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Bakgrund: Stress uppkommer för att öka människans beredskap, dock kan långvarig stress 

leda till utbrändhet och sjukskrivningar. Detta är ett problem hos sjuksköterskor, där många 

upplever sitt yrke som stressigt, bland annat beroende på höga arbetskrav och 

arbetsbelastning, långa arbetspass och brist på personal. 

Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskor upplever att stress och utbrändhet påverkar 

den vård de utför. 

Metod: Metoden som användes var litteraturöversikt, där 15 vetenskapliga artiklar från 

databaserna PsycINFO, Cinahl och PubMed samt från manuell sökning har granskats och 

använts. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att stress och utbrändhet påverkade 

vården negativt. I analysen framkom tre kategorier som beskriver hur vården som 

sjuksköterskan utför påverkas av stress: Outförda arbetsuppgifter, Mindre tid för 

patienter/närstående samt Sämre patientsäkerhet och vårdkvalitet. 

Diskussion: Sjuksköterskor hade under stress svårare att se patientens unika behov, vilket 

ledde till sämre sjuksköterska-patient relationer och därmed bristande vårdkvalitet. Det är 

väsentligt att sjuksköterskor känner stöd och trygghet från kollegor för att själva bli trygga i 

sin roll och då kunna utföra arbetsuppgifter på ett mer adekvat sätt som inte äventyrar 

patientsäkerheten. 

Slutsats: För att minska stress och utbrändhet bland sjuksköterskor krävs högre bemanning. 

Mer forskning behövs inom ämnet för att utveckla säkrare arbets- och vårdmiljöer. 
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INTRODUKTION  

Att ständigt anpassa sig till arbetslivets nya krav, tidspress och att vara uppdaterad på det 

senaste, har ökat under de senaste årtiondena (Skärsäter, 2013). Att utsättas för krav behöver 

inte vara negativt. Däremot om kraven blir för höga för att kunna uppfyllas av individen kan 

det orsaka hög arbetsbelastning, vilket är den främsta risken för att arbetsrelaterad stress ska 

uppstå. Andra vanliga risker som kan orsaka arbetsrelaterad stress är problem som rör det 

sociala samspelet på arbetsplatsen, skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Stress är i grunden en reaktion som ger oss extra kraft för att öka 

chansen för prestation och överlevnad. Trots dessa positiva funktioner betraktas stress som 

en av de allvarligaste hälsoriskerna och ett av de största arbetsmiljöproblemen i det moderna 

samhället (Håkansson, 2005). 

 

BAKGRUND 

Definition av stress 

Hans Selye, som beskrivs som entreprenören till dagens stressforskning, valde utifrån ett 

ospecifikt och generellt syndrom att forma begreppet till stress. Stress kan definieras som ett 

tillstånd där det sker en ökad beredskap både fysiskt, psykiskt och beteendemässigt. Detta 

kan beskrivas som kroppens alarmreaktion. Hjärnan omvandlar sinnesintrycken som sker 

vid exponeringen av stress och på vilket sätt hjärnan sedan tolkar intrycken avgör vilka 

fysiska stressreaktioner som blir påföljden. Denna fysiska stressreaktion är kroppens sätt att 

reagera (Jonsdottir & Ursin, 2011). Socialstyrelsen (2003) menar att stress är organismens 

reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att 

hantera dessa. Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver stress som de anpassningar i kroppens 

funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar.  

 

Definition av utbrändhet 

Utbrändhet, även kallat för utmattningssyndrom, innebär att en individ har fler olika fysiska 

och psykiska symtom som kan orsakas av långvarig stress eller andra påfrestningar som 

förändringar på arbetsplatsen eller händelser i privatlivet. Själva insjuknandet kommer 

smygandes och sedan får individen känslan av att ”gå in i väggen” vilket är ett vanligt 

talesätt för utmattningssyndrom (1177, 2015).  Maslach (1982) definierar utbrändhet som en 
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psykologisk respons till arbetsrelaterad stress som består av emotionell utmattning, 

personlighetsförändring och en känsla av minskad prestationsförmåga. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av stress 

Många sjuksköterskor uppfattar sitt yrke som stressigt. Höga krav, liten känsla av 

egenkontroll och stor psykisk påfrestning anses vara starka bidragande orsaker till denna 

uppfattning (Gardulf et al. 2005). En del sjuksköterskor lider även av riskfaktorer som 

sömnproblem, nedstämdhet, samarbetssvårigheter och bristande yrkesmotivation, vilket kan 

orsaka stress i större utsträckning än hos övriga populationen (Cheung & Yip, 2015). I en 

studie rapporterades nästan hälften av deltagande sjuksköterskor vara sömniga minst en 

gång under ett spann på tre arbetspass (Geiger-Brown et al., 2012). Sjuksköterskor arbetar 

ofta fler timmar än vad en normal arbetsvecka innehåller (Bae & Champion, 2015). Detta kan 

i sin tur leda till att sjuksköterskan tar med sig arbetet hem, vilket kan orsaka 

motivationsproblematik och sjukskrivning (Farquharson et al., 2012). Detta är faktorer som 

är signaler på hög arbetsbelastning och stress (Arbetsmiljöverket, 2015). Hög 

arbetsbelastning orsakad av brist på personal, överbeläggningar och utförandet av andra 

sysslor än omvårdnad av patienterna kan leda till stress hos sjuksköterskorna, vilket i sin tur 

ofta resulterar i att sjuksköterskorna missar sina raster (Happell et al., 2013). 

 

Sjuksköterskor vars arbetspass är 12 timmar eller längre är mer benägna att drabbas av 

utbrändhet, lägre prestationsförmåga, missnöjdhet med sitt jobb och schema samt fler 

funderingar på att säga upp sig, än de sjuksköterskor som arbetar 8 timmar eller mindre per 

dag (Dall’Ora, Griffiths, Ball, Simon & Aiken, 2015). Många studier visar på att hög 

arbetsbelastning hos sjuksköterskor har ett samband med att drabbas av arbetsrelaterad 

stress, missnöje i sin jobbsituation och utbrändhet. Dessa faktorer är i hög grad relaterade till 

den stora omsättningen av sjuksköterskor som sker på sjuksköterskans arbetsplatser (Hayes 

et al., 2006).  

 

Teoretiskt- och lagstiftningsperspektiv i uppsatsarbetet 

Joyce Travelbees teori om mellanmänskligheten kan tillämpas för att spegla relationer. Den 

mellanmänskliga relationen uppbyggs när sjuksköterskan samspelar med patienten. För att 
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detta ska kunna ske måste sjuksköterskan se patienten som unik och se att patienten har 

unika behov. Om sjuksköterskan inte urskiljer de unika behoven patienten har kan 

omvårdnaden istället ske på tidigare erfarenheter. Patienten måste i sin tur besvara 

sjuksköterskans samspel genom att även se sjuksköterskan som unik för att en 

mellanmänsklig relation ska kunna skapas. Sjuksköterskan måste även göra sig tid för att 

samspela med patienten och kunna vara engagerad. För att en mellanmänsklig relation ska 

kunna byggas upp krävs det empatisk och sympatisk förmåga, både från sjuksköterskan och 

från patienten. Sympatisk förmåga innebär att ha medlidande, och empatisk förmåga 

innebär att kunna förstå en annan människas situation. Sjuksköterskans empati och sympati 

minskar i samband med stress, Travelbee menar att det då blir svårare att göra sig tid för 

patienten och vara engagerad i relationen. Travelbee lägger även stor vikt på att 

sjuksköterskan skall förhålla sig till patientens upplevelse av sin sjukdom och lidande men 

detta kan vara svårt om sjuksköterskan är stressad eftersom dennes empati och sympati 

minskar, enligt Travelbee (Kirkevold, 2012).  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a §, ska sjukvården bedrivas på ett 

sätt som gör att kraven på en god vård uppfylls. Detta innebär att den ska särskilt vara av 

god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen. Den ska även vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen samt att den ska tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet i vården. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2012) ska sjuksköterskan följa ICN:s 

etiska kod, vilket bland annat innefattar att sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan 

att ge vård inte äventyras samt att sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden sker i 

överensstämmelse med individens säkerhet vid användning av teknik och ny forskning. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan kan göra misstag om denne känner sig stressad (Hillhouse & Adler, 1997). 

Eftersom stress kan påverka sjuksköterskan negativt är det viktigt att studera hur stress 

påverkar vården som sjuksköterskan ger. Det är av stor vikt att sjuksköterskor har en 

förståelse om stress och dess påverkan på dem själva samt deras omgivning, vilket i sin tur 
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kan leda till negativa konsekvenser för patienterna. Den kliniska nyttan av detta arbete är att 

få sjuksköterskor att reflektera kring stress för att förstå vad konsekvenserna kan bli om ett 

arbete utförs vid mycket stress.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur sjuksköterskor upplever att stress och utbrändhet påverkar den vård 

de utför. 

 

METOD 

Design 

En litteraturöversikt går ut på är att skapa en sammanfattning över forskningen av ett ämne 

eller problem inom ett specifikt område. En litteraturöversikt innebär att ta reda på hur 

nuvarande forskningsresultat ser ut för att få ett intryck om vad som studerats, vilka 

metoder och vilka teoretiska utgångspunkter som använts tidigare (Friberg, 2012). Målet 

med denna studie är att undersöka tidigare studier som berör stress och utbrändhet för att 

göra en sammanställning av vad dessa faktorer kan ha för konsekvenser för vården 

sjuksköterskan ger. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i studiens resultat skulle artiklarnas innehåll tala om hur sjuksköterskan 

upplever hur stress eller utbrändhet påverkar arbetsuppgifter de utför, samt skall artiklarna 

vara skrivna på engelska, inte vara äldre än tio år och abstrakt vara tillgängligt. Författarna 

har valt att exkludera artiklar som har ett fokus på hur patienterna upplever att stress och 

utbrändhet påverkar vården sjuksköterskan ger. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar och 

lästa titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar att 

granska 

Antal valda 

artiklar efter 

granskning 

Datum 

PsycINFO Su*(nurse) AND su*(stress) AND 

su*(patient care) 

Senaste tio åren, 

engelsk text och 

abstrakt 

tillgängligt 

46 14 2 1 1 19/1 2016 

Cinahl Care AND nurses AND stress AND 

consequences AND Patient 

Senaste tio åren, 

engelsk text och 

abstrakt tillgänglig 

73 12 3 1 1 19/1 2016 

PubMed burnout, professional (MeSH) OR 

stress, psychological (MeSH) AND 

nursing staff, hospital (MeSH) AND 

safety management OR Patient safety 

(MeSH) 

 

 

Senaste tio åren, 

engelsk text och 

abstrakt 

tillgängligt 

30 10 4 4 4 20/1 2016 

PubMed Burnout, professional (MeSH) AND 

nurse-patient relations (MeSH) AND 

nurses role (MeSH) 

Senaste tio åren, 

engelsk text och 

abstrakt tillgänglig 

35 9 3 2 2 26/1 2016 

PubMed Medical errors (MeSH) AND nursing 

staff, hospital (MeSH) AND safety 

management (MeSH) 

Senaste tio åren, 

engelsk text och 

abstrakt tillgänglig 

119 8 3 2 2 26/1-2016 

* = Subject heading
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Utöver sökningarna som redovisas i tabell 1 har manuell sökningar resulterat i ytterligare 

fem artiklar som även har granskats och därefter inkluderats i studien.   

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

De databaser som använts i studien för att hitta relevant litteratur är PsycINFO, Cinahl och 

PubMed. För att hitta relevanta artiklar har sökord med relation till syftet använts, sökorden 

är följande, ”nurse, stress, patient, care, patient care, burnout, professional, psychological, 

nursing staff, hospital, safety management, patient safety, nurse-patient relations, nurses 

role”. Samt har sökorden ”consequences och medical errors” använts för att författarna ville 

undersöka om det fanns en koppling mellan konsekvenser, fel inom medicinering och stress 

på något vis. Sedan har författarna först läst igenom de 303 funna titlarna för att sedan läsa 

igenom 53 abstrakt till de artiklar som har haft relevans för studiens syfte. För att bedöma 

relevansen hos artiklarna i studien har studiens syfte och inklusionskriterier noggrant 

jämförts med artiklarnas resultat. Efter denna bedömning har de 15 kvarvarande artiklar 

blivit granskade kritiskt enligt den kvalitativa granskningsmallen från SBU, Statens 

Beredning för medicinsk och social Utvärdering, (2012) samt kvantitativa granskningsmallen 

från Forsberg och Wengström (2003). Dessa granskningsmallar var utformade för respektive 

studies design för att bedöma kvaliteten hos varje artikel. För att en artiklarna ska inkluderas 

i studien ska den vara av antingen hög eller medel kvalitet. Detta utfördes genom checklistor 

för kvalitativa samt kvantitativa studier där olika aspekter i varje artikel granskas och 

betygsätts av författarna, sedan sammanfattas de olika betygen till ett slutligt resultat, det 

vill säga om artikeln är av låg, medel eller hög kvalitet. Ingen av de 15 artiklarna betygsattes 

med låg kvalitet vilket resulterade i att ingen artikel exkluderades.  

 

ANALYS 

Fribergs (2012) mall för att analysera studier har använts till artiklarna som valts, dessa har 

blivit genomlästa och analyserade enligt mallen som genomgår tre steg. Först har författarna 

läst igenom de valda artiklarna flera gånger för att förstå innehållet och sammanhanget, 

viktiga noteringar har gjorts för att få en validering av att all viktig information har 

uppfattats. Därefter har likheter respektive skillnader mellan artiklarna sökts, antecknats och 

sedan sammanställts i tabell 2 där författare, år, titel, syfte, metod, resultat och 
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kvalitetsbedömning framförts. I sista steget har författarna sorterat de funna likheter och 

skillnader under olika kategorier, detta för att på ett strukturerat sätt presentera likvärdig 

information.  Detta leder till att områden skapas där författarna refererar till de valda 

studierna för att ge läsarna en förståelse över området (Friberg, 2012). I analysöversikten kan 

läsaren se hur författarna till denna litteraturstudie gått till väga för att strukturera innehållet 

till olika kategorier. 

Analysöversikt 

 

Artikelinnehåll   Ämne                           Kategori 

- Ej tid att utföra patientövervakning,  

hudvård och munhygien.      

- Hann ej administrera läkemedel i tid.  Viktiga arbetsup Outförda 

- Kunde ej göra noggranna journalföringar. blir åsidosatta ell  arbets- 

- Misstag och nära misstag i medicinering.  utförda på ett mi uppgifter. 

- Mindre viktiga arbetsuppgifter   adekvat sätt. 

bortprioriterades.   

- Hann inte utföra dagliga kontrollrutiner. 

 

- Prioriterar och fokuserar på andra 

arbetsuppgifter än att fokusera på 

patienten och närstående. 

- Har inte tid att samtala med patienten. 

- Såg inte patienten som en person. 

- Hade inte utfört holistisk vård. 

 

- Ansvar över för många patienter. 

- Höga krav från omgivningen. 

- Begick misstag och nära misstag. 

- Gjorde sig ej bekant med ny utrustning 

innan användning av den. 

 

Viktiga 

arbetsuppgifter 
blir åsidosatta 

eller utförda på 

ett mindre 
adekvat sätt. 

Outförda 
arbets-

uppgifter 

 

Fokus ligger inte 

på patienten och 

närstående.  

Mindre tid 

för patienter 

och 

närstående 

Faktorer som 

bidrar till en 

riskfylld miljö 

Sämre 

patientsäkerhet 

och 

vårdkvalitet 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla vetenskapliga artiklar som använts i litteraturstudien har blivit granskade. 

Artikelgranskningarna som gjorts innefattade ett moment som handlade om etiskt 

förhållningssätt, vilket gör att de artiklar som använts är etiskt granskade, och dessutom 

etiskt godkända av etiska kommittéer. I artiklarna som använts beskrivs hur deltagarna i 

studierna bestämmer över sin medverkan där de kan välja att hoppa av studien när de vill 

utan att behöva ange varför samt att studierna hade ett ändamålsenligt syfte till att göra gott 

och inte skada. Eftersom denna studie är en litteraturstudie behövs inget godkännande från 

någon etisk kommitté. 

 

RESULTAT 

Resultatet av denna studie är grundat på 15 studier som presenteras i mallen för 

artikelsökningar (se bilaga 1). Studierna är utförda i USA, Japan, Kina, Iran och i flertalet 

europeiska länder. Resultatet presenteras med tre kategorier; Outförda arbetsuppgifter, Mindre 

tid för patienter/närstående samt Sämre patientsäkerhet och vårdkvalitet. 

 

Outförda arbetsuppgifter 

Aiken, Sloane, Bruyneel, van den Heede och Sermeus (2013) upptäckte att sjuksköterskor 

som utsattes för hög arbetsbelastning och var tidspressade i sitt arbete löpte stor risk att 

lämna många arbetsuppgifter ogjorda. Vanliga arbetsuppgifter som det oftast inte fanns tid 

att utföra var patientövervakning, hudvård och framförallt munhygien. Det var även svårt 

för sjuksköterskan att hinna administrera läkemedel i tid och att göra noggranna 

journalföringar.  

 

I en studie av Griffiths et al. (2014) uppmärksammades att sjuksköterskor som arbetar 

övertid eller vars arbetspass är 12 timmar eller längre, har större tendens att lämna fler 

arbetsuppgifter outförda än sjuksköterskor vars arbetspass är 8 timmar eller kortare. De 

deltagande sjuksköterskorna hade i genomsnitt tre arbetsuppgifter outrättade i slutet av sitt 

arbetspass. Endast 12 % av sjuksköterskorna i studien aviserade att de inte hade några 

ouppklarade arbetsuppgifter när deras arbetspass var slut. Det fanns även ett samband 

mellan outförda arbetsuppgifter och högt antal patienter per sjuksköterska. Ju fler patienter 
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sjuksköterskan hade ansvar över, desto fler arbetsuppgifter blev oavslutade. Stimpfel, Sloane 

och Aiken (2012) upptäckte att på grund av långa arbetspass hann sjuksköterskorna inte 

kontrollera patienternas smärta regelbundet.  

 

Berland, Natvig och Gundersen (2008) redovisar i sin studie att morgnarnas dagliga 

kontrollrutiner inte kunde utföras eftersom arbetskraven och stressen hos sjuksköterskorna 

var för påtagliga. Sjuksköterskorna som deltog i studien ansåg även att de var tvungna att 

hålla sig till ett arbetssätt där de så effektivt som möjligt utnyttjade tiden maximalt hos varje 

patient, men att detta kunde leda till att de mindre utmärkande arbetsuppgifterna 

prioriterades bort. Samtidigt ansåg en del sjuksköterskor att om de var inne för lång tid hos 

varje patient blev kollegorna irriterade för att det planerade tidsschemat fördröjdes. Många 

av deltagarna var av åsikten att mer erfarna sjuksköterskor måste ge oerfarna sjuksköterskor 

mer tid till att fullfölja sina arbetsuppgifter på ett noggrant sätt, istället för att klaga på att de 

arbetar för långsamt. 

 

Mindre tid för patienter och närstående 

Enligt en studie av Aiken et al. (2013), blir det svårare för sjuksköterskan att, vid stress, ta sig 

tid för både patienter och närstående. I studien uppmärksammades att samtala med och 

stödja patienter och deras närstående ofta blir något som läggs åt sidan eftersom andra 

arbetsuppgifter istället prioriteras, vilket ungefär hälften av de deltagande sjuksköterskorna i 

studien upplevde. Patienter och närstående blir dessutom sämre informerade och utbildade 

när sjuksköterskan inte har tid att samtala. Joice, Jones och Johnston (2012) beskriver också 

att närstående fick mindre information, utbildning och uppmuntran när sjuksköterskan var 

stressad. Stimpfel et al. (2012) fann att längre arbetspass relaterade till att det tog längre tid 

för sjuksköterskan att hjälpa patienterna då de ringde på klockan, samt att sjuksköterskorna 

inte hade tid att förklara den givna medicineringen för patienterna.  

 

I en annan studie uppdagades att när sjuksköterskan kände sig stressad lades all fokus på att 

utföra sina arbetsuppgifter, och nästan ingen fokus alls på patienten som en person. I vissa 

fall var sjuksköterskan för stressad för att lära känna patienten, vilket bidrog till 

sjuksköterskans upplevelse att det inte hade utförts någon holistisk vård. En sjuksköterska 



 

13 

 

påpekade att det viktigaste var att bocka av alla uppgifter som skulle göras under dagen, 

vilket bidrog till att allt fokus hamnade på dessa uppgifter istället för att ha mer fokus på 

patienten. Detta resulterade i att relationen mellan sjuksköterskan och patienten blev 

försvårad (Mcilfatrick, Sullivan & McKenna, 2006). 

 

Sämre patientsäkerhet och vårdkvalitet 

Sjuksköterskor som är stressade löper större risk att äventyra patientsäkerheten på grund av 

brist på resurser och liten egenkontroll. Detta leder till att vårdkvaliteten blir sämre (Joice et 

al., 2012). Griffiths et al. (2014) visar i sin studie att både patientsäkerheten och 

vårdkvaliteten försämras när sjuksköterskans arbetspass är 12 timmar eller längre, än när 

arbetspasset är 8 timmar eller kortare samt när sjuksköterskan arbetar övertid. Av de 

sjuksköterskor som deltog i studien upplevde 7 % att patientsäkerheten försvagades och en 

fjärdedel att vårdkvaliteten försvagades i samband med de långa arbetspassen. En annan 

faktor som ansågs påverka patientsäkerheten och vårdkvaliteten negativt var ju fler patienter 

sjuksköterskan hade ansvar för. Ramanujam, Abrahamson och Anderson (2008) beskriver att 

patientsäkerheten påverkades negativt när sjuksköterskans arbetsbelastning var för hög och 

vid stress. Sjuksköterskorna som deltog i studien kände sig utbrända till följd av den höga 

arbetsbelastningen, och såg då patienten mer som ett objekt, vilket ledde till försämrad 

medvetenhet om patientsäkerheten. En sjuksköterska i studien menade att många 

sjuksköterskor är engagerade i patientsäkerheten och vårdkvaliteten, men att alla krav de 

har på sig från ledningen, läkare, patienter och närstående gör att det blir svårare att uppnå 

de mål som sätts upp. Wu et al. (2013) fann också ett samband mellan att ju fler arbetade 

timmar i veckan en sjuksköterska arbetade desto mer försämrades 

patientsäkerhetsgraderingen av sjuksköterskorna själva. Resultatet som framkom var att 

sjuksköterskor som arbetade mindre än 40 timmar i veckan graderade högre patientsäkerhet 

inom den givna omvårdnaden än de som arbetade mer än 40 timmar i veckan. Dessutom 

visade det sig att sjuksköterskorna som arbetade mer än 40 timmar i veckan rapporterade 

fler inträffade negativa händelser inom omvårdnaden. 

 

Scott, Rogers, Hwang och Zhang (2006) fann att arbetet för sjuksköterskor drog över 

schemalagd arbetstid ofta, där 86 % av 6017 arbetspass resulterade i övertid för 
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sjuksköterskorna i studien. 27 % av 502 sjuksköterskor begick misstag och 38 % begick nära 

misstag under studieperioden. Författarna fann att längre arbetspass ökade risken för 

sjuksköterskorna att begå misstag. Dessutom fann författarna att sjuksköterskorna som 

arbetade mer än 12,5 timmars pass eller mer hade en fördubblad benägenhet att begå 

misstag än det som arbetade kortare pass, därtill minskade även vaksamheten hos de 

sjuksköterskor som arbetade 12,5 timmars pass. Elfering, Semmer och Grebner (2006) 

förklarar att 62 av 314 stressiga situationer var misstag inom dokumentation (40,3 %) och 

nära missar inom medicinering (21 %), vilka var de vanligaste stressituationer som orsakade 

negativ effekt på patientsäkerheten. 

 

Billeter-Koponen och Fredén (2005) observerade att flertalet sjuksköterskor upplevde att 

många arbetsuppgifter utfördes på ett mindre adekvat sätt i samband med stress, däribland 

journalföringar, samtal med patienter och närstående, kontakten med andra 

vårdavdelningar samt de medicinska uppgifter som fanns. Sjuksköterskorna som deltog i 

studien upplevde även att stress och utbrändhet gjorde att det blev svårare för dem att ta in 

och bearbeta ny information. 

 

Berland et al. (2008) fann att stressade sjuksköterskor kunde äventyra patientsäkerheten 

genom att inte hinna med att testa och göra sig bekant med ny utrustning. Sjuksköterskorna i 

studien upplevde även att tiden till att förbereda medicinen till patienterna var otillräcklig. 

Elfering et al. (2006) fann i deras studie att 19,7 % av 314 stressfulla situationer i 

sjuksköterskans arbete var kopplat till patientsäkerhet. Balas, Scott och Rogers (2006) 

undersökte vilka misstag som var vanligast inom akutsjukvården och kom fram till att 56,7 

% av 224 incidenter var relaterat till medicinering och 28,5 % var relaterat till viktiga högrisk 

medicinering. Vanligaste misstagen gällande medicinering var medicinering vid fel tid (37,8 

%), utelämnad medicinering (22,0 %) och fel dosering av medicin (20,5 %). Många 

sjuksköterskor förklarade att misstagen berodde på hög arbetsbelastning, glömska, 

distraktion eller att ha missat ordinationen. En studie av Halbesleben, Wakefield, Wakefield 

och Cooper (2008) visade även att utbrändhet var en faktor som riskerade patientsäkerheten 

genom en negativ effekt på antal misstag hos sjuksköterskorna. Dessutom förklarar 
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författarna att utbrändhet ledde till att rapportering av beteenden som kan utgöra en risk för 

patientsäkerheten har en mindre sannolikhet att bedrivas. 

 

Scott, Hofmeister, Rogness och Rogers (2010) fann ett samband mellan sjuksköterskors 

trötthet på arbetstid och risken för att begå misstag. 117 misstag och nära misstag begicks 

under studieperioden och detta rörde sig om till exempel medicinering till fel patient, glömd 

medicinering vid utsatt tid, fel mängd dos av läkemedel och att ha hittat en trubbig nål i 

patientens säng. 

 

Rafii, Oskouie och Nikravesh (2007) såg att när sjuksköterskan blev stressad och kände sig 

utbränd kunde det bli svårare att ta hänsyn till patientens sociala, politiska, andliga och 

etiska behov, vilket försämrade sjuksköterska-patient relationen. Om sjuksköterskan inte 

hade möjlighet att ta hänsyn till dessa behov blev även dennes moral försvagad, vilket kunde 

leda till att patienten kände sig förminskad och kvaliteten på vården begränsades. 

Författarna påpekar även att sjuksköterskans karaktär hade en betydande roll för hur 

reaktionen vid stress och utbrändhet påverkade patientarbetet. Medvetenhet, 

medmänsklighet och ansvarstagande var egenskaper som sjuksköterskor med stor empati 

besatt, och som bidrog till en bra relation till patienten. Men de deltagande sjuksköterskorna 

i studien upplevde att dessa egenskaper försämrades mot slutet av långa arbetspass och vid 

utbrändhet. En av sjuksköterskorna i studien uttryckte att tålamodet kunde brista i slutet av 

de långa arbetspassen på grund av trötthet och stress, vilket ledde till att det inte fanns 

någon ork att ge patienterna adekvat information och svara på deras frågor. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid de inledande artikelsökningarna till litteraturstudien hade författarna svårt att formulera 

rätt sökord för att finna relevanta artiklar som passade till studiens syfte. Många olika 

sökord och sökkombinationer användes i flera olika databaser utan betydande resultat. 

Författarna tog efter det assistans från bibliotekarier på universitetet som bistod med nya 

sökkombinationer att prova, vilket resulterade i att fler relevanta artiklar påträffades. Många 

av dessa sökkombinationer gav färre träffar än vad som förväntats och önskats, däremot var 
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många av artiklarna i sökningarna relevanta till denna studies syfte, och därför ansåg 

författarna att sökningen inte behövda resultera i fler träffar än vad som åstadkoms. Ifall 

tillgängligt abstract inte hade varit en inklusionskriterie i studien hade fler träffar kunnat 

erhållas. Däremot är det möjligt att dessa träffar inte hade varit lika relevanta för studiens 

syfte som de artiklar som hade tillgängligt abstract, och därför valde författarna att endast 

inkludera studier med tillgängligt abstract. 

 

Författarna valde att inkludera alla typer av sjuksköterskor i studien oavsett 

vidareutbildningar, inriktningar och specialiteter. Detta eftersom författarna vid 

igångsättningen av denna studie fann en artikel som sa att stress och utbrändhet upplevs på 

samma sätt oberoende av specialitet, och att istället arbetsmiljön är den faktor som i hög grad 

påverkar stress och utbrändhet (Hillhouse & Adler, 1997). Författarna ansåg dessutom att det 

skulle bli svårt att finna tillräckligt med artiklar för att endast inkludera en typ av 

sjuksköterskor i studien samt eftersom det inte angavs i alla studier vilken inriktning de 

deltagande sjuksköterskorna arbetade inom. 

 

En av artiklarna som använts i resultatet i denna studie (Billeter-Koponen et al., 2005) är 11 

år gammal och uppfyller egentligen inte studiens inklusionskriterier. Författarna fann denna 

artikel vid en manuell sökning där artikeln ingick i en annan litteraturstudie. Artikelns 

resultat passade bra till denna studies syfte, därför valde vi att inkludera artikeln ändå med 

motiveringen att den hade varit mindre än 10 år gammal om den blivit publicerad endast ett 

par månader senare samt för att författarna till denna studie ansåg att artikelns resultat 

kunde tillföra mer trovärdighet till denna studie.  

 

För att artiklarna skulle inkluderas i denna studie skulle de vara av hög eller medel kvalitet. 

Av de artiklar som granskats och därefter blivit kvalitetsbedömda har 3 antal haft hög 

kvalitet och 12 antal medel kvalitet. Ingen av artiklarna som granskats har bedömts ha låg 

kvalitet. Författarna reflekterar över att detta kan bero på att kunskapen vid 

artikelgranskningar inte är fullt utvecklad, även om baskunskaperna för att kunna 

artikelgranska är goda. Utfallet skulle även kunna bero på att alla artiklar som använts är 

välgjorda och därför inte kan bedömas ha låg kvalitet. Alla artiklar som använts i studien är 
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skrivna på engelska, vilket gör att författarna har varit noggranna med översättningen till 

svenska för att ingen text ska feltolkas. 

 

I analysavsnittet har författarna skapat olika kategorier för att få bättre struktur på resultatet 

och för att artiklar som har liknande resultat ska kunna presenteras sammanhängande. I 

skapandet av kategorierna upptäckte författarna att de flesta kategorier vidrörde varandra 

på olika sätt, vilket gjorde det något komplicerat att skapa idealiska kategorier. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att stress och utbrändhet upplevs ha negativ 

inverkan på hur vården utförs, där vården främst blir påverkad utifrån tre kategorier: 

arbetsuppgifter förblir ogjorda, sjuksköterskan får mindre tid för patienter och närstående 

samt att patientsäkerheten och vårdkvaliteten försämras. Stressen i sjuksköterskorna arbete, 

de långa arbetspass och den höga arbetsbelastningen ledde till att arbetsuppgifter lämnades 

ogjorda eller inte utfördes på ett ordentligt sätt, sjuksköterskorna hade inte tid för 

patienterna och patientsäkerheten minskades. Dessutom visade det att trötthet var en följd 

av långa arbetspass vilket resulterade i en större risk att utföra misstag. Författarna till denna 

litteraturstudie har valt att sammanfläta de tre kategorierna i diskussionen för att belysa att 

dessa tre kategorier går hand i hand med varandra och blir därför svåra att särskilja. 

 

Sjuksköterskeyrket innefattar ofta många komplicerade arbetsuppgifter, vilka är väsentliga 

att utföras för att upprätthålla en god patientsäkerhet. För att kunna utföra dessa 

arbetsuppgifter på ett lämpligt sätt behöver sjuksköterskan ha kunskap, färdighet, förståelse, 

värderingsförmåga och ett relevant förhållningssätt (Finnström, 2010). van Oostveen, 

Mathijssen och Vermeulen (2015) menar att den höga arbetsbelastningen som förekommer 

hos många sjuksköterskor beror på de komplicerade arbetsuppgifterna som måste utföras för 

att upprätthålla en god patientsäkerhet, och även på grund av de arbetsuppgifter som inte är 

patientrelaterade men ändå behöver göras. van Oostveen et al. (2015) hävdar att detta leder 

till brist på tid och resurser, vilket i sin tur orsakar att fler arbetsuppgifter inte utförs. Att fler 

arbetsuppgifter blir ogjorda samt hög arbetsbelastning kan dessutom leda till ett större 

missnöje med sitt jobb (Bekker, Coetzee, Klopper & Ellis, 2015; van Oostveen et al., 2015), 
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vilket i sin tur är relaterat med utbrändhet och stress (Myhrén, Ekeberg & Stokland, 2013). 

Det är möjligt att dessa faktorer orsakar att fler sjuksköterskor börjar tvivla på sitt yrke och 

därefter söker sig vidare till mer bekväma och tillitsfulla arbetsmiljöer. Detta kan orsaka att 

det blir större omsättning på arbetsplatserna, fler sjuksköterskor söker sig utomlands, 

framförallt till Norge, för att få bättre betalt och till den privata sektorn samt till 

bemanningsföretag. När fler sjuksköterskor söker sig till bemanningsföretag kan risken bli 

påtaglig att kostnaderna för arbetsgivarna ökar. Dessa kostnader hade istället kunnat läggas 

på den befintliga personalen och för att rekrytera ny personal, vilket då kan leda till minskad 

arbetsbelastning och stress. 

En annan anledning till att arbetsuppgifter blir ogjorda är vid övertidsarbete och långa 

arbetspass. Detta synliggör hur betydelsefullt det är att sjuksköterskans arbetsplats har ett 

väl fungerande schema samt tillräckligt med anställda sjuksköterskor för att arbetstimmarna 

inte ska bli för många. Enligt Kullberg, Bergenmar och Sharp (2016) kan framförallt 

övertidsarbetet minskas om arbetsplatsen använder sig av ett strukturerat schema, vilket 

innebär att varje sjuksköterska arbetar likadana pass varje vecka under en viss period, 

jämfört med ett schema där personalen får önska vilka tider de vill arbeta. Eftersom det råder 

brist på sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2015) är det ofta svårt att få tag på tillräcklig 

bemanning, vilket författarna till denna litteraturstudie anser leda till att det blir besvärligt 

att minska möjligheterna till att arbeta övertid, och med tanke på sambandet mellan 

övertidsarbete och minskad patientsäkerhet blir det en negativ spiral som blir svår att ta sig 

ur så länge det råder brist på sjuksköterskor. I denna litteraturstudie har det framkommit att 

arbetstid utöver schemalagt arbetspass är vanligt inom sjuksköterskeyrket och att 

vaksamheten hos sjuksköterskorna minskar vid långa arbetspass. Dessa fynd visar att det är 

svårt att få en närhet till patienten och visa att patienten inte är ensam med sin börda då 

sjuksköterskan inte är nöjd med sitt yrke på grund av långa arbetspass, vilket gör att en 

mellanmänsklig relation blir svår att byggas upp för att minska patientens lidande. Detta 

relaterar även med studien av Rafii et al. (2007), som precis som Travelbee, hävdar att 

empatin minskar hos sjuksköterskor som är stressade och känner sig utbrända, och att även 

detta leder till att relationen mellan sjuksköterskan och patienten blir svår att byggas upp.  
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Travelbee förklarar att ”det första mötet” är första fasen för att bygga upp en 

mellanmänskliga relation, detta är ett stadium där de båda parter med hjälp av 

observationer, intryck och bedömningar får ett intryck av den andres personlighet. Här är 

det viktigt att sjuksköterskan får patienten att känna sig sedd, genom detta växer identiteter 

fram hos dem båda och empati samt sympati för de båda parterna skapas. Travelbee menar 

även att det blir svårt att utveckla mellanmänskliga relationer när patienten inte ses som 

unik och sjuksköterskan inte uppmärksammar patientens unika behov (Kirkevold, 2012). 

Med hänsyn till vad Aiken et al. (2013) kom fram till i sin studie, innebär detta att vid stress 

blir dessa relationer mellan sjuksköterskan och patienten svårare att utveckla, eftersom 

patientens unika behov inte kunde tillgodoses i samband med stress. Även studien av 

Berland et al. (2008) visar att de mellanmänskliga relationerna blir svåra att skapas under 

stress eftersom tiden hos varje patient måste utnyttjas maximalt och det inte finns tid för 

patientens unika behov. Med tanke på de komplexa arbetsuppgifter sjuksköterskan har är 

det förståeligt att varje patients unika behov inte är möjliga att besvara, och det är möjligt att 

det fortsättningsvis kommer se ut på detta sätt tills sjuksköterskebristen är löst och att 

stressfaktorerna förhoppningsvis då har sänkts för sjuksköterskan. För, som Travelbee 

menar, måste sjuksköterskan göra sig tid för att samspela med patienten och kunna vara 

engagerad, men Berland et al. (2008) tydliggör att detta är svårt för sjuksköterskan när denne 

känner sig stressad. Det framkommer även av Griffiths et al. (2014) att vårdkvaliteten 

försämras när sjuksköterskan har fler patienter att ta hand om, vilket kan leda till att 

sjuksköterskan inte kan lägga ner den tid som behövs hos varje patient för att skapa en 

mellanmänsklig relation. Enligt både Ramanujam et al. (2008) och Mcilfatrick et al. (2006) såg 

sjuksköterskan inte patienten som unik vid stress, utan nästan all fokus lades på att utföra 

alla arbetsuppgifter, vilka var förutbestämda och inte anpassade efter varje patients unika 

behov. Detta ledde till att relationen mellan sjuksköterskan och patienten försvagades, och 

det styrks av att Travelbee säger att sjuksköterskan måste se patienten som en helhet för att 

den mellanmänskliga relationen ska kunna utvecklas. Resultatet från studien av Rafii et al. 

(2007) har ett starkt samband med Travelbees teori, där många av delarna i teorin blir 

bekräftade av studiens resultat. Resultaten i studien belyser att vid stress och utbrändhet blir 

det problematiskt att utveckla en mellanmänsklig relation eftersom sjuksköterskans hänsyn 

och förståelse för patienten minskar, och patienten blir inte sedd som unik. När patienten 
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inte blir sedd som unik kan patienten inte heller se sjuksköterskan som unik och då menar 

Travelbee att en mellanmänsklig relation inte kan skapas, och detta blir då fallet i denna 

studies resultat. 

 

Långa arbetspass har flera negativa effekter på sjuksköterskan, sjuksköterskans arbete och 

patientsäkerheten enligt studiens resultat så som ökad risk för misstag och utbrändhet. Bae 

och Fabry (2014) förklarar att övertidsarbete kan ha negativ påverkan på sjuksköterskans 

fysiska och psykiska hälsa, till exempel rygg problem, sjukdom, övervikt, trötthet och 

emotionella störningar. En person som råkar ut för psykisk ohälsa och som tidigare varit helt 

frisk kan helt och hållets förändras. Att ta sig ur sängen på morgonen kan vara en utmaning, 

sömnen påverkas negativt, aptiten försämras och personen kan uppleva 

koncentrationssvårigheter (Skärsäter, 2013). Författarna i denna litteraturstudie tolkar 

resultaten att påfrestningarna på sjuksköterskan ledde till att missnöjet hos sjuksköterskorna 

ökade, säkerhetsmiljön fick sämre betyg och att fler misstag begicks. 

 

Enligt Berland et al. (2008) kan mer oerfarna sjuksköterskor uppleva stress när de känner att 

de inte får tillräckligt med tid på sig för att utföra sina arbetsuppgifter och stöd från sina 

medarbetare. Meurier (2000) menar att stöd från kollegor är betydelsefullt för att förhindra 

uppkomsten av stress samt att sjuksköterskornas skicklighet inte bör tas för givet av 

kollegorna, eftersom detta resulterar i att sjuksköterskan kan försöka utföra arbetsuppgifter 

på egen hand istället för att be om stöd från kollegorna. Författarna till denna litteraturstudie 

anser att det är nödvändigt att oerfarna sjuksköterskor känner sig trygga i sin arbetsroll för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt. För att oerfarna sjuksköterskor ska 

kunna känna den tryggheten krävs stöd från kollegor och arbetsledning, som kan hjälpa till 

när bekymmer uppkommer. Det är även väsentligt att varje sjuksköterska får en individuellt 

anpassad inskolning vid nyanställning för att inte känna sig stressad att ta eget ansvar 

fortare än vad ens egen kapacitet tillåter, eftersom denna litteraturstudie visar att detta gör 

sjuksköterskan mer stressad och ger högre risk att bli utbränd, samtidigt det påverkar 

patientsäkerheten och vårdkvaliteten negativt. 
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I denna litteraturstudie framkommer det att vid stress prioriteras vissa uppgifter bort. 

Sjuksköterskor har många arbetsuppgifter att utföra, där en del uppgifter bedöms vara 

viktigare än andra. Ofta är de uppgifter som prioriteras bort att informera patienter och 

deras närstående. Författarna till denna litteraturstudie anser att detta är något som är 

väsentligt och bör prioriteras högt för att patienten ska kunna känna tillit till sjuksköterskan 

för att kunna skapa en relation, och för att få tydlig kännedom om exempelvis varför en 

åtgärd sätts in. Carter (1993) menar att sjuksköterskan har olika mål i sitt arbete som syftar 

till att uppnås. För att uppnå dessa mål krävs det att sjuksköterskan spenderar tid med och 

prioriterar sina uppgifter, och när målen uppnås uppkommer större tillfredsställelse med sitt 

jobb och minskad stress. Däremot är det grundläggande att utföra de brådskande och 

allvarliga uppgifterna i första hand, likväl som de icke-brådskande uppgifterna också måste 

utföras. 

 

I studien av Griffiths et al. (2014) upplevde 7 % att patientsäkerheten försvagades vid långa 

arbetspass.  Detta relaterar inte med vad som framkommit i övriga studier angående 

patientsäkerhet, där patientsäkerheten upplevts ha försvagats mer påtagligt. Författarna 

anser att detta kan bero på geografiska skillnader, där det framkommit att en del länder i 

Asien, framförallt Japan, har mer stressfulla arbetsvillkor än många europeiska länder. 

 

Enligt Kirkevold (2012) förklarar Travelbee att i den mellanmänskliga teorin är det 

sjuksköterskan som har huvudansvaret för att en relation etableras och upprätthålls, om 

detta inte följs på ett professionellt sätt kommer omvårdnaden att avhumaniseras. Travelbee 

menar dessutom att sjuksköterskan skall ha empati samt sympati för patienten och att 

sympati bidrar till att lindra lidandet genom att patienten inte känner sig ensam i dennes 

situation, dock kan inte sympati uppnås om man inte upplever en närhet till personen i 

fråga.  

 

Det visade det sig att stressfulla situationer och hög arbetsbelastning (Elfering et al., 2006; 

Balas et al., 2006; Halbesleben et al., 2008), samt långa arbetspass (Wu et al., 2013; Scott et al., 

2006; Stimpfel et al. 2012) utsatte patienten för en säkerhetsrisk. Detta uppfyller inte kraven i 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a § som säger att sjuksköterskan skall 
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tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Detta, enligt 

studielitteraturens författare, motverkar i sin tur chansen för att bygga upp en bra och stark 

mellanmänsklig relation då patienten får svårt att känna sig trygg om sjuksköterskan begår 

misstag som utsätter patienten i fara, anser författarna till denna litteraturstudie. Travelbee 

menar dessutom att omvårdnaden uppnår sitt syfte genom att etablera en mellanmänsklig 

relation (Kirkevold, 2012).  

 

SLUTSATS 

Denna studie visar att stress och utbrändhet leder till att sjuksköterskorna och den vård de 

utför påverkas negativt vilket utsätter patienterna för en säkerhetsrisk. Sjuksköterskorna får 

även mindre tid för patienterna och svårt att hinna med alla arbetsuppgifter. 

 

Författarna anser att det finns för få studier som belyser hur vården påverkas om 

sjuksköterskorna är stressad och utbränd ur sjuksköterskans perspektiv. Därför behövs mer 

forskning inom området för att i framtiden utveckla bättre och säkrare arbets- och 

vårdmiljöer. För att minska arbetspassens längd, vilket relaterar till minskad risk för stress 

och utbrändhet, krävs en bemanning av fler sjuksköterskor. Det krävs från högre instanser 

att finna nya sätt som intresserar fler att utbilda sig till sjuksköterskor, exempelvis genom 

högre löner samt bättre arbetsmiljö och schema. 
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Bilaga 1. 

Artiklar Syfte Metod Resultat Kvalitet  

Stimpfel, Sloane 

& Aiken (2012). 

The Longer The 

Shifts For 

Hospital Nurses, 

The Higher 

The Levels Of 

Burnout And 

Patient 

Dissatisfaction, 

USA 

 

 

Att undersöka 

relationen mellan 

sjuksköterskors längd 

på arbetspassen och 

utbrändhet, 

jobbmissnöje samt 

avsikt att lämna 

arbetet. 

Studien använde sig av en 

sekundär tvärsnittsstudie 

och använde information 

från tre olika studier. 

Resultatet visade att 

långa arbetspass 

resulterade i att 

sjuksköterskan ej 

hade tid att 

kontrollera 

patienters smärta, 

inte gav patienterna 

hjälp i tid och att 

förklara varför 

patienterna skulle ta 

deras medicin.  

 

Medel 

Wu, Fujita, Seto, 

Ito, Matsumoto, 

Huang & 

Hasegawa 

(2013). 

The impact of 

nurse working 

hours on patient 

safety culture: a 

cross-national 

survey including, 

Japan, the United 

States and 

Chinese Taiwan 

using the 

Hospital Survey 

on Patient Safety 

Culture, USA, 

Japan, Kina 

Att klargöra påverkan 

av långa arbetsdagar 

hos sjuksköterskan på 

den positiva patient 

kulturen. 

Författarna bad 

sjuksköterskor från tre 

länder (884 sjukhus) att 

svara på ett frågeformulär 

med 51 frågor gällande 

den positiva patient 

kulturen. 

Resultatet visade att 

de sjuksköterskor 

som jobbade mer än 

60 timmar i veckan 

jämfört med de som 

arbetade 40 timmar i 

veckan, gav ett lägre 

säkerhetsbetyg. 

Medel 

Scott, Rogers, 

Hwang and 

Zhang (2006). 

Effects of Critical 

Care Nurses’ 

Work Hour on 

Vigilance and 

Patients’ Safety, 

USA 

 

 

Att se om en koppling 

finns mellan antal 

timmar arbetade per 

pass och antal misstag 

gjorda samt att se om 

antal timmar påverkar 

sjuksköterskornas 

vaksamhet. 

Sjuksköterskor inom 

akutsjukvården i USA 

valdes slumpmässigt ut, 

1148 deltog i studien och 

blev ombedda att skriva 

dagbok i 28 dagar. 502 

deltagandes information 

gick att använda i studien.  

Längre arbetspass 

visade sig öka risken 

för misstag och 

sänkte 

sjuksköterskornas 

vaksamhet. 

Medel 
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Scott, 

Hofmeister, 

Rogness & 

Rogers (2010).  

An Interventional 

Approach for 

Patient and 

Nurse Safety: 

A Fatigue 

Countermeasures 

Feasibility Study, 

USA 

 

Att undersöka 

genomförbarheten av 

ett program för att 

förbättra sömnen och 

minska trötthet under 

dagen och misstag 

gällande omvårdnad 

bland patienter. 

En prospektiv design med 

en pretest-posttest med 

upprepade mätningar. 147 

Sjuksköterskor 

kontaktades via mail 

varav 62 deltog i studien, 

47 sjuksköterskors data 

användes. 

Författarna fann att 

långa arbetspass 

ledde till att 

sjuksköterskorna 

begick fler misstag.  

Hög 

Elfering, 

Semmer & 

Grebner (2006). 

Work stress and 

patient safety: 

Observer-rated 

work stressors as 

predictors of 

characteristics of 

safety-related 

events reported by 

young nurses, 

Schweiz 

 

Att undersöka 

kopplingen mellan 

arbetsrelaterad stress 

och incidenter som 

utgör en risk för 

patienters säkerhet. 

Sjuksköterskorna blev 

ombedda att anteckna alla 

stressfulla situationer de 

mötte inom arbetet.  

Av 23 sjuksköterskor 

fann man 314 

arbetsrelaterade 

stressfulla 

situationer. 62 

situationer av dessa 

var relaterade till 

patienternas 

säkerhet som t. ex 

glömd medicinering. 

Medel 

Balas, Scott & 

Rogers (2006). 

Frequency and 

Type of Errors 

and Near Errors 

Reported by 

Critical Care 

Nurses, USA 

Att bestämma vilken 

typ och hur ofta ett 

misstag och nära 

misstag sker inom 

vården av 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvården.  

5,261 slumpmässigt 

utvalda sjuksköterskor 

inom akutsjukvården blev 

mailade, av de 

intresserade mötte 1148 av 

dem inklusionskriterierna. 

Sjuksköterskorna blev 

ombedda att skriva 

dagbok i 28 dagar, data för 

502 sjuksköterskor för 14 

dagar användes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer än hälften av 

misstagen var 

relaterat till 

medicinering, detta 

bl.a pga hög 

arbetsbelastning. 

Medel 
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Halbesleben. 

Wakefield, 

Wakefield & 

Cooper (2008). 

Nurse Burnout 

and Patient 

Safety Outcomes: 

Nurse Safety 

Perception Versus 

Reporting 

Behavior, USA 

Att undersöka 

relationen mellan 

utbrändhet bland 

sjuksköterskor och 

säkerhet bland 

patienter. 

Studien är en 

tvärsnitsstudie, mail 

skickades till 295 

sjuksköterskor på samma 

sjukhus. 

Resultatet visade att 

utbrändhet var 

kopplat till en 

mindre säker miljö.  

Medel 

Aiken, Sloane, 

Bruyneel, Van 

den Heede & 

Sermeus (2012). 

Nurses’ reports of 

working 

conditions and 

hospital quality of 

care in 12 

countries in 

Europe, Belgien, 

England, 

Finland, 

Tyskland, 

Grekland, 

Irland, 

Nederländerna, 

Norge, Polen, 

Spanien, Sverige 

och Schweiz 

Att se vad 

sjuksköterskor i Europa 

anser över deras 

arbetsmiljö och se hur 

vårdkvalitén är. 

Författarna delade ut 

blanketter. 33,659 

sjuksköterskor deltog från 

488 sjukhus i 12 

europeiska länder. 

Flera sjuksköterskor 

rapporterade att 

många 

arbetsuppgifter blev 

ogjorda pga hög 

arbetsbelastning och 

brist på tid.  

Medel 

Mcilfatric, 

Sullivan & 

Mckenna (2006). 

Nursing the clinic 

vs. nursing the 

patient: nurses’ 

experience of a 

day hospital 

chemotherapy 

service, 

Nordirland 

 

 

 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

arbeta på en 

dagsmottagning och 

hur det jämfördes med 

deras upplevelse av att 

arbeta på en 

vårdavdelning 

 

 

 

 

 

Djupgående intervjuer 

med 10 sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna 

känner ett konstant 

tryck och stress, för 

att de inte kan ge 

holistisk vård, inte 

lärt känna 

patienterna och har 

svår att fullfölja 

arbetsuppgifter 

Medel 
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Griffiths, 

Dall’Ora, Simon, 

Ball, Lindqvist, 

Rafferty… 

Aiken (2014). 

Nurses’ shift 

length and 

overtime working 

in 12 European 

countries, 

Belgien, 

England, 

Finland, 

Tyskland, 

Grekland, 

Irland, 

Nederländerna, 

Norge, Polen, 

Spanien, Sverige 

och Schweiz 

Att undersöka om 

längden på arbetsskift 

och att arbeta övertid 

associerar med 

vårdkvalitet, säkerhet 

och färre utförda 

arbetsuppgifter. 

Författarna mejlade eller 

delade ut blanketter. 

31,627 sjuksköterskor 

deltog från 488 sjukhus i 

12 europeiska länder. 

Sjuksköterskor som 

arbetade skift längre 

än 12 timmar samt 

arbetade övertid var 

mer benägna att 

utföra sämre 

patientsäkerhet, 

vårdkvalitet och 

hade fler ogjorda 

arbetsuppgifter. 

Medel 

Rafii, Oskouie & 

Nikravesh 

(2006). Caring 

behaviors of burn 

nurses and the 

related factors, 

Iran 

Att utforska och 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av deras 

beteende i vården och 

faktorer som påverkar 

de beteenden som 

beskrivs. 

Observationer och 

ostrukturerade intervjuer 

och med 38 

sjuksköterskor. 

När sjuksköterskan 

var stressad kunde 

vården påverkas 

negativt om 

sjuksköterska-

patient relationen 

var dålig. 

Hög 

Ramanujam, 

Abrahamson & 

Anderson 

(2008). Influence 

of workplace 

demands on 

nurses’ perception 

of patient safety, 

USA 

Att undersöka 

sambandet mellan 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

arbetskrav och dess 

relation med 

patientsäkerhet. 

Författarna mejlade 

frågeformulär. 430 

sjuksköterskor deltog. 

Patientsäkerheten 

försämrades när 

sjuksköterskan var 

stressad. När 

sjuksköterskan 

kände sig utbränd 

minskades 

medvetenheten om 

patient-säkerheten. 

Medel 

Joice, Jones & 

Johnston (2012). 

Stress of caring 

and nurses’ 

beliefs in the 

stroke 

rehabilitation 

environment: a 

cross-sectional 

study, Skottland 

Att utforska hur 

sjuksköterskors stress 

relaterar med deras 

upplevelse av 

arbetsmiljön. 

Författarna besökte 

strokeavdelningar där de 

lämnade ut frågeformulär 

till 44 deltagande 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att stress 

gjorde att de hade 

mindre tid för 

närstående. De 

upplevde även att 

stress äventyrade 

patientsäkerheten, 

bland annat pga 

brist på resurser. 

Medel 
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Billeter-

Koponen & 

Fredén (2005). 

Long-term stress, 

burnout and 

patient-nurse 

relations: 

qualitative 

interview study 

about nurses’ 

experiences, 

Sverige 

Att erhålla en större 

förståelse om hur 

sjuksköterskor 

upplever långvarig 

stress och utbrändhet. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 10 

sjuksköterskor. 

När sjuksköterskor 

blev stressade 

utfördes 

arbetsuppgifter på 

ett mindre adekvat 

sätt, exempelvis blev 

dokumentationen 

bristfällig.  

Medel 

Berland, Natvig 

& Gundersen 

(2008). Patient 

safety and job-

related stress: A 

focus group 

study, Norge 

Att undersöka hur 

arbetsrelaterad stress 

hänger ihop med 

patientsäkerhet. 

Gruppintervjuer med 23 

sjuksköterskor uppdelade 

i fyra grupper. 

Stress hos 

sjuksköterskor 

kunde leda till 

okontrollerad 

utrustning, mindre 

tid till att förbereda 

medicin och att 

dagliga 

kontrollrutiner 

uteblev. 

Hög 
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Bilaga 2. 

Författare Många outförda 

arbetsuppgifter 

Mindre tid för 

patienter/närstående 

Sämre 

patientsäkerhet 

& vårdkvalitet 

Aiken et al. 

(2012) 

X X  

Mcilfatrick et al. 

(2006) 

 X  

Griffiths et al. 

(2014) 

X  X 

Rafii et al. 

(2006)     

  X 

Ramanujam et 

al. (2008) 

  X 

Joice et al. 

(2012) 

 X X 

Billeter-

Koponen et al. 

(2005) 

  X 

Berland et al. 

(2008) 

X  X 

Wu et al. (2013)   X 

Stimpfel et al. 

(2012) 

X X  

Scott et al. 

(2006) 

  X 

Scott et al. 

(2010) 

  X 

Elfering  et al. 

(2006) 

  X 

Balas et al. 

(2006) 

  X 

Halbesleben 

(2008) 

  X 

 


