läst alla artiklarna, och  

uppfattat dem på samma sätt bedöms den risken minimerades. Artiklarna som 

granskades har sitt ursprung från flera olika länder. Alla världsdelar utom Afrika är 

representerade. Detta kan antagas vara en styrka då resultatet är samstämmigt trots att 

forskningen har bedrivits i olika delar av världen, men ändå visar samma resultat.      

  

Forsberg och Wengström (2013) har utarbetat ett modifierat protokoll för att kunna  

bedöma resultatet steg för steg enligt GRADEs granskningsmall. Översikten baseras 

företrädesvis på tvärsnittsstudier. Dessa anses ha lägre bevisvärde, än till exempel 

randomiserade studier (SBU, 2014, b). Dock visade resultatet att flertalet studier visades 

på ett likvärdigt resultat. Även då studierna utfördes i olika länder och olika världsdelar 

kunde samstämmiga resultat konstateras. Arbetsmiljön på intensivvårdsavdelningar som 

som studerades i litteraturstudien uppfattas som överensstämmande med svenska 

förhållanden.  Dock har uppmärksammats att begreppet intensivvårdssjuksköterska har 

skilt sig åt i olika studier. I Sverige benämns en sjuksköterska med specialistutbildning 

inom intensivvård som intensivvårdssjuksköterska, men inom vissa länder, framförallt 

asiatiska länder, benämner en intensivvårdssjuksköterska som en sjuksköterska som 

arbetar på en intensivvårdsavdelning och vidareutbildning verkar inte vara något krav. 

Detta kan förstås påverka resultatet då utbildning är en faktor som visade sig påverka 
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arbetsmiljön positivt. Två av studierna kom från samma forskarteam och var baserade 

på samma data. Önskvärt hade varit om alla artiklar kom från olika forskarteam, men 

dessa båda artiklarna togs med då de ansågs hålla en hög kvalité samt hade fått ett 

resultat som överensstämde med övriga studier.    

  

Svårigheter framkom då granskning av de kvantitativa artiklarna skulle påbörjas. Då  

författarna uppmärksammade att granskningsmallarna riktade sig mot specifika typer av  

studier och då framförallt läkemedelsstudier. Detta gjorde att författarna fick modifiera  

granskningsmallarna så de skulle passa till tvärsnittsstudier. Därför uteslöts de som  

riktade sig mot kontrollgrupper och behandlingsresultat. Denna modifiering kan ha  

påverkat granskningen av artiklarna till det negativa. Tyvärr hittades ingen  

granskningsmall som specifikt riktade sig mot tvärsnittsstudier. Däremot kunde  

granskningsmallen som riktade sig mot de kvalitativa artiklarna användas utan  

modifiering och mallen uppfattades vara lättarbetad.    

  

Under hela analysen fördes en diskussion mellan författarna för att få fram de olika  

koder och kategorier som sedan resulterade i teman. Metoden som användes under  

analysen hade en bra struktur då anteckningar med stödord fördes. För att få ordning  

och struktur numrerades varje artikel. Artikel matrisen (bialga a) kunde även användas  

som sammanfattning av helheten då mängden artiklar vara gedigen och för att kunna  

särskilja de olika artiklarna.  

  

Att sammanföra kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ha risker när granskning och  

analys utförs. Forsberg och Wengström (2013) skriver att resultat från kvalitativa och 

kvantitativa kan med fördel presenteras åtskillda, eftersom dessa två ansatser skiljer sig 

från varandra. Författarna anser ändå att detta har styrkt resultatet eftersom en 

genomgående röd tråd kunde identifieras mellan de olika ansatserna. Resultatet har 

därför kunnat ge en djupare förståelse av vad som påverkar arbetsmiljön positivt.  

  

 

4.1.1 Överförbarhet  

Med överförbarhet menas huruvida resultatet är giltigt i andra sammanhang än det som  

presenteras i studien. Överförbarheten till andra kontext kan många gånger bedömas av  

läsaren, med förutsättningen att forskaren har tydligt beskrivit hur förhållandena är hos  

det undersökta objektet/objekten (Kristensson, 2014). Överförbarheten i denna studie är 

hög då artiklar från många delar av världen har använts och oavsett var studierna har 

gjorts skiljer sig inte resultaten åt. Därmed kan resultatet även överföras på flera andra 

instanser. 

  

4.2 Resultatdiskussion   
Resultatet i litteraturstudien visade att organisatoriska faktorer, individuella faktorer  

och teamfaktorer var starkt representerat i de framtagna artiklarna.   

  

I resultatet framkom faktorer som ej är påverkbara, såsom ålder och 

arbetslivserfarenhet. Det framgick tydligt i resultatet att de intensivvårdssjuksköterskor  

som var äldre och hade arbetat längre inom intensivvård upplevde att arbetsmiljön var  

bättre än de yngre kollegor som inte hade arbetat lika länge. Ålder och 

arbetslivserfarenhet är två faktorer som inte kan påverkas om arbetsmiljön ska förbättras 

på en avdelning, men som kommer av sig själv när personalen väljer att stanna kvar. 

Det kan dock vara av intresse att veta att intensivvårdssjuksköterskor med dessa 

egenskaper trivs bättre på arbetet. Frågan blir då istället hur de yngre 
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intensivvårdssjuksköterskorna med mindre erfarenheter ska kunna stöttas för att uppnå 

samma tillfredställelse som de äldre kollegorna.   

  

En annan faktor som har studerats är vilken inriktning intensivvårdsavdelningen har.   

Generellt kan sägas att desto yngre patienter som vårdas desto bättre trivs  

intensivvårdssjuksköterskan. Även då intensivvårdsavdelningen var högspecialiserad,  

till exempel neurointensivvård upplevdes arbetsmiljön mer positiv. De som upplevde  

sämst arbetsmiljö var intensivvårdssjuksköterskor som arbetade på allmänna  

intensivvårdsavdelningarna där medicin och kirurgi blandades. Anledningen till att 

utfallet blev på detta sätt är förmodligen att intensivvårdssjuksköterskor som arbetade 

på specialiserade avdelningar kände mer stolthet i yrket. En möjlig förklaring kan det 

vara att avdelningar med pediatrisk och specialiserad vård har en bättre ekonomi och 

kan därför anställa mer personal. Hög bemanning skapade goda förutsättningar för en 

bra arbetsmiljö (DeKeyser Ganz &Toren, 2014).   

  

4.2.1 Meningsfullhet  

Engagemang i verksamheter som är kulturellt värdesatta eller betraktas som storartade  

väger tyngre än specifika arbetsförhållanden, åtminstone under begränsade perioder.  

Antonovsky (2011) understryker detta ur en salutogen synvinkel, d.v.s. om det  

storslagna projektet verkligen är storslaget så drar individen nytta av dess mening, om 

inte annat för att få energi att stå ut med de kanske inte så positiva detaljerna. Om  

verksamheten inte är storslagen så glömms lätt sammanhanget och detaljerna i  

arbetsförhållandena blir det enda som får någon betydelse (ibid.).   

  

Resultatet visade att i de fall intensivvårdssjuksköterskan upplevde att hen hade en stark  

ställning i samhället och då denne upplevde sig att vara previligierad att få ta hand om 

de svårast sjuka gav det en tillfredställelse och stolthet gentemot yrket. Detta påstående 

bekräftas av Antonovsky (2011).  Känslan av meningsfullhet i arbetet har sitt ursprung i 

en beständig upplevelse av medverkan i socialt värdesatt beslutsfattande. Detta kan 

betyda två saker, att känna glädje och stolthet i arbetet och att man har frihet att själv 

bestämma över sin situation, oavsett om man frivilligt har valt att göra det man gör eller 

bara hamnat där. Enl Antonovsky (2011) finns det två nivåer som skapar glädje och 

stothet och som är viktiga för den som arbetar. För det första gäller det den sociala 

värderingen av verksamheten som man är engagerad i. Detta uttrycks i de resurser som 

samhället ger arbetsplatsen. För det andra kan samma fråga ställas beträffande den 

arbetande individen. Ju mer man upplever att den sociala värderingen av ens arbete  

motsvarar ens kriterier på rättvisa, desto större chans att delaktighet upplevs 

(Antonovsky, 2011). På en intensivvårdsavdelning finns många faktorer som styr 

tillfredsställelsen för intensivvårdssjuksköterskan. Allt går hand i hand. Om chefen inte 

ser brister och ej heller tar hänsyn till belastningen skapas irritation hos 

intensivvårdssjuksköterskan och hen känner i sin tur att det är omvårdnadsåtgärderna 

och patienten som drabbas av detta. Hen känner då  

ingen tillfredsställelse på arbetet. Iritation kan möjligtvis ge utlopp mellan kollegorna 

sinsemellan och påverkar teamarbetet negativt. Man kanske avhyser varandra, blir 

osäker och känner ingen tillit gentemot sina kollegor. Det blir svårt att uppnå ett bra 

samarbete sinsemellan om dessa spänningstillstånd finns.  

  

 

4.2.2 Hanterbarhet  

Upplevelser av en riktig belastningsbalans är avgörande för känslan av hanterbarhet 

(Antonovsky 2011). Ju mer det är personen själv eller andra behöriga som formulerar 
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problemen, desto troligare känner perosnen att denne har de resurser som krävs för att 

lösa dem. Resurser till förfogande betyder enl Antonovsky (2011) den kunskap, de 

färdigheter, det material och den utrustning som finns. Även upplevelsen av den 

formella sociala struktur som existerar på arbeten ingår i och delger den miljö och den 

utrustning som behövs för att utföra ett bra arbete. I de flesta arbetsmiljöerna kan  

känslan av att göra ett bra arbete endast upplevas beroende av att kollegor upplever 

detsamma, kollegor som försett oss med kunskap och utrustning samt organiserat 

arbetet (ibid.).  

  

I nästan alla arbetsmiljöer skapas informella strukturer (Antonovsky, 2011). Ibland får 

de sociala relationerna till och med större betydelse än de egna resurserna eller de 

resurser den formella strukturen ställer till förfogande. Problemet med överbelastning är 

en fråga om upplevda resurser. Resurser kan vara kollektiva eller ligga utanför 

individen. Det som inkräktar på känslan av hanterbarhet är kronisk eller  

återkommande akut överbelastning utan tillräckliga möjligheter till vila och  

återhämtning. Överbelastning är det största problemet när det gäller hanterbarhet  

exempelvis vid skiftarbete (Antonovsky, 2011). I några av studierna som har analyserats 

i litteraturstudien har bemanning framkommit vara en viktig faktor för att arbetsmiljön 

ska vara tillfredställande. Det handlade både om adekvat bemanning och antal 

intensivvårdssjuksköterskor per pass och antal intensivvårdssjuksköterskor per  

patient. Att lära av denna kunskap kan innebära en förståelse att det kan vara bättre att  

ha en överbemanning i många fall. Finns det tillräckligt med personal tenderar  

intensivvårdssjuksköterskorna att stanna kvar på arbetsplatsen och behov av rekrytering  

minskar. Arbetsmiljön förbättras och sjukfrånvaron minskar. Detta leder i sin tur till en 

mer ekonomisk hållbar situation för verksamheten (Soini & Stiernström, 2012).   

  

Arbetstidsmodeller som främjar god bemanning och tid för återhämtning minskar  

arbetsbelastningen och minskar även den negativa stressnivå för 

intensivvårdssjuksköterskan. Arbetsschema som premierar ledig tid framför ekonomisk  

ersättning är det som fungerar långsiktigt. Arbetsmiljön förbättras och sjukfrånvaron  

minskar (Soini & Stiernström, 2012). Arbetsbetingad stress brukar ofta syfta på 

utrymmet för den enskilde arbetarens beslutsfattande. Den arbetare som känner att hen 

har möjlighet att välja uppgift, arbetsordning och arbetstakt upplever även att arbetet är 

meningsfullt. Att ha inflytande över vad man gör leder till en vilja att lägga energi i det. 

Att ha inflytande över vad som pågår runt omkring, är viktig för känslan av 

meningsfullhet (Antonovsky, 2011). För att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna  

hantera detta krävs det tillgång till olika stödformer. Arbetsbelastning och krav ska  

balanseras så att stressnivån ligger lagom i beredskap för de arbetsuppgifter som ska  

utföras (Soini & Stiernström, 2012).  

  

En ökad belastning hos intensivvårdssjuksköterskan leder på sikt till ohälsa och  

personen i sig orkar inte lägga någon energi och glädje i sitt arbete. För att kunna  

upprätthålla denna tillfredsställelse bör man ta hänsyn till en hanterbar arbetsbelastning  

så att glädje och stolthet till sin profession och arbetsplats kvarstår. Att få möjlighet att  

lägga sitt eget arbetsschema ger en ökad möjlighet att få livet utanför arbetet att fungera  

och man mår väl om man kan får både familjelivet och arbetet att fungera ihop. Detta  

bekräftas även av Darvas och Hawkins (2002) som menar att för att få ihop arbetsliv  

och socialt liv måste dessa faktorer tas i beaktning. När arbetserfarenheter ständigt är 

sådana att de sällan eller aldrig krävs att individen använder sina förmågor eller 

utnyttjar sin kapacitet, när det alltid är ensidig och tråkig kan denne aldrig få någon 

tilltro att världen är hanterbar (Antonovsky, 2011). Detta påstående bekräftas av 
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litteraturstudiens resultat. Många av de sjuksköterskor som söker sig till intensivvård 

gör att de vill ha professionella utmaningar. Då personalen upplevde att de lärde sig ny 

kunskap på arbetet och att de fick applicera sin kunskap emot patienterna infann sig en 

känsla av trivsel. Muldowney och McKee (2011) bekräftar faktumet att  när personalen 

får möjlighet till utbildning och då intrakollegialt lärande genomsyrar verksamheten 

ökas teamkänslan, relationerna mellan kollegor förbättras och personalen anser sig ha 

högre kunskap. Även i kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan står 

beskrivet att denne ska kunna handleda kollegor utifrån ett pedagogiskt och 

reflekterande förhållningssätts (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). En 

intensivvårdsavdelning är ständigt under förändring då forskning och medicinsk teknik 

går framåt. För att intensivvårdssjuksköterskan ska kunna känna tillfredsställelse under 

sitt arbetspass är det tvunget att hen får den utbildning som krävs för att kunna få 

chansen att utföra ett bra jobb i omvårdnaden med patienten. Trygghet och 

tillfredställelse medarbetsuppgifterna leder till en god arbetsmiljö.  

  

Sammanfattningsvis kan sägas att återkommande arbetserfarenheter som är anpassade  

efter intensivvårdssjuksköterskans förmåga och som ställer adekvat kunskap, social och  

organisatoriska resurser till hens förfogande och skapar både tillfällig överbelastning  

och tillfälliga möjligheter att dra tillbaka och lagra energi. Detta kommer i sin tur att  

stärka känslan av hanterbarhet (Antonovsky, 2011).  

   

4.2.3 Arbetstrygghet/ Begriplighet  

En chef/ledare på en intensivvårdsavdelning bör använda mjuka värden som  

kultur, klimat, värderingar, relationer, kompetens, mål, visioner, interna rutiner, system  

och arbetsprocesser som styrmedel. Detta ger en organisation där lagarbete, 

kommunikation, respekt för varandras olikheter och kompetens har stor betydelse för  

verksamhetens utveckling och resultat. Ledare med dessa egenskaper kan ge en väl  

fungerande avdelning där rätt personer väljer att satsa sitt intresse och engagemang och  

fortsätta att arbeta inom intensivvården. Det blir svårt att nå framgång om inte 

medarbetarna ser sammanhang och mening med arbetet. Egentligen handlar det om att   

stödja intensivvårdssjuksköterskan att engagera sig i sina uppdrag.  Detta kräver i sin tur  

information och möjlighet till dialog mellan medarbetare och ledning. Det svåra är inte  

att bygga upp en verksamhetsstyrning, utan att hålla den vid liv. För att kunna skapa en  

bra arbetsmiljö bör kommunikationen mellan personalen och chefen vara god så att man  

tillsammans kan arbeta för en bättre arbetsmiljö (Soini & Stiernström, 2012)  

  

Linton och Farrell (2008) visade vilka egenskaper intensivvårdssjuksköterskan önskade  

hos en ledare inom intensivvård. En av de faktorer som efterfrågades var förmåga till  

kommunikation. Då menades inte bara den verbala kommunikationen utan även  

förmågan att uppfatta och förmedla känslor och förmågan att kunna minska ångest och  

stress. Även möjligheten att motivera och entusiasmera genom kommunikation  

beskrivs som en viktig faktor. Vidare beskrivs även vikten av att ledaren ska känna sina  

medarbetare. Med det menas att ledaren ska känna till vilka kompetenser varje  

medarbetare innehar och kunna använda kompetenserna på rätt sätt vid rätt tillfälle. Det  

beskrivs även att medarbetarna vill vara delaktiga i beslutsfattande och chefen bör fråga 

medarbetarna om råd i de frågor sjuksköterskan anses ha högre kunskap. Detta för att   

skapa delaktighet och engagemang (ibidi.).   

  

Att chefen ska tillgodose behovet av kompetent personal vid varje arbetspass framkom i 

analysen. Detta i sin tur skapade en bra arbetsmiljö då kollegor kunde känna att 

personalen med rätt kunskap fanns att tillgå under arbetsplatsen. 
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Antonovsky (2011) menar om det finns gemensamma värderingar, en känsla av  

gruppidentifikation och tydliga styrande förväntningar, kommer stämningen att formas  

av förutsägbarhet. I en sådan miljö kommer man med jämna mellanrum att få en  

adekvat feedback. Medverkan i socialt värdesatt beslutfattande syftar på de förhållanden  

som skapar glädje och stolthet över ens arbete och frihet att själv bestämma över sin  

situation, att få social uppskattning av verksamheten och av det speciella arbete som  

uttrycks i rättvisa belöningar och utrymme för beslut med avseende både på arbetet själv  

och på laglig rätt i arbetsgruppens maktfördelning. Förutsägbarhet syftar på i vilken  

utsträckning arbetssituationen tillåter och befrämjar i en tydlig bild av hela  

arbetssituationen och ens plats i den samt skapa tilltro till arbetstryggheten och  

underlättar kommunikationen och feedback i de sociala relationerna på arbetsplatsen.   

  

Alla på en arbetsplats måste få höra att de gör ett bra arbete för att få en känsla av  

välbefinnande. En chef bör vara lyhörd mot sina medarbetare för att kunna ge dem  

feedback på deras arbete. Detta kommer i sin tur leda till att intensivvårdssjusköterskan 

kommer att känna en stolthet över sitt arbete och en glädje att gå till sitt jobb. Även 

kollegor sinsemellan bör ge varandra uppmuntran. Detta gör att samarbetet sinsemellan 

blir  bättre och detta gör även att vårdkvalitén till patienten ökar. Alla arbetar mot 

samma mål och i detta fall är det att ge den bästa möjliga vård till sin patient.    

  

4.3 Konklusion  

I resultatet framkom att de faktorer som påverkade arbetsmiljön positivt på en 

intensivvårdsavdelning var organisatoriska faktorer, individuella faktorer och 

teamfaktoret. De individuella faktorer som är framkomna i resultatet är 

utbildningsnivån, arbetslivserfarenhet samt ålder hos intesivvårdssjuksköterskan. Detta 

är faktorer som ej kan påverkas om ett fötbättringsarbete ska utföras på en 

intensivvårdsavdelning. Dock bör de intensivvårdssjuksköterskor med kortare 

arbetslivserfarenhet uppmärksammas för att även de ska få möjliget att trivas på sin 

arbetsplats. I övrigt uppmärksammades att i de fall då teamarbete och kommunikation 

låg till grund för hur arbetet på en intensivvårdsavdelning utfördes ökade 

arbetstillfredställelsen hos intensivvådssjuksköterskan. Även då en samsyn kring 

patientens vård kunde befästas mellan kollegor ökade tillfredställelsen.   

I resultat framkom många generella faktorer som kan appliceras i andra verksamheter 

och inte bara inom intensivvården. Att ha ett bra teamarbete med god kommunikation är 

faktorer att eftersträva inom vårdyrket för att skapa en bra arbetsmiljö(Carlström, 

Kvarnström & Sandberg,2015). Att ha en chef som är lyhörd och som arbetar med sina 

medarbetare och lyssnar på deras åsikter. Att denne även står på deras sida när det 

börjar gunga i organisationen och tar fighten för att deras medarbetare ska få känna 

glädje när de går till sitt jobb.  

Även möjligheten till att dela kunskap mellan kollegor är något som ökar 

tillfredsställelsen hos all personal inom hälso- och sjukvård då sjukvården bygger på 

forskning och beprövade erfarenheter. Sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och 

andra som jobbar inom vården måste kontinuerligt uppdatera sig på ny kunskap för att 

hålla en god kvalité på vården. Därför kan resultatet från denna studie även vara 

överförbart till andra verksamheter inom vården. 

4. 4 Vidare forskning/ Kliniska implikationer  

Under databassökningen framkom att många forskningsartiklar fokuserar på negativa 

aspekter, vilket innebär att flera forskare har befäst att intensivvårdssjuksköterskor är 
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missnöjda med sin arbetssituation och många vill lämna arbetet inom intensivvård. 

Hitills har forskningen till stor del är inriktats på negativa aspekter så som utbrändhet 

och missnöje hos personalen. Det var problematiskt att hitta tillräckligt antal artiklar 

som överensstämmde med syftet. Syftet var att belysa vilka positiva faktorer som 

påverkar arbetsmiljön för att kunna förbättra tillfredställelsen på arbetet för personalen 

verksamma inom intensivvård. Eftersom majoriteten av forskningen är inriktad på att 

intensivvårdssjuksköterskor vill lämna sin arbetsplats och ett fåtal artiklar riktar in sig 

på vad som får personalen att trivas på arbetet efterlyses vidare forskning om vad som 

gör att personalen vill fortsätta arbeta inom intensivvård.    
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descriptive 
exploratory study  

Beskriva 
förhållandet mellan 
intensivvårdssjuksk
öterskans 
personlighet och 
deras uppfattning 
av  arbetsrelaterad 
stress och 
copingstrategier 
samt att hitta 
framtida strategier 
för att få 
intensivårdssjukskö
terskor att 
kvarstanna på sin 
arbetsplats. 
 

Tvärsnittstudie 
t-test, Mann-
Whitney, 
Spearman´s (r) 

83 
sjukskötersko
r som 
arbetade på 
en 
intensivvårds
avdelning 
gavs 
möjligheten 
att svara på 
en digital 
enkät. 46 
enkäter 
kompliterades 
och 
inkluderades i 
studien. 

Desto längre 
arbetslivserfarenhet 
desto mindre stress 
upplevdes på arbetet. 

Låg Hög 



  
 

IX 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Cho S.-H. Mark 
B.A., Yun S.-C. 
& June K.J. 
(2011) Korea 

Differences in 
intensive care 
unit work 
environments 
among and within 
hospitals using 
subscales and a 
composite 
measure of the 
Revised Nursing 
Work Index 

Att undersöka 
intensivvårdssjuksk
öterskors 
uppfattningars om 
sn arbetsmiljö.  

Tvärsnittstudie 
Multivariat 
regressions 
analys 

817 iva-ssk 
på 39 iva-
avdelningar 
på 15 sjukhus 
i Korea. 
Svarsfrekven
sen var 93%. 

Bemanning, ssk-
läkare relation och 
bra ledarskap skapar 
bra arbetsmiljö. 

Låg Hög 



  
 

X 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Cho, S-H. 
June, K. Kim, 
Y. Cho, Y. Yoo, 
C. Yun, S-C. 
Sung, Y. 
(2009) Korea 

Nurse staffing, 
quality of nursing 
care and nurse 
job outcomes in 
intensive care 
units. 

Att undersöka 
sambandet mellan 
sjuksköterskebema
nning och 
sjuksköterskors 
skattade kvalité på 
vården. 

Tvärsnittstudie 
t-test, multinivå 
logistisk 
regression 
 
 

1365 
sjusköterskor 
som arbetade 
på 65 olika  
intensivvårds
avdelningar 
på 22 olika 
sjukhus. 
Svarsfrekven
sen var 93%. 
 

Hög bemanning, lång 
arbetslivserfarenhet 
och avdelningar med 
få antal sängplatser 
skapar god 
arbetsmiljö.  
 

Låg Hög 

Darvas, A. & 
Hawkins, L. 
(2002) 
Australien 

What makes a 
good intensive 
care unit: a 
nursing 
perspective. 

Vilka 
arbetsmiljöfaktorer 
som var viktiga för 
sjuksköterskor som 
arbetar inom 
intensivvård. 

Enkätstudie 
Ingen statistisk 
analys använd. 

36 
sjukskötersko
r erbjöds att 
delta. 32 
svarade på 
enkäten. 

Ledarskap. Kollegiala 
relationer. 
Sjuksköterskans roll. 
Utbildning. 
Arbetstidsmodeller. 
Samarbete.  
 

Medelhög Medelhög 



  
 

XI 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

DeKeyser 
Ganz, F. & 
Toren, O. 
(2014) Israel 

Israeli nurse 
practice 
environment 
characteristics, 
retention, and job 
satisfaction. 

Att undersöka 
arbetsmiljöfaktorer, 
viljan att stanna på 
berörd arbetsplats 
och trivsel på 
arbetet och att 
undersöka 
sambandet mellan 
dessa variabler.  

Tvärsnittstudie 
Pearson´s (r), 
multivariat 
regression, 
Cronbach´s alfa 

610 
sjukskötersko
r som 
arbetade 
inom 
intensivvård 
eller 
akutsjukvård 
från 7 olika 
sjukhus. 
Svarsfrekven
sen var 63-
73% 
beroende på  
sjukhus. 

God bemanning 
skapar god 
arbetsmiljö 

Låg Hög 



  
 

XII 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Einarsdóttir, J. 
(2012) Island 

Happiness in the 
neonatal 
intensive care 
unit: Merits of 
ethnographic 
fieldwork 

Att undersöka hur 
sjukvårdspersonal 
som arbetar under 
stressiga 
förhållanden kan 
balancera de 
negativa sidorna av 
arbetet så att de 
upplever lycka. 

Etnografisk 
design. Semi-
strukturerade 
intervjuer och 
observation. 

Personal som 
arbetade på 
utvald 
neonatal 
intensivavdel
ning. 40 
individer 
observerades 
och 
intervjuades. 

Viljan att göra gott. 
Framsteg hos 
patienterna. Kunskap 
och kompetens. 
Teamarbete. 
Utmaningar 

 Medelhög 

Fackler, C. 
Chambers, A. 
& 
Bourbonniere, 
M. (2015) USA 

Hospital Nurses’ 
Lived Experience 
of Power. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
power.  

Hermeneutisk 
fenomenologi. 
Intervjuer. 

14 
sjukskötersko
r  som 
arbetade på 
intensiv- eller 
medicinavdel
ning i USA. 

Känsla av power 
skapas genom gott 
teamarbete med 
kollegor. Kunskap ger 
makt och att dela 
kunskap ger 
tillfredsställelse.  

 Medelhög 



  
 

XIII 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Hauck, A. 
Griffin, M. & 
Fitzpatrick, J. 
(2011) USA 

Structural 
empowerment 
and anticipated 
turnover among 
critical care nurse 

Att undersöka 
sambandet mellan 
empowerment och 
viljan att stanna 
kvar på sin 
arbetsplats. 

Beskrivande 
korrelationsstudi
e. 
Pearson´s (r), 
Cronbach alfa 

Fem 
intensivvårds
avdelningar 
valdes ut att 
delta alla 
belägna i 
nord-östra 
USA. 
Sjukskötersko
r fick svara på 
en enkät. 98 
enkäter 
besvarades. 
Svarsfrekven
sen var 38%. 

Hög grad av 
strukturell 
empowerment gör att 
sjuksköterskor väljer 
att stanna på sin 
arbetsplats 

Låg/Medelhög Medelhög 



  
 

XIV 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

liopoulou, K. 
While, A. 
(2010) 
Grekland 

Professional 
autonomy and job 
satisfaction: 
survey of critical 
care nurses in 
mainland Greece.  

Att beskriva hur 
intensivvårdssjuksk
öterskor 
verksamma i 
Grekland ser på 
professionell 
autonomi och dess 
relation till att 
skapa trivsel med 
sitt arbete 

Enkätstudie 
Chi-test, t-test, 
Spearman´s 
korrelation, 
multivariat 
regression 

All 
sjukskötersko
r som arbetat 
på 
intensivvårds
avdelningar i 
Athen och 
omnejd. 431 
ssk erbjöds 
delta, 70 % 
svarade på 
enkäten 

Ledarskap. Kollegial 
relationer. Feedback. 
Autonomi. 

Låg Hög 



  
 

XV 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Karanikola, M. 
Albarran, J. 
Drigo, E. 
Giannakopoulo
u, M. Kalafati, 
M. Mpouzika, 
M. Tsiaousis, 
G. & 
Papathanasso
glou, E. (2014) 
Italien 

Moral distress, 
autonomy and 
nurse-physician 
collaboration 
among intensive 
care unit nurses 
in Italy 

Att undersöka 
moralisak 
dilemman och dess 
samband med ssk-
läkares samarbete, 
autonomi, trivsel på 
arbetet, viljan att 
fortsätta arbeta på 
berörd arbetsplats 
och 
arbetsbelastning på 
italienska 
intesivvårdsavdelni
ngar. 

Tvärsnittstudie 
t-test, ANOVA, 
Pearson´s (r) 
 

566 
intensivvårds
sjukskötersko
r som 
arbetade på 
olika platser i  
Italien 
svarade. 
637 enkäter 
distribuerades
.  

Samarbete och en 
öppen kommunikation 
mellan ssk och läkare 
skapar trivsel. Låg 
bemanning skapar 
stress. Autonomi 
skapar trivsel. 
 

Låg Hög 

Lai, H-L. Lin, 
Y-P. Chang, H-
K. Wang, S-C. 
Liu, Y-L. Lee, 
H-C. Peng, T-
C. & Chang, F-
M (2008) 
Taiwan 

Intensive care 
unit staff nurses: 
predicting factors 
for career 
decisions 

Att undersöka vilka 
faktorer som gör att 
iva-ssk vill avsluta 
sin tjänst inom 
intensivvård och 
undersöka vilka 
faktorer som gör 
iva-ssk att stanna 
inom intesivvård. 

Tvärsnittstudie 
t-test, chi-test, 
multivariat 
logistisk 
regressions 
analys 

103 
intensivvårds
sjukskötersko
r från två olika 
iva-
avddelningar. 
100% 
svarsfrekvens
. 

Typ av iva och 
upplevelsen av 
sömnkvalité 
påverkade hur ssk 
trivdes på arbetet. 

Låg Hög 



  
 

XVI 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Le Blanc, P. de 
Jonge, J. de 
Rijk, A. & 
Schaufeli, W. 
(2001) 

Well-being of 
intensive care 
nurses (WEBIC): 
a job analytic 
approach. 

Studien presenterar 
ett resultat av 
valideringen av en 
enkät (WEBIC) 
som är designad 
för att undersöka 
job analyser inom 
intensivvård. 

Tvärsnittstudie 
Korrelations test 

ca 2000 
intensivvårds
sjukskötersko
r i 13 olika 
länder i 
Europa. 
Svarsfrekven
sen var 67%.  

Att utföra patientnära 
omvårdnad är 
tillfredställande men 
också det mest 
krävande arbetet.  

Låg Hög 

Li, J &. 
Lambert, V.A. 
(2008) China 

Job satisfaction 
among intensive 
care nurses from 
the people´s 
Repulic of China. 

Att undersöka vilka 
faktorer som bäst 
ökar trivslen på 
arbetet.  

Enkätstudie 
Multivariant linjär 
regression 
 

102 
intensivvårds
sjukskötersko
r från två 
större sjukhus 
i centrala 
China. 
Svarsfrekven
sen var 
91,1%. 

Arbetsbelastning. 
Kommunikation/sama
rbete. 
Arbetslivserfarenhet. 
Feedback 
 

Låg Hög 



  
 

XVII 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Li, J. & 
Lambert, V.A. 
(2008) China 

Workplace 
stressors, coping, 
demographics 
and job 
satisfaction in 
Chinese intensive 
cae nurses 

Undersöka 
intensivvårdssjuksk
öterskor som oftast 
utsätts av stress på 
arbetsplatsen.. 
Vilken cooping 
strategi och 
samband mellan 
arbetsplatsstressen
, klara strategier, 
demografiska 
egenskaper och 
trivsel på 
avdelningen. 

Enkätstudie 
Spearman´s (r) 

102 
sjukskötersko
r från 4 
sjukhus i 2 
stora städer i 
centrala Kina. 
De jobbade 
på olika 
inriktade 
intensivvårds
avdelningar. 
Svarsfrekven
sen var 
91,1%. 

Kommunikation, unga 
sjuksköterskor och 
arbetsbelastning var 
faktorer till 
arbetstillfredställelse 
på arbetet. 

Medelhög Medellåg 

Mahon, P. 
(2013) Kanada 

A critical 
ethnographic look 
at paediatric 
intensive care 
nurses and the 
determinants of 
nurses´ job 
satisfaction  

Att undersöka 
faktorer, genom ett 
kulturelt perspektiv, 
i arbetsmiljön som 
gör att 
sjuksköterskor vill 
arbeta med svårt 
sjuka barn. 

Etnografiskdesig
n, observationer 
och semi-
strukturerade 
intervjuer 

31 
sjukskötersko
r som 
arbetade på 
en pediatirisk 
intensivvårds
avdelning.  

Kollegiala relationer. 
Möjlighet till 
vidareutbildning. 
Utmaningar. 
Samarbete. Gott 
arbetsklimat. 

 Hög 



  
 

XVIII 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Mrayyan, M. 
(2008) 
Jordanien 

Hospital 
organizational 
climates and 
nurses´intent to 
stay: Differences 
between units 
and wards 

Att hitta variabler i 
sjukhusets 
organisationsklimat 
som får 
sjuksköterskor att 
stanna inom 
intensivvård.  

Beskrivande 
jämförande 
enkätstudie 
t-test, chi-test, 
Pearson´s (r) 

49 
sjukskötersko
r som 
arbetade på 
sju olika 
sjukhus i 
Jordanien. 70 
% svarade 
enkäten. 

Ledarskap. 
Samarbete. 
Sjuksköterskans och 
omvårdnadens roll. 

Låg Medelhög 



  
 

XIX 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Papathanasso
glou, E. 
Karanikola, M. 
Kalafati, M. 
Papathanasso
glou, E. 
Lemonidou, C. 
& Albarran, J. 
(2012) Europa 

Professional 
autonomy, 
collaboration with 
physicians, and 
moral distress 
among european 
intensive care 
nurse. 

Att undersöka 
autonomin hos 
europeiska 
intensivvårdsjukskö
terskor och dess 
samband med ssk-
läkare samarbete 
och etiska 
dilemman. 

Tvärsnittstudie 
t-test, Mann-
Whitney 
 

255 
intensivvårdsj
uksköterskor 
deltog. 
Enkäten 
delades ut på 
en 
internationell 
konferens. 
Bortfall ej 
angivet. 

Bra samarbete ssk-
läkare ger hög 
upplevelse av 
autonomi 
Kommunikation är 
viktigt för trivseln. 
Ökad 
arbetslivserfarenhet 
ger ökad autonomi. 
Låg bemanning gör 
att ssk vill lämna sin 
arbetsplats. 
 

Låg Hög 



  
 

XX 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Rochefort, C & 
Clarke, S 
(2010) Kanada 

Nurses´ work 
environments, 
care rationing, job 
outcomes, and 
quality of care on 
neonatal units.  

Att undersöka 
sambandet mellan 
arbetsmiljö och 
sjuksköterskors 
bedömningar av 
kvailté på vården i 
en neonatal 
inteensivvårdsavdel
ning 

Tvärsnittstudie 
Generalized 
Estimating 
Equation (GEE) 
regressions 
analys  

553 enkäter 
skickades ut, 
339 enkäter 
besvarades. 9 
intensivvårds
avdelningar 
deltog. Alla 
medverkande 
sjukhus var 
belägna i 
storstäder. 

Faktorer som 
förbättrar abetsmiljön 
och vården är 
ledarskap, 
kommunikation ssk-
läkare och 
bemanning.  

Låg Hög 



  
 

XXI 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Sacco, T. 
Ciurzynski, S. 
Harvey, M. 
Ingersoll, G. 
(2015) 

Compassion 
Satisfaction and 
Compassion 
Fatigue among 
critical care nurse 

Att fastslå 
förekomsten av 
tillfredsställelse och 
utmattning hos 
sjuksköterskor på 
intensvivårdsavdeln
ingar och att 
beskriva eventuella 
demografiska, 
avdelningsmässiga 
och organisatoriska 
karaktärer som 
påverkar. 

Tvärsnittstudie 
t-test, Cronbach 
alfa för 
korrelation 

221 
sjukskötersko
r som 
arbetade på 
olika 
intensivvårds
avelningar. 
Svarsfrekven
sen var 38%. 

Hög utbildningsnivå. 
Ju äldre ssk desto 
bättre trivsel. Enkel 
specialiserade 
intensivvårdsavdelnin
gar ansågs ge högre 
trivsel. 

Medelhög Medelhög 

Saghafi, F. 
Hardy, J & 
Hillege, S. 
(2012) 
Australien 

New graduate 
nurses’ 
experiences of 
interactions in the 
critical care unit 

Att se närmare på 
nyutbildade 
intensivvårdssjuksk
öterskors 
erfarenheter av att 
interagera med 
kollegor, patienter 
och anhöriga. 

Fenemenologisk 
desgin. Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

10 
intensivvårds
sjuskskötersk
or som hade 
arbetat 
minder än ett 
år inom 
intensivvård. 

Feedback från 
patienter och 
anhöriga gav känsla 
av tillfredställelse. Bra 
när doktorer förklara 
tydligt för de 
nyutexaminerade.  

 Medelhög 



  
 

XXII 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Schmalenberg, 
C. & Kramer, 
M. (2007)  

Types of 
intensive care 
units with the 
healthiest, most 
productive work 
environments. 

Att identifiera 
skillnader i 
intensivvårdssjuksk
öterskor 
uppfattningar om 
arbetsmiljö. 
 

Tvärsnittstudie 
Univariat analys, 
Multivariat 
analys 

698 
intensivvårds
sjukskötersko
r på 34 
avdelningar i 
8 större 
sjukhus. 
Bortfall ej 
angivet. 

Lång 
arbetslivserfarenhet. 
Kompetenta kollegor. 
Tillräcklig bemanning. 
Patientcentrerad 
vård. Bra ledarskap. 
Pediatriks IVA gav 
hörde utslag på god 
arbetsmiljö jmf med 
med-kir-iva. 

Låg Hög 

Shimizu, H. 
Couto, D. & 
Merchan- 
Hamann, E. 
(2011) 

Pleasure and 
Suffering in 
Intensive care 
unit nursing staff. 

Att analysera de 
vanligaste 
faktorerna som 
skapar nöje och 
lidande hos 
intensivvårdssjuksk
öterskor. 

Tvärsnittstudie 
Kruskal-Wallis 
test, 

26 
sjukskötersko
r och 96 
”nursing 
technicians” 
alla 
verksamma 
inom 
intensivvård. 
Bortfall ej 
angivet. 

Solidaritet med 
kollegor. Möjlighet att 
pratats med kollegor. 
Kunna vara sig själv.  

Hög Medelhög 



  
 

XXIII 

Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Stonesund, A. 
& McMurray, A. 
(2009) 
Australien 

Quality of 
practice in an 
intensive care 
unit (ICU): A mini-
ethnographic 
case study. 

Att undersöka vad 
som sjuksköterskor 
anser skapar 
kvalité  på en 
australiensisk 
intensivvårdsavdeln
ing 

Etnografisk 
ansats. 
Intervjuer. 

10 
sjukskötersko
r intervjuades 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Gott teamarbete och 
goda kollegiala 
relationer skapar 
kvalité för 
arbetsmiljön och 
vården. Kompetent 
personal med rätt 
utbildning och ett 
lärande klimat på 
avdelningen 

 Hög 

Suominen, T. 
leino-Kilpi, H. 
Merja, M. Irvine 
Doran, D. & 
Puukka, P. 
(2001) Finland 

Staff 
empowerment in 
Finnish intensive 
care units 

Att beskriva 
personalens 
empowerment på 
Finska 
intensivvårdsavdeln
ingar.  

Enkätstudie 
Wilcoxon Rank 
Sum Test, 
Kruskal-Wallis 
test 
 

814 
intensivvårds
sjukskötersko
r. Alla leg. 
iva-ssk i 
Finnland 
erbjöds att 
delta. 
Svarsfrekven
s på 77%. 

Desto mer erfarenhet 
och desto högre ålder 
hos ssk skapar 
empowerment.  
 

Låg Hög 
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Författare 
År 
Tidskrift 
and 

Titel Syfte Metod/ Design 
& 
Statistisk 
analys. 

Urval & 
bortfall 

Resultat 
(sammanfattning) 

Sammanfattan
de bedömning 
av risk för 
systematiska 
fel 
(kvantitativa 
studier) 

Total 
bedömning av 
studiekvalitet 

Thomas, E. 
Sherwood, G. 
Mulhollem, J. 
Sexton, B. & 
Helmreich, R. 
(2004) USA 

Working Together 
in the Neonatal 
Intensive Care 
Unit: Provider 
Perspectives. 

Att undersöka 
vårdpersonalens 
erfarenheter att 
arbeta tillsammans 
på neonantal IVA. 

Focusgrupper 
med 
innehållsanalys 

7 
fokusgrupper 
totalt 36 
intervjuade 
ssk och 
läkare. 

Bemaningen påverkar 
arbetsmiljön, Bra 
samarbetet skapar 
bra arbetsmiljö 

 Medelhög 

Wåhlin, I. Ek, 
A-C, & Idvall, 
E. (2010) 
Sverige 

Staff 
empowerment in 
intensive care: 
Nurses´and 
physicians lived 
experiences. 

Att beskriva 
egenmakten från 
personlen på en 
intensivvårdsavdeln
ings perspektiv. 

Fenomenologisk 
ansats, intervjuer 
utfördes 

Sjukskötersko
r och läkare 
som arbetade 
på 
intensivvårds
avdelningar 
på två större 
sjukhus i 
södra 
Sverige.  

Tillfredsställelse vid 
gott utfört arbete. 
Utmaningar. 
Samarbete. Kunskap. 
Feedback 
Kommunikaiton 

 Hög 
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Bilaga C Exempel på analys 
 

Koder Kategorier Teman 

Empati Kollegiala relationer Teamfaktorer 

Respekt mellan kollegor   

Patientfokuserat arbetssätt   

Interkollegiala lärandet   

Möjlighet att visa känslor   

 

 

 

Koder Kategorier Teman 

Antal IVA-ssk per arbetspass Bemanning Organisatoriska faktorer 

Antal IVA-ssk per patient   

Arbetsbelastning   

Arbetstidsmdeller   

 

 

Koder Kategorier Teman 

Samarbete Kommunikation Teamfaktorer 

Kommunikation   
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Koder Kategorier Teman 

Samsyn kring patientens vård   

 

 

Koder Kategorier Teman 

Ålder  Individuella faktorer 

Arbetslivserfarenhet    

Utbildning   

Kompetenss   

 

 

 

Bilaga D Etiskt egengranskning 
 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

1 Projekttitel: ____________________________________________________ 

  

 

Projektledare: __________________________________________________ 

  

 Handledare: ____________________________________________________  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
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övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
   

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

   

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
   

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

   

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av 

regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
   

http://www.epn.se/
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(PUL- ansvarig).   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 
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………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 


