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Abstrakt 

 

Bakgrund: Yrkesrelaterad stress har ökat markant under de senaste tio åren. 

Vårdyrken anses vara bland de arbeten som är mest tyngda av stress. Långvarig stress 

kan ge individen fysiska såväl som psykiska problem och kan leda till utbrändhet. För 

att kunna fastställa en god och säker vård krävs stressförebyggande åtgärder, 

eftersom kraven på sjuksköterskor höjs allt mer. Syfte: Syftet med litteraturstudien 

var att beskriva sjuksköterskors strategier för att hantera arbetsrelaterad stress. 

Metod: Litteraturstudie inkluderande nio kvalitativa studier varav en studie som 

även bestod av kvantitativa resultat, men endast de kvalitativa resultaten 

behandlades i denna litteraturstudie. Artiklarna analyserades med inspiration av 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två huvudkategorier identifierades; 

”Stressreducering på arbetsplatsen” och ”Stressreducering utanför arbetet”. Den 

första huvudkategorin utgjordes av underkategorierna ”Kollegialt stöd”, 

”Prioriteringar”, ”Att påverka sin egen arbetstid”, ”Att distansera sig”, ”Att stärka sig 

själv” samt ”Tro och andlighet”. Den andra huvudkategorin bestod av 

underkategorierna ”Att lämna arbetat bakom sig”, ”Fritidsaktiviteter”, ”Sömn” samt 

”Tobak och alkohol”. Slutsats: Sjuksköterskor kan ta till flertalet strategier för att 

reducera stress kortsiktigt. Däremot krävs organisatoriska förändringar på högre nivå 

för att på lång sikt reducera arbetsstressen hos sjuksköterskor. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, arbetsrelaterad stress, yrkesrelaterad stress, strategier 

för stresshantering, coping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Background: Work related stress has increased greatly during the past decade. 

Healthcare workers are considered having among the most stressful working 

conditions. Long term stress may cause physical as well as psychological harm on the 

individual, which may lead to burnout. In order to be able to secure a good and safe 

healthcare for the patients, it is essential to find long term stress reducing solutions. 

This is especially important in today’s healthcare, since the demands on the 

registered nurse are getting even higher. Aim: The aim of this literature study is to 

describe the strategies used by registered nurses for manage work related stress. 

Methods: This literature study included nine qualitative articles, of which one also 

consisted of quantitative results. However, only qualitative results were included in 

this literature study. All nine articles were analysed with inspiration from qualitative 

content analysis. Results: Two main categories were identified; ”Stress Reduction at 

the Workplace” and ”Stress Reduction Outside of the Workplace”. The main category 

first mentioned consisted of the subcategories “Collegial Support”, “Priorities”, 

“Influencing One’s Own Working Hours”, “To Distance Oneself”, “To Strengthen 

Oneself” as well as “Belief and Spirituality”. The second main category consisted of 

the subcategories “To Leave Work Behind”, “Spare Time Activities”, “Sleep” and also 

“Tobacco and Alcohol”. Conclusion: Registered nurses may use several strategies in 

order to reduce stress momentarily. However, organisational changes on a higher 

level are needed to reduce work related stress in the long term among registered 

nurses. 

 

Keywords: Registered nurses, stress, work related stress, coping, strategies to 

handle stress 
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Bakgrund 

 

Stress 

Folkhälsan i Sverige har förbättrats under de senaste två decennierna, trots det har 

långtidssjukskrivningarna ökat markant under samma period. Stressrelaterad ohälsa 

står främst för denna ökning (Währborg 2009, 31). Stress har ingen etablerad 

definition vilket har sin grund i att stress inte är ett statiskt tillstånd. Tillämpningen 

av ordet har ökat och de flesta känner idag till vad begreppet innebär (Währborg 

2009, 43). De flesta människor betraktar stress som en negativ känsla som drabbar 

personen fysiskt och psykiskt. Viktigt att beakta är att stress är ett hälsotillstånd och 

inte en sjukdom. Stress kan upplevas som ett resultat av exponering för ett brett 

spektrum av krav och resulterar i ett lika stort spektrum av konsekvenser (Donovan, 

Doody och Lyons 2013). Stress inkluderar flera olika aspekter, bland annat 

medicinska, psykologiska och sociala (Währborg 2009, 341). Att vara utsatt för stress 

påverkar människor på flera sätt och kan orsaka både fysisk och psykisk ohälsa 

(Donovan, Doody och Lyons 2013). 

 

Fysiologiska reaktioner på stress 

Långvarig aktivering av stressystemet kan resultera i somatiska besvär såsom bland 

annat minnesförsämring, försämrat immunförsvar, trötthet, depression och att 

kroppen fokuserar på nedbrytande och energiskapande processer, vilket minskar 

sårläkning och tillväxt (Socialstyrelsen 2009). Även högt blodtryck, hjärt-

kärlsjukdom, inflammatoriska sjukdomar, matsmältningsbesvär och magsår anses ha 

en koppling till långvarig stress (Rice 2000, 32).  

En så kallad stressor, eller ett hot, som en person ställs inför, gör att kroppen ställer 

in sig på att skydda sig från den annalkande faran. Detta innebär att kroppen 

prioriterar energi till hjärnan och rörelseapparaten medan energiflödet till det 

återuppbyggande och reparerande systemet minskar, vilket bland annat leder till en 

minskad smärtkänslighet och sämre sårläkningsförmåga. Blodet blir mer trögflytande 

för att förhindra att vi förblöder vid en eventuell skada och salt och vätska ansamlas i 

kroppen för att hålla uppe blodtrycket. Denna uråldriga respons i kroppen, som från 

början utvecklades för att klara av en fysisk fara, aktiveras även vid mentala 
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processer, såsom vid stress. Förmågan att hantera en stressor är individuellt 

varierande (Skärsäter 2009, 713-715). 

Psykologiska reaktioner på stress 

Känslomässiga reaktioner framkallade av stress grundar sig i huruvida stressen är 

hanterbar eller ej.  Psykologiska reaktioner som visar sig i form av bland annat 

upprymdhet kan ses under den hanterbara stressen medan man under den 

ohanterliga stressen kan uppleva ångest, ilska, uppgivenhet och depression 

(Donovan, Doody och Lyons 2013). Psykiska besvär såsom ängslan, oro och ångest är 

starkt förknippade med stress på arbetsplatsen, vilket kan leda till långvariga 

sömnbesvär (Socialstyrelsen 2009). Kognitiv försämring såsom 

koncentrationssvårigheter, ologiskt tänkande och distraktion kan vara begynnande 

tecken på stress. Dessa faktorer kan ge upphov till en försämrad arbetskvalitet 

(Donovan, Doody och Lyons 2013).  

Negativ stress kan förklaras genom att det uppstår en konflikt mellan de krav som 

omgivningen ställer på oss och den förmåga vi har att klara av dessa (Skärsäter 2009, 

713; Socialstyrelsen 2009). Oftast handlar det om att kraven är för stora i relation till 

vår egen förmåga vilket resulterar i att uppgifterna blir överväldigande. Stress kan 

även uppstå om kraven är för låga i relation till vad vi faktiskt klarar av 

(Socialstyrelsen 2009).  

Kroppens eget stresshanteringssystem utvecklades på den tid då vi framförallt 

utsattes för plötsligt uppkommen, kortvarig stress som vid ett fysiskt hot eller 

annalkande fara. I dagens samhälle utsätts vi i högre grad för stress under längre 

tidsperioder i form av psykiska stressorer, så kallad långvarig stress (Socialstyrelsen 

2009).  

Teorier om stress 

Stress-responsteorin utformades av en man vid namn Hans Selyse. Den innebär i 

stora drag att stress leder till en reaktion bestående av tre deleffekter, nämligen 

adrenal cortexhypertrofi, tymeolymfatisk atrofi och gastrointestinala sår. Selyse fann 

dessutom i sina studier att denna trio av effekter förekom som en reaktion på flertalet 

sjukdomstillstånd och uppstod oberoende av stress-stimuli eller sjukdom. Detta 

syndrom antogs vara en del av kroppens egen försvarsreaktion mot stora krav och 

provocerande stimuli (Rice 2000, 28).  
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McEwen och Mendelson byggde vidare på Selyses teori då de ansåg att psykologisk 

stress utgjorde ett hot mot homeostasen samt att dessa stressorer troligen leder till 

psykosomatiska reaktioner såsom magsår och en sänkning av immunförsvaret (Rice 

2000, 34). 

Roys adaptionsmodell, RAM, inspirerades av bland andra Selyse, Maslow och 

Helson. RAM beskriver omvårdnad som ett humanistiskt ämne som lägger stor vikt 

på den egna personens hanteringsförmågor för att nå hälsa. Enligt Roy representerar 

stress individens egen anpassningsnivå. Hon ansåg att målet vid omvårdnad är att 

upprätthålla och stärka adaptivt beteende samt att ändra ett ineffektivt beteende till 

något adaptivt. Varje individ har en begränsad adaptiv potential, som påverkas av 

personens tillstånd eller copingnivå (Rice 2000, 36). 

Utmattningssyndrom 

Forskningen om utmattningssyndrom startade 1974 då en amerikansk psykiater vid 

namn Herbert Freudenberger upptäckte att frivilligt arbetande vårdpersonal vid en 

vårdcentral i New York drabbades av ökande orkeslöshet och minskad entusiasm för 

arbetet. Christina Maslach, en socialpsykolog, bedrev parallellt men oberoende av 

Freudenberg, liknande studier i en annan del av USA, där hon undersökte hur 

vårdpersonal hanterar svår, arbetsrelaterad stress. Maslach fann i sin forskning tre 

teman som hon kopplade till fenomenet utmattningssyndrom, nämligen emotionell 

utmattning, negativa känslor riktade mot patienterna och en form av professionell 

identitetskris. Båda dessa forskare kopplade fenomenet till ett liknande tillstånd som 

förekommer hos personer med ett långvarigt drogmissbruk (Währborg 2009, 51-52). 

Utmattningssyndrom kan enkelt sägas vara ett sista stadie av långvarig stress. Om 

personen som utsatts för stress under en längre tid ignorerat kroppens signaler om 

att sakta ner, leder det sannolikt till utmattningssyndrom. Symtomen kan uppstå 

succesivt, men kan även komma plötsligt, vilket brukar benämnas att personen ”gått 

in i väggen”. Tecken på detta kan vara att personen i fråga får svårt att utföra 

vardagliga sysslor som denne inte haft problem med tidigare, exempelvis kan 

orienteringsförmågan försämras kraftigt. Andra symtom som kan uppstå är fatigue, 

sömnsvårigheter, minnesstörningar, hjärtklappning samt ångest och oro (Larsdotter 

2012). 
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Copingstrategier 

Coping definieras som de kognitiva och beteendemässiga strategier som individen 

använder för att hantera, tolerera och minska både yttre och inre krav och konflikter 

(Lim, Bogossian och Ahern 2010). Enligt psykologen Richard Lazarus definieras 

coping som människors strävan efter att klara av de svårigheter och krav de ställs 

inför, som kanske egentligen överstiger den aktuella förmågan att klara av någonting 

(Egidius 2014). 

Coping ingår som en essentiell del i den forskning som finns inom stress och används 

frekvent som en del i behandlingen av stress och stressrelaterade sjukdomar. 

Copingbegreppet delas upp i två delar. Den problemfokuserade copingen innebär ett 

målinriktat försök att eliminera hotet genom att använda coping som ett verktyg för 

att hantera situationen och hindren i fråga. Den emotionsfokuserade copingen 

innebär snarare att personen försöker ändra sin egen inställning och synsätt till den 

hotfulla situationen för att hantera de känslor som situationen förorsakat (Egidius 

2014; Währborg 2009, 88).  

Coping är inte ett sätt att bemästra en stressig situation eller omgivning, utan är ett 

sätt att försöka hantera den situation som personen utsätts för. Coping beskrivs som 

en ständigt föränderligt kognitivt och beteendemässigt försök att hantera de höga 

krav som ställs, antingen utifrån omgivningen eller inifrån personen själv (Rice 2000, 

11). Egidius (2014) beskriver coping som en adekvat och konstruktiv metod för att 

hantera en svår situation eller ett problem som personen ställs inför, vilket kan ske på 

antingen ett konstruktivt, passivt eller rent destruktivt sätt. 

Yrkesrelaterad stress 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har yrkesrelaterad stress ökat markant de senaste tio 

åren och största ökningen har skett bland kvinnor. Währborg (2009, 104) menar att 

kvinnor i vårdyrken som väger tungt på den empatiska förmågan till stor 

utsträckning löper en högre risk att drabbas av stressrelaterade åkommor. 

Fram till 1990-talet uppfattade kvinnor sitt arbete som hektiskt i lika stor omfattning 

inom alla sektorer på arbetsmarknaden. Under de senaste två decennierna har 

andelen kvinnor som upplever sitt arbete som hektiskt återfunnits i större 

utsträckning hos landstingsanställda än bland anställda inom andra sektorer 

(Socialstyrelsen, 2009). 
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Vårdpersonal och stress 

Kvinnor och män som har landstinget som arbetsgivare har enligt Socialstyrelsen 

(2009) de arbeten som är mest stresstyngda och psykiskt krävande. Yrken inom 

omvårdnad för med sig ett flertal faktorer som kan leda till stress. För många innebär 

vårdyrket ett krävande arbete med dåligt stöd, en snabbt skiftande arbetsgång, brist 

på personal och resurser samt hantering av död och döende. Utöver detta bär varje 

sjuksköterska på ett eget ansvarsområde vilket kan innefatta fortsatt professionell 

utveckling i form av utbildning av olika slag. Tillsammans med den emotionella 

aspekten i yrket bidrar detta till den dagliga stressen i sjuksköterskans arbete 

(Donovan, Doody och Lyons 2013). 

En studie av Fiabane et.al. (2013) undersökte graden av arbetsengagemang och 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress bland sjukvårdspersonal på ett sjukhus. 

Författarna fann resultat som pekade på vikten av en lämplig arbetsbörda relaterat 

till personalens förmåga att klara av de krav som arbetet ställer, samt betydelsen av 

att förebygga att sjukvårdspersonal drabbas av utmattning. Vidare belyser författarna 

betydelsen av att omvårdnadspersonal får tillfälle och möjlighet till perioder av vila, 

både i hemmet och på arbetet, för att kunna förebygga att drabbas av utbrändhet. 

Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor är ett stort hinder för att uppnå optimal 

hälsa, välbefinnande och säkerhet i deras arbete. För att förebygga negativa 

influenser inom dessa områden krävs det metoder för att fastställa en god och säker 

vård både nu och i framtiden, eftersom kraven på sjuksköterskor höjs allt mer. Det 

ligger ett tungt ansvar på ledning och organisation för att förebygga sjuksköterskors 

höga stressnivåer genom stressförebyggande åtgärder (Roberts och Grubb 2014). 

I en studie från Taiwan såg man att flertalet av de sjuksköterskor som arbetar skift 

upplever sömnproblem. Resultaten av studien visade även att de sjuksköterskor som 

upplevde en hög grad av stress ofta hade en sämre sömnkvalitet. Högre grad av 

upplevd stress var även korrelerat med en lägre grad av självskattad hälsa (Lin et al. 

2014). 

För den enskilda sjuksköterskan kan stress ha en betydande inverkan på förmågan 

att utföra olika uppgifter. Detta kan innebära sämre beslutsfattande, nedsatt 

koncentrationsförmåga, minskad motivation och även ångest som kan försämra 

arbetsprestationen hos sjuksköterskor. Så småningom kan detta komma att leda till 
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utbrändhet (Donovan, Doody och Lyons 2013). 

 

Motiv och syfte 

Sjuksköterskeyrket anses vara bland de mest stresstyngda yrkena idag. 

Arbetsrelaterad stress kan vara ett stort hinder för sjuksköterskor att kunna uppnå 

hälsa, välbefinnande och säkerhet i arbetet, vilket även påverkar patienten 

(Socialstyrelsen 2009; Roberts och Grubb 2014). Eftersom det är viktigt för 

sjuksköterskor att hantera den stress de utsätts för har författarna till denna 

litteraturstudie valt att lägga fokus på arbetsrelaterad stress samt 

hanteringsstrategier.  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors strategier för att 

hantera arbetsrelaterad stress. 

 

Metod 

Sökmetoder 

Författarna till denna studie valde att utföra en litteraturstudie. Databaser som 

användes för artikelsök var CINAHL och PubMed. Sökorden utgjordes av Cinahl 

Headings samt av MESH-termer. Booleska operatorerna AND, OR samt NOT 

användes inom respektive sökmotor (cf Karlsson 2012, 104-106). Sökorden som 

användes var “Stress”, “Nurses”, ”Nurse”, ”Nurs*”, ”Registered nurses”, ”Hospital 

ward”, “Experience”, “Coping”, ”Strategies” och “Qualitative”. Avgränsningarna som 

tillämpades under artikelsökningar var “English language”, “Peer reviewed” och 

“Abstract available”. Tidsintervall för publicering av sökta artiklar valdes till mellan 

år 2000 och år 2014. Sökningarna som ledde fram till de valda artiklarna presenteras 

enligt tabellen i bilaga 1. 

 

Urval 

För att besvara syftet på denna litteraturstudie använde vi oss av kvalitativa artiklar. I 

en av de valda artiklarna fanns även kvantitativa resultat, vilka uteslöts eftersom de 

inte svarade på litteraturstudiens syfte. Utgångspunkten för den kvalitativa studien är 

att skapa förståelse för upplevelse, erfarenheter och förväntningar (Friberg 2012, 

121). Litteraturstudiens författare exkluderade artiklar som behandlade 
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posttraumatisk stress, eftersom det inte är den typen av stress som kommer att 

behandlas i denna uppsats. 

 

Urvalet av artiklar utfördes i tre steg. Urval 1 utgick från att artiklarnas rubriker 

svarade mot litteraturstudiens syfte, medan urval 2 sedan utgjordes av att abstrakten 

svarade mot syftet. Urval 3 bestod slutligen av att artiklarnas totala innehåll skulle 

svara mot syftet. I detta urval lästes artiklarna i sin helhet och därefter utfördes en 

kvalitetsgranskning av båda författarna. Kvalitetsgranskningen utgick från Olsson 

och Sörensens (2010, 285) bedömningsmall för studier utförd med kvalitativ metod.  

 Totalt valdes nio artiklar ut efter urval 3 och samtliga artiklar bedömdes vara av hög 

eller medelhög kvalitet.  Artiklarna beskrivs kortfattat i tabellen i bilaga 2. 

Analys 

Analysen utfördes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys genom att författarna 

läste artiklarnas resultatdelar utförligt för att bli bekant med dessa (cf Forsberg och 

Wengström 2013, 167). Sedan delades resultaten upp i meningsbärande enheter som 

därefter kategoriserade (cf Forsberg och Wengström 2013, 151). Analysarbetet 

karakteriseras av att man sönderdelar en helhet till delar, som sedan bildar en ny 

helhet. Denna metod har tillämpats genom att litteraturstudiens författare hela tiden 

haft studiens syfte i fokus när de noggrant studerade resultaten i de utvalda 

artiklarna. En sammanställning av varje artikels resultat utfördes och likheter och 

skillnader identifierades, vilket gav författarna en överskådlig bild när 

huvudkategorier och underkategorier skapades (cf Friberg 2012, 127-129). 

Inför analysen delades artiklarna upp mellan författarna. Som ett första led i 

analysen plockade författarna ut de relevanta resultaten från var och en av artiklarna. 

Därefter läste författarna de artiklar den andra författaren behandlat för att hitta 

eventuella kompletteringar. Under det fortsatta analysarbetet utfördes arbetet 

tillsammans. De relevanta resultaten som plockats ut från respektive artikel 

styckades sedan i meningsenheter och utifrån dessa skapades nya kategorier som 

slutligen bildade två huvudkategorier. 

Forskningsetik 

Enligt svensk lagstiftning definieras inte arbeten utförda inom ramen för 

högskoleutbildning som forskning (SFS 2003:460) och kräver därför inget särskilt 
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etiskt tillstånd. Lokala kommittéer på högskolorna kan dock finnas som utför etisk 

granskning i studentarbeten. Studentarbeten på högskolenivå brukar utformas så att 

en särskild etisk granskning inte ska vara nödvändig (Kjellström 2012, 75). Forskare, 

författare med flera har alla etiska skyldigheter vid publikationen av sitt resultat. 

Författarna har i denna litteraturstudie följt etiska principer även genom att redogöra 

för såväl positiva som negativa resultat i de granskade studierna (cf World Medical 

Association 2013). Författarna till litteraturstudien har valt att endast inkludera 

artiklar som godkänts av en etisk kommitté eller som har ett etiskt resonemang.  

 

Resultat 

Två huvudkategorier och tio underkategorier identifierades under analysen och 

presenterar resultatet kopplat till syftet att identifiera sjuksköterskors strategier för 

att hantera arbetsrelaterad stress. Se tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Stressreducering på arbetsplatsen Kollegialt stöd 
Prioriteringar 

Att påverka sin egen arbetstid 
Att distansera sig 

Att stärka sig själv 
Tro och andlighet 

Stressreducering utanför arbetet Att lämna arbetet bakom sig 
Fritidsaktiviteter 
Sömn 

Tobak och alkohol 

Stressreducering på arbetsplatsen 

Kollegialt stöd 

Att verbalisera sin stress var en väletablerad strategi för att minska stress och 

nämndes i flera studier som både positivt och effektivt (Happell et al. 2013b; Harris, 

2013; Lim et al. 2011; Perry 2005). Sjuksköterskorna ventilerade och sökte 

emotionell support hos framförallt kollegor och chefer (Perry 2005; Harris 2013; Lim 

et al. 2011). I en av studierna nämndes att det genom arbetsplatsen fanns en 

personalklubb där de äldre sjuksköterskorna gärna träffades för att slappna av och 

ventilera arbetsrelaterade problem som en form av debriefing, medan de yngre 



9 
 

sjuksköterskorna i denna studie oftare använde sig av sociala medier såsom Facebook 

i samma syfte (Happell et al. 2013b). Flertalet sjuksköterskor berättade att de i första 

hand vände sig till sina kollegor för att ventilera, med motivationen att de kunde det 

medicinska språket, förstod problemen relaterade till avdelningsmiljön och kunde ge 

värdefull feedback. En del av sjuksköterskorna berättade att det ofta var de närmaste 

kollegorna som upptäckte om de uppträdde på ett stressat sätt och kunde säga åt dem 

att försöka lugna ner sig. I samma studie framkom det att många av deltagarna såg 

sina kollegor som en sorts familj som de hade en nära relation till och som de kunde 

dela sina erfarenheter och problem med (Harris 2013). 

En stor del av det emotionella stödet på arbetsplatsen kom från den kliniska chefen 

eller cheferna (Harris 2013; Happell et al. 2013a). Som en del av det utökade stödet 

från cheferna önskade sjuksköterskorna att det skulle finnas ett välfungerande 

system för att lägga fram förslag till dessa och att konkreta förslag på förbättring av 

arbetsmiljön skulle implementeras bättre (Happell et al. 2013a). De kliniska cheferna 

på arbetsplatsen där studien av Harris (2013) utfördes, uppmuntrade personalen att 

vid behov ta time-out i arbetet för att återhämta sig. Sjuksköterskorna i samma studie 

kände en nära relation till sina chefer och kunde kontakta dem även på deras lediga 

dagar för att be om råd och denna typ av stöd upplevdes vara en stor del i 

reduceringen av stress. 

Personalevent ansågs vara ett uppskattat och effektivt sätt att reducera stress. Dock 

initierades dessa event inte tillräckligt ofta och flera av sjuksköterskorna önskade att 

dessa event skulle bli mer frekventa (Happell et al. 2013a). Eventen som föreslogs var 

allt från mindre händelser så som att uppmärksamma födelsedagar och ha roliga 

temadagar på avdelningen, till sociala event som personalfester och 

personalmiddagar (Happell et al. 2013a; Harris 2013). Förslag på 

arbetsplatsrelaterade strategier för att minska stress som togs upp var vila och 

avslappning på rasterna, att spela musik på avdelningen och att ha tillgång till 

friskvård för personalen (Happell et al. 2013a).  

Prioriteringar 

Ett flertal sjuksköterskor utvecklade strategier i arbetet för att bättre kunna hantera 

arbetsbelastningen genom att prioritera, delegera arbetsuppgifter och att öka 

arbetstakten (Shaha och Rabenschlag 2007). Ett exempel på detta är att snabbt 

kunna avgöra vad som ska göras, när det ska göras samt vilken patient som bör tas 
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om hand först. I samma studie beskrevs ett sätt för sjuksköterskor att bli snabbare 

och mer effektiv genom att öka takten i korridoren för att sedan kunna ta det lugnare 

inne på patientsalen. Under ett hektiskt skift med många nya inskrivningar på 

avdelningen eller många komplexa sjukdomsfall, måste prioriteringar ske för att 

arbetet ska hinnas med. I dessa fall valdes mindre akuta åtgärder tillfälligt bort, som 

att justera vårdplaner eller att erhålla en utförlig patientanamnes. Det poängterades 

dock att sådana bortprioriteringar är mycket bristfälliga på lång sikt och påverkar den 

fortsatta vården negativt (Shaha och Rabenschlag 2007). Strategier för att bemästra 

stress i samband med behandlingsdilemman såsom etiska dilemman och bekymmer 

kring kvaliteten på omvårdnaden utgjordes av planerad och rationell problemlösning 

(Kalichman et al. 2000).  

Att prioritera avbrott i det dagliga arbetet, ofta i form av fikaraster, rökraster och 

kafferaster var ett väletablerat sätt att reducera stress (Happell et al. 2013a; Lim et al. 

2011; Shaha och Rabenschlag 2007). Det nämndes specifikt att sjuksköterskorna 

ibland var tvungna att försäkra sig om att sina kollegor prioriterar att ta rast, då det 

ansågs vara ett sätt att kunna hantera den rådande stressnivån (Happell et al. 2013a). 

Ett dilemma som diskuterades i studien av Shaha och Rabenschlag (2007) var 

huruvida sjuksköterskorna bör informera patienterna om att de hade ett stressigt 

pass eller inte. En del av sjuksköterskorna som deltog i studien ansåg att patienterna 

lättare kunde vara med och samarbeta om de fått information om att det rådde en 

hög grad av stress på avdelningen just då, vilket skulle underlätta för 

sjuksköterskorna att utföra sitt arbete. Å andra sidan ansåg flera av de andra 

sjuksköterskorna att det var oacceptabelt att berätta för patienterna att personalen 

var stressad. Det ansågs att patienterna inte ska märka att personalen var under 

stress. Detta motiverades med att patienterna ska erhålla en god vård genom att 

sjuksköterskorna arbetar snabbt och effektivt med hjälp av prioritering och 

delegering av uppgifter (Shaha och Rabenschlag 2007). 

Att påverka sin egen arbetstid 

Flera av de granskade artiklarna belyser hur sjuksköterskan själv kan påverka sin 

arbetsbelastning genom ett flertal faktorer (Happell et al. 2013a; Hertting et al. 2004; 

Mackintosh, 2007; Shaha och Rabenschlag 2007). Att om möjligt reducera sin 

arbetstid och gå ner till deltid ansågs vara till en fördel när det gäller hanteringen av 

arbetsstressen (Happell et al. 2013a; Hertting et al. 2004). Att arbeta heltid ansågs i 
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vissa fall vara alltför stressigt eftersom sjuksköterskorna menade att de inte fick tid 

att återhämta sig mellan arbetspassen (Hertting et al. 2004). Möjligheten att få lägga 

sina egna scheman uppskattades stort som en strategi för att minska stress, eftersom 

man därmed har mer kontroll över sin arbetstid. Att kunna byta arbetsplats ansågs 

också vara en betydande del i stressreduceringen (Hertting et al. 2004; Mackintosh 

2007). Vikten av att kunna hitta en balans mellan sina egna behov och arbetet 

identifierades i en studie där deltagarna diskuterade hur stressreducering kunde 

uppnås genom att byta till polikliniskt arbete eller att byta från nattskift till dagskift. 

Genom en sådan förändring kan sjuksköterskorna få mer reguljära arbetstider 

(Hertting et al., 2004). Att modifiera arbetsbelastningen genom att göra 

organisatoriska förändringar i skiftarbetet samt genom att anställa mer personal, togs 

upp som förslag som en del av stressreduceringen (Happell et al. 2013a).  

Att distansera sig 

Att kunna stänga av samt att ha två olika karaktärer, en utanför och en på jobbet, är 

två strategier för att hantera stress (Hertting et al. 2004; Mackintosh 2007). Att 

kunna stänga av är den vanligaste copingstrategin som framkom i en studie och 

kändes igen av alla deltagare i denna studie. Sjuksköterskorna i studien berättar om 

hur de stänger av när de kommer på arbetet och slår på arbetsläget. De beskriver det 

som att de blir en person där ingenting kan nå dem såvida inte någon speciell 

situation dyker upp. Sjuksköterskor hanterar många svåra situationer, bland annat 

döden och vissa menade på att det inte alltid går att känna efter och ta till sig alla 

starka känslor de konfronteras med på arbetsplatsen. Vissa deltagare ansåg att man 

som sjuksköterska måste ha en viss sorts karaktär för att klara av stressen som man 

möts av på arbetet i form av starka emotioner. Detta kan ske genom att avskärma sig 

från den känslomässiga biten som kan föranleda stress i arbetet. Att stänga av på det 

sättet behöver inte betyda att man måste vara en känslokall sjuksköterska, men att 

man ibland behöver distansera sig från känslorna för att de inte ska ta överhanden i 

arbetet (Mackintosh 2007).  

 

Skämt och humoristiska kommentarer var ett annat sätt att distansera sig och var en 

stor del i sjuksköterskornas sätt att slappna av. Humor möjliggör att kunna tala med 

varandra om svåra saker på ett mer avslappnat sätt (Harris 2013; Perry 2005). 

Deltagarna i studien av Harris (2013) beskriver hur skratt är en stor del av deras 

arbete och hur de försöker använda sig av humor i stor utsträckning. Vidare 
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framkommer det att humor som copingstrategi vid stress förekommer regelbundet i 

studiens alla fokusgrupper. 

Att stärka sig själv 

Självbekräftande och styrkande av självförtroendet anses vara metoder för att bevara 

välbefinnande och stödja den personliga utvecklingen (Perry 2005; Hertting et al. 

2004). Att säga till sig själv att “det här klarar jag” är ett sätt att stärka sitt 

självförtroende (Hertting et al. 2004). Positiv uppskattning och 

acceptans var copingstrategier som användes för att hantera stressorer kopplade 

till en patients död. Dessa strategier var enligt studien mer accepterade än 

vid andra typer av stressorer (Kalichman et al. 2000).  

Det finns flera olika aspekter av inre stresshantering hos sjuksköterskor (Hertting et 

al. 2004; Harris 2013; Perry 2005). En av dessa strategier involverar vikten av att ta 

sig tid att göra en inre reflektion efter att en upplevd stressig situation (Harris 2013; 

Perry 2005). En del sjuksköterskor diskuterade fördelen med ett längre 

pendlingsavstånd mellan patienter vid hembesök eftersom de då gavs tid att 

reflektera och bearbeta stressiga situationer de upplevt (Harris 2013). Att kunna 

reflektera efter upplevd stress kan vara ett sätt att titta tillbaka på sin prestation i den 

aktuella situationen och på så sätt bearbeta stressen. Vissa sjuksköterskor nämner 

även att de försöker behålla lugnet och att bära stressen inom sig vilket kan fungera 

kortsiktigt, men anses kunna vara skadligt på lång sikt (Perry 2005).  

Deltagare i studien av Mackintosh (2007) talade om hur erfarenheter har format 

sättet de hanterar många av de stressiga situationer som de konfronteras med. De 

berättade även om hur de använder sina erfarenheter till att hantera några av de 

svåra förhållandena i deras roll som sjuksköterska. Tid och erfarenhet inom yrket tros 

vara en hjälp när det gäller stresshantering i arbetet. Deltagarna i studien kunde även 

se hur deras relationer med patienterna förändras som ett resultat av deras 

erfarenheter. Deltagarna menade på att förmågan att se människor på ett mer 

professionellt sätt utvecklades med tiden, därifrån utvecklades även strategierna som 

gjorde att de kunde hantera situationer som tidigare gett upphov till stress. 

Erfarenhet ansågs vara något som utvecklas med åldern. Det finns inte mycket man 

kan göra för att förändra saker efter att man har slutat för dagen och lämnat arbetet. 

Man har då lämnat över patienterna i händerna på de som började sitt skift efteråt 

och man har förmedlat vidare all viktig information. Även om man återkommer på 
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jobbet morgonen därpå och kommer ta vid där man slutat så har man funnit 

strategier för att få arbetet ur huvudet när man lämnar arbetet. Detta antas också 

vara en färdighet man erhåller med åldern (Mackintosh 2007). 

Tro och andlighet 

Tro och andlighet uppfattas som en viktig del i sjuksköterskors copingstrategier vid 

stresshantering (Lim et al. 2011; Harris 2013; Perry 2005). Att använda sig av sin tro 

som stöd fyller även en viktig roll hos sjuksköterskor när annat stöd saknas, till 

exempel kollegor att tala med (Lim et al. 2011). I två av de granskade artiklarna tar 

sjuksköterskorna till bön för att hantera stressen i arbetet (Harris 2013; Perry 2005). 

Perry (2005) skriver att en fjärde del av deltagarna i studien tillämpar bön vid svåra 

situationer som utlöser stress, till exempel då en patient dör eller då komplikationer 

uppstår. I en annan studie nämner flera deltagare att de deltar i böner, både ensam 

och med patienter. Vid flera tillfällen händer det att man tar sig tid att be i bilen, och 

vid mycket stressiga tillfällen används bönen som en strategi för att bättre kunna 

hantera situationen (Harris 2013). Det framkommer att deltagarna i en studie har 

individuella trossystem där de till exempel förlitar sig på tur och spirituella 

interventioner för att bemästra stress. Genom att tro på turen kunde vissa 

sjuksköterskor skapa en mening i det som sker i deras arbete, och de kunde se sig 

själva som en del i ett större sammanhang som de inte har någon kontroll över (Lim 

et al. 2011). Inte sällan händer det att man är omedveten om stressen man är utsatt 

för, vilket föranleder att man uppträder mer känslosamt vissa stunder. När dessa 

känslostormar uppstår kunde flera deltagare i en studie identifiera deras andlighet 

som en strategi för att hantera stressen (Harris 2013). I samband med 

patientinformation använder sjuksköterskor framförallt andlighet som strategi för att 

minska stress (Kalichman et al. 2000). 

Stressreducering utanför arbetet 

Att lämna arbetet bakom sig 

I en studie beskriver deltagarna att man som sjuksköterska behöver ha på sig två 

olika hattar - en som man har på arbetet och en som man har hemma. Förmågan att 

kunna distansera sitt personliga jag från sin professionella roll, det vill säga att kunna 

växla mellan två roller, är nära besläktad med förmågan att stänga av. Alla deltagare i 

studien bekräftade sina behov av att distansera sig som person ifrån sitt arbetsliv. 
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Deltagarna berättade även att deras roll som sjuksköterska är annorlunda jämfört 

med deras roll som privatperson. Att ha oändligt med tålamod på arbetet kan 

innebära att man har väldigt lite tålamod när man är hemma. Flera sjuksköterskor 

ser sig som omhändertagande personer i alla aspekter av deras liv men de kunde även 

se en skillnad i hur denna egenskap uppenbarade sig beroende på situationen. 

Studien visade på en tydlig klyfta mellan att vara professionell och privat. 

Sjuksköterskor i samma studie berättar även om hur de stänger av då de lämnar 

arbetet (Mackintosh 2007). Att kunna lämna arbetet bakom sig när man slutar är en 

viktig strategi att tillämpa för att inte ta med stressen hem (Hertting et al., 2004; 

Mackintosh 2007). Att rensa tankarna på vägen hem genom att bearbeta dagens 

händelser hjälper för att sedan mentalt kunna stänga av arbetet när du väl är hemma 

(Hertting et al. 2004). 

En del av sjuksköterskorna i en av de granskade studierna berättade att det hände att 

de tog ut stressen som de byggt upp på arbetet på någon annan. Inte sällan var det 

den egna familjen som utsattes för denna förskjutning av negativa känslor, då de 

ansågs vara en säkrare måltavla (Happell et al. 2013b). 

Fritidsaktiviteter 

Att kunna koppla bort jobbet på fritiden som en form av stresshantering, avkoppling 

och ökande av välbefinnandet, uttrycktes i flera studier som en central del hos 

sjuksköterskorna (Happell et al. 2013b; Hertting et al. 2004; Lim et al. 2011; Perry 

2005). Som exempel på detta beskriver Hertting et al. (2004) att en positiv livsstil 

och olika copingstrategier togs till hjälp för att få ett rikare socialt liv utanför arbetet. 

Populära aktiviteter som effektivt hjälpte till att reducera stressnivån var fysisk 

träning av olika slag, aktiviteter med familjen och då gärna utomhus i naturen, övriga 

utomhusaktiviteter och aktiviteter i hemmet (Happell et al. 2013b). Fysisk träning 

kunde involvera löpning, ridning och golf (Happell et al. 2013b, Perry 2005). Övriga 

aktiviteter som nämndes var trädgårdsarbete, fiske, resor, lyssna på musik, läsa, sy, 

meditera, gå i kyrkan, gå på spa och att shoppa (Perry 2005; Lim et al. 2011). Utöver 

detta nämnde en del sjuksköterskor att de behöver ta sig tid att vara för sig själv 

hemma (Hertting et al. 2004). 

Sömn 

Sömn nämndes som ett vanligt sätt att hantera och minska stress (Lim et al. 2011). 

Trötthet och sömn var också faktorer som satte käppar i hjulet på den sociala 
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gemenskapen med familjen, eftersom sjuksköterskorna ibland hade känslan av att de 

inte ville göra något annat än att sova när de kom hem efter ett långt arbetspass 

(Happell et al. 2013b). 

Tobak och alkohol 

I en studie kunde användandet av rökning, snusning och alkohol identifieras hos 

sjuksköterskor som strategier för att hantera arbetsrelaterad stress. Flera 

sjuksköterskor bekräftar att anledningen till varför de röker är framförallt deras 

stressiga arbetsliv och några sjuksköterskor berättar att de börjat röka i samband 

med att de började arbeta som sjuksköterskor. Studien visade även att ett flertal 

deltagare drack alkohol efter arbetet som ett sätt att hantera stress. Några 

sjuksköterskor gick ut på puben, några med kollegor och andra ensamma, och några 

sjuksköterskor drack när de kom hem från arbetet (Happell et al. 2013b). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors strategier för att 

hantera arbetsrelaterad stress. I resultatet identifierades två huvudkategorier vilka 

berörde strategier som användes för stressreducering på arbetsplatsen respektive 

utanför arbetet. Underkategorier till ”Stressreducering på arbetsplatsen” var 

”Kollegialt stöd”, ”Prioriteringar”, ”Att påverka sin egen arbetstid”, ”Att distansera 

sig”, ”Att stärka sig själv” samt ”Tro och andlighet”. Underkategorierna kopplade till 

”Stressreducering utanför arbetet” var ”Att lämna arbetet bakom sig”, 

”Fritidsaktiviteter”, ”Sömn” samt ”Tobak och alkohol”. 

 

Resultatdiskussion 

I denna resultatdiskussion behandlas långvarig stress och utbrändhet, 

sjuksköterskans roll i relation till det ansvar som läggs på henne samt den stressiga 

arbetssituationens inverkan på patientsäkerheten och dess betydelsen för 

omvårdnad. Författarna har valt ut några av resultatets delar som ansågs vara 

relevanta att ta upp för diskussion. 
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Denna litteraturstudie visar olika strategier som sjuksköterskor använder sig av för 

att hantera stress. De allra flesta av dessa strategier riktar in sig på att reducera stress 

på kort sikt och är framförallt inriktade på stressreducering på individnivå. När en 

person utsätts för stress under en längre period kan detta leda till 

utmattningssyndrom, även kallat utbrändhet (Larsdotter 2012). Termen utbrändhet 

används fortfarande till vardags, men vetenskaplig forskning har lett fram till den nya 

definitionen utmattningssyndrom som infördes 2005 i den svenska klassifikationen 

av sjukdomar och hälsoproblem. Bland de diagnostiska kriterierna för 

utmattningssyndrom ingår tydlig märkbar energibrist, koncentrationssvårigheter, 

minnesstörningar, nedsatt förmåga att klara av tidspress och hantera de krav som 

ställs, störd nattsömn och fysiska symtom såsom värk, hjärtklappning, bröstsmärta, 

besvär i mag-tarmkanalen, ljudkänslighet och yrsel. Dessa symtom ska ha påvisats 

under två veckors tid för att kunna diagnostisera utmattningssyndrom (Währborg 

2009, 54). En långvarig hög arbetsbelastning med höga stressnivåer, i kombination 

med otillräcklig vila och återhämtning leder till ett tillstånd som kallas fatigue som i 

sin tur kan leda till utvecklingen av utmattningssyndrom (Asp och Ekstedt 2009, 

430). Författarna till denna litteraturstudie anser att en ökande frekvens av 

utmattningssyndrom hos sjuksköterskor vore ett oroande fenomen. Detta tror 

författarna skulle att leda till ökande sjukskrivningar, vilket i sin tur leder till mindre 

personal, vilket leder till större stress hos kvarvarande personal i en ond cirkel som 

måste brytas innan den är ett faktum. Vidare anser författarna att patientsäkerheten 

troligen påverkas som ett led av symtomen vid utmattningssyndrom. Genom att vara 

drabbad av exempelvis bristande koncentrationsförmåga, kan detta leda till stora 

konsekvenser i patientomvårdnaden. 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska syftar till att 

förtydliga professionen för att patienten ska erhålla en god och säker vård. 

Kompetensbeskrivningen menar på att sjuksköterskans arbete ska bygga på 

vetenskap och präglas av ett etiskt förhållningssätt. Yrket ska dessutom utföras efter 

de författningar och riktlinjer som råder (Socialstyrelsen 2005). ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor syftar på att sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga ohälsa, stilla 

lidande och bemöta patienter med respekt och värdighet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Författarna till litteraturstudien anser att vissa 

förutsättningar bör finnas för att sjuksköterskans ovan nämnda ansvar och 
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skyldigheter ska kunna upprätthållas. Det krävs en god och säker arbetsmiljö, med en 

hanterbar stressnivå för att inte riskera patientsäkerheten och den goda vård som 

sjuksköterskan ska kunna tillhandahålla. 

 

Berland, Natvig och Gundersen (2008) beskriver att ökande arbetskrav för 

sjuksköterskor och en ständig växande tidspress kan få konsekvenser för 

patientsäkerheten. Påtryckningar uppifrån på hur lång tid varje patient ska få är 

något sjuksköterskorna själva inte har någon inverkan på. Brist på kontroll och 

inflytande är en stressande situation i sjuksköterskornas yrke. Flera deltagare i 

samma studie nämnde bristen på kontroll och påverkan i beslut som rör deras arbete. 

Flera sjuksköterskor önskade mer tid till förberedelser för att kunna säkerställa 

patientsäkerhet eftersom det i dagsläget finns otillräckligt med tid för att testa 

medicinsk utrustning och förbereda mediciner (Berland, Natvig och Gundersen 

2008). Författarna till litteraturstudien anser att patientsäkerheten riskerar att 

kompromissas eftersom chansen för misstag ökar med stigande arbetsstress hos 

sjuksköterskan. Att bli avbruten under pågående arbetsmoment leder inte enbart till 

irritation utan kan även leda till att saker blir bortglömda. Tidspressen som råder på 

arbetsplatsen kan leda till att sjuksköterskor utför moment felaktigt och slarvigt. 

Delar av moment kanske hoppas över eller glöms bort, till exempel basala 

hygienrutiner. 

 

Att prioritera på olika sätt för att kunna hantera en stressig situation identifierades i 

denna litteraturstudie som en del i stresshanteringen. Att prioritera bort en uppgift 

som anses vara mindre angelägen i nuet, kan leda till samvetskval och en känsla av 

otillräcklighet hos vårdgivaren. Kanske kulminerar det dessutom i oro, ångest och 

dåligt humör hos den patient vars omvårdnad prioriteras bort (Ericson-Lidman et al. 

2013; Hallin och Danielson 2007). Att dagligen behöva göra prioriteringar för att få 

tiden att räcka till och för att effektivisera arbetet anser litteraturstudiens författare 

vara en stor brist i vårdarbetet. Bland annat kan viktig information missas vid 

bortprioriteringar. Har sjuksköterskan inte tid att ta en utförlig anamnes av en 

patient kan livsviktig information missas, exempelvis allergier eller överkänslighet. 

 

I denna litteraturstudie fann författarna att socialt och kollegialt stöd på 

arbetsplatsen var en strategi som användes vid stressreducering. Sjuksköterskor i 
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studien av Berland, Natvig och Gundersen (2008) ansåg att det sociala stödet på 

arbetsplatsen kunde påverka patientsäkerheten. Det fanns många tecken att socialt 

stöd var viktigt och brist på socialt stöd kunde ge negativa konsekvenser. Några 

negativa effekter som identifierades var koncentrationssvårigheter, avbrutna tankar, 

högre grad av misstag, tidsbrist för underhåll av medicinsk utrustning samt 

otrygghet. I studien kunde även ansträngda förhållanden mellan medarbetare 

identifieras som en risk för patientsäkerheten. Tidsbrist är inte den enda faktorn som 

utlöser stress, utan medarbetarnas reaktion visade sig vara minst lika viktig. Att 

acceptera sina kollegors olika arbetstakt hade en positiv påverkan på stressen och 

samverkan mellan sjuksköterskorna. En del klarar av att arbeta snabbt, medan andra 

tar lite längre tid på sig. Studien betonar vikten av att det finns människor med 

förmåga att arbeta lugnt eftersom det även ger en känsla av lugn hos medarbetarna, 

vilket i sin tur medför minskad stress på arbetet (Berland, Natvig och Gundersen 

2008). I denna litteraturstudie fann författarna att det kollegiala stödet var mycket 

uppskattat och högt värderat. Deltagarna i flera av de granskade studierna påpekade 

vikten av en god relation till sina kollegor. Författarna kan med detta dra slutsatsen 

att kollegialt stöd verkar vara en stor del i stressreduceringen. Till viss del kan detta 

vara sammankopplat med vikten av att ha möjlighet att byta arbetsplats om det 

sociala samspelet med kollegor inte fungerar. Författarna anser att en stor del i det 

sociala stödet som sjuksköterskorna kan få från sina kollegor kanske grundar sig i att 

de befinner sig i samma situation. Med detta menas att i en stressig miljö påverkas 

oftast alla som arbetar där och sjuksköterskorna kan förstå sina kollegors stress och 

känslor. Med grund i detta tror författarna att det är lättare för medarbetare att stötta 

sina kollegor och erbjuda sitt stöd. 

 

Kraven på sjuksköterskans anpassningsförmåga, höga arbetskapacitet, tålamod samt 

en ökande arbetstakt i kombination med organisatoriska förändringar och ibland 

bristfälligt stöd från ledningen påverkar det dagliga arbetet. Detta kan även leda till 

en frustration och ilska riktad mot politiker och beslutsfattare (Hallin och Danielson 

2007). Litteraturstudiens författare anser att denna frustration och ilska är befogad 

då ansvaret för den största och viktigaste förändringen för stressreducering ligger på 

organisatorisk nivå. 
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Metoddiskussion 

Författarna valde kvalitativa artiklar för att besvara syftet i denna litteraturstudie.  

Eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors strategier för att hantera 

arbetsrelaterad stress anser författarna att kvantitativa studier inte hade kunnat 

besvara litteraturstudiens syfte lika djupgående som kvalitativa studier. Kvalitativa 

studier belyser individers erfarenheter av ett fenomen. Eftersom studierna behandlar 

erfarenheter finns det inget som är rätt eller fel (Henricson och Billhult 2012, 130). 

Genom kvalitativa studier utvinns beskrivande data som fokuserar på det unika 

(Olsson och Sörensen 2012, 106). Kvalitativa studier syftar på att beskriva, förklara 

och ge en djupare förståelse för det valda fenomenet (Willman, Stoltz och Bahtsevani 

2011, 52).  

 

Genom att språkavgränsa sorterades artiklar bort som är skrivna på språk författarna 

till litteraturstudien inte behärskar (cf Östlundh 2012, 74). Samtliga artiklar som 

användes till litteraturstudien är skrivna på engelska. Eftersom litteraturstudien är 

skriven på svenska innebär det att författarna på egen hand behövt översatta 

artiklarnas huvudresultat till svenska. Detta kan utgöra en risk för feltolkningar i 

översättningsprocessen trots att författarna behärskar god engelska och har använt 

lexikon till hjälp.  

 

Peer reviewed användes som en avgränsning vid artikelsökningarna. Detta innebär 

att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh 2012, 76) samt att 

de har granskats av expertis inom området innan publikation (Willman, Stoltz och 

Bahtsevani 2011, 90). Ytterligare en avgränsning som applicerades var årsspannet för 

publicering mellan år 2000 till 2014. Enligt cf Östlundh (2012, 74), är vetenskapligt 

material en färskvara och genom att avgränsa tidsintervallet sorterades inaktuell 

information bort. Att författarna till litteraturstudien valde ett tidsintervall på just 

fjorton år beror på att de flesta studier inom området är utförda på senare tid och 

författarna anser att artiklar skrivna under denna period bäst kan spegla den 

moderna sjuksköterskans roll och stressbelastning. 

 

Eftersom avgränsning till artiklar i fulltext användes kan relevanta artiklar ha 

utelämnats under sökprocessen. I denna del av processen fann litteraturstudiens 
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författare två artiklar med potentiellt relevant innehåll som valdes bort eftersom 

biblioteket inte hade tillgång till artiklarna utan att behöva beställa dem.  

 

De granskade studierna berör sjuksköterskor i Australien, USA, Singapore, Schweiz, 

Storbritannien och Sverige. Eftersom det kan finnas skillnader i bland annat kultur, 

religion och lagstiftningar men framförallt sjukvårdssystemen länderna emellan kan 

detta påverka resultatets överförbarhet till svenska sjuksköterskor. Dock fann 

författarna till litteraturstudien många samstämmiga resultat mellan flera av de 

granskade artiklarna. Författarna anser därför att resultatet svarade mot syftet och 

gav en nyanserad bild av sjuksköterskors strategier för att hantera arbetsrelaterad 

stress. 

 

I vissa av artiklarna deltog inte bara legitimerade sjuksköterskor, utan även annan 

vårdpersonal. I dessa fall har författarna fokuserat på de intervjuer som gjorts med 

legitimerade sjuksköterskor och försökt att sålla bort övrig involverad personal ur 

intervjustudierna. Författarna är medvetna om att sjuksköterskans roll kan te sig 

olika från land till land, men förmodar att upplevelsen av stress inom professionen 

bör vara mer eller mindre likvärdig.   

 

Forskningsetisk diskussion 

Det har varit viktigt för oss som författare att förhålla oss till en god etik och inte 

använda varken fusk eller plagiat av något slag. Etiska överväganden användes 

konsekvent vid såväl urval som presentation av resultatet, genom redovisning av alla 

artiklar som inkluderats i litteraturstudien och inte enbart de som stödjer 

författarnas egen åsikt (cf Forsberg och Wengström 2013, 69-70). Författarna har 

försäkrat sig om att artiklarna som valdes ut har fått tillstånd av en etisk kommitté 

där behov fanns för detta. I övriga fall har författarna sett till att noggranna etiska 

överväganden finns representerade (cf Forsberg och Wengström 2013, 69-70). En av 

de granskade artiklarna saknade etisk reflektion. Författarna sökte då efter den 

vetenskapliga tidskriftens krav på etisk reflektion, vilka fanns korrekt representerade 

och detta avgjorde valet att inkludera artikeln. Vidare har författarna arbetat 

systematiskt tillsammans och hela tiden under dialog. Ansvaret har delats upp 

styckevis i vissa fall, men största delen av litteraturstudien är skriven i samarbete. Då 

det uppstått bekymmer i skrivandet har dessa diskuterats och det har inte varit några 



21 
 

problem med att komma överens om dessa efter diskussion. Litteraturstudiens 

resultat är genomgående skriven utan författarnas egna värderingar. 

 

Slutsats 

För att undvika att sjuksköterskor drabbas av utbrändhet krävs större och mer 

övergripande förändringar för att minska stressen på arbetsplatsen. En ensam 

sjuksköterska kan inte påverka arbetsstressen på egen hand. En sjuksköterska kan 

alltid springa snabbare i korridorerna, men för att förändra arbetsstressen krävs 

organisatoriska förändringar på högre nivå. 

 

I litteratursökningen till denna studie fann författarna endast ett begränsat antal 

artiklar med kvalitativt fokus inom ämnet, därför kan ytterligare studier inom ämnet 

med fokus på sjuksköterskans egna upplevelser vara motiverade. Exempel på 

forskning som kan vara relevant är kvalitativa studier för att identifiera olika typer av 

stöd som kan hjälpa den enskilda sjuksköterskan som upplever en hög grad av 

arbetsrelaterad stress. Litteraturstudiens författare anser även att det finns motiv för 

fortsatt forskning kring vilka organisatoriska förändringar som är mest effektiva för 

stressreducering hos sjuksköterskor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Referenser 

Asp, Margareta och Ekstedt, Mirjam. 2009. Trötthet, vila och sömn. I Edberg, Anna-

Karin och Wijk, Helle (red.). Omvårdnadens Grunder: Hälsa och ohälsa. 417-489. 

Lund: Studentlitteratur. 

Berland, Astrid, Natvig, Gerd K. och Gundersen, Doris. 2008. Patient safety and job-

related stress: A focus group study. Intensive and Critical Care Nursing 24: 90-97. 

doi: 10.1016/j.iccn.2007.11.001 (Hämtad 2014-12-29) 

Donovan, Regina O., Doody, Owen och Lyons, Rosemary. 2013. The effects of stress 

on health and its complications for nursing. British Journal of Nursing 22(16): 969-

973. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2012299199&site

=ehost-live&scope=site (Hämtad 2014-11-07) 

Egidius, Henry. 2014. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Psykologiguiden. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=coping (Hämtad 2014-12-31) 

Ericson-Lidman, Eva, Norberg, Astrid, Persson, Birgitta och Strandberg, Gunilla. 

2013. Healthcare personnel's experiences of situations in municipal elderly care that 

generate troubled conscience. Scandinavian Journal of Caring Sciences 27 (2): 215-

223. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2012.01017.x (Hämtad 2014-12-19)  

Fiabane, Elena, Giorgi, Ines, Sguazzin, Cinzia och Argentero, Piergiorgio. 2013. Work 

engagement and occupational stress in nurses and other healthcare workers: the role 

of organisational and personal factors. Journal of Clinical Nursing 22: 2614-2624. 

doi: 10.1111/jocn.12084 (Hämtad 2014-11-07) 

Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne. 2013. Att göra systematiska 

litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 3. 

uppl. Stockholm: Natur & Kultur 

Friberg, Febe. 2012. Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning. I Febe Friberg (red.). Dags för uppsats - vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. 121-132. Lund: Studentlitteratur AB.  

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=coping


23 
 

Hallin, Karin och Danielson, Ella. 2006. Registered nurses’ experiences of daily work, 

a balance between strain and stimulation: A qualitative study. International Journal 

of Nursing Studies 44 (7): 1221-1230. doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.05.011 (Hämtad 

2014-12-19) 

*Happell, Brenda, Dwyer, Trudy, Reid-Searl, Kerry, Burke, Karena J., Caperchione, 

Cristina M. och Gaskin, Cadeyrn J. 2013a. Nurses and stress: recognizing causes and 

seeking solutions. Journal of Nursing Management 21: 638-647. doi: 

10.1111/jonm.12037 (Hämtad 2014-11-05) 

*Happell, B., Reid-Searl, Kerry, Dwyer, Trudy, Caperchione, Cristina M., Gaskin, 

Cadeyrn J. och Burke, Karena J. 2013b. How nurses cope with stress outside their 

workplaces. Collegian 20: 195-199. doi: 10.1016/j.colegn.2012.08.003 (Hämtad 

2014-11-10) 

*Harris, LaToya J. M. 2013. Caring and Coping. Journal of Hospice & Palliative 

Nursing 15: 446-454. doi: 10.1097/NJH.0b013e3182a0de78 (Hämtad 2014-11-20) 

Henricson, Maria och Billhult, Annika. 2012. Kvalitativ design. I Maria Henricson 

(red.). Vetenskaplig teori och metod. 129-137. Lund: Studentlitteratur. 

*Hertting, Anna, Nilsson, Kerstin, Theorell, Töres. och Larsson, Ullabeth S. 2004. 

Downsizing and reorganization: demands, challenges and ambiguity for registered 

nurses. Journal of Advanced Nursing 45: 145-154. doi: 10.1046/j.1365-

2648.2003.02876.x (Hämtad 2014-11-10) 

*Kalichman, Seth C., Gueritault-Chalvin, Violaine och Demi, Alice 2000. Sources of 

occupational stress and coping strategies among nurses working in AIDS care. 

JANAC: Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 11: 31-37. doi: 

10.1016/S1055-3290(06)60274-4 (Hämtad 2014-11-10) 

Karlsson, Karin. 2012. Informationssökning. I Maria Henricson (red.). Vetenskaplig 

teori och metod. 96-113. Lund: Studentlitteratur. 

Kjellström, Sofia. 2012. Forskningsetik. I Maria Henricson (red.). Vetenskaplig teori 

och metod. 69-92. Lund: Studentlitteratur. 



24 
 

Larsdotter, Theresa. 2012. Utmattningssyndrom. 1177 Vårdguiden. 

http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utmattningssyndrom/ 

(Hämtad 2015-01-05) 

Lim, Joanne, Bogossian, Fiona och Ahern, Kathy. 2010. Stress and coping in 

Australian nurses: a systematic review. International Nursing Review 57(1): 22–31. 

doi: 10.1111/j.1466-7657.2009.00765.x (Hämtad 2014-11-10) 

*Lim, Joanne, Hepworth, Julie och Bogossian, Fiona. 2011. A qualitative analysis of 

stress, uplifts and coping in the personal and professional lives of Singaporean 

nurses. Journal of Advanced Nursing 67: 1022-1033. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2010.05572.x (Hämtad 2014-11-10) 

Lin, Shu-Hui, Liao, Wen-Chun, Chen, Mei-Yen och Fan, Jun-Yu. 2014. The impact of 

shift work on nurses' job stress, sleep quality and self-perceived health status. 

Journal of Nursing Management 22 (5): 604-612. doi: 10.1111/jonm.12020 (Hämtad 

2014-11-10) 

*Mackintosh, Carolyn. 2007. Protecting the self: a descriptive qualitative exploration 

of how registered nurses cope with working in surgical areas. International Journal 

of Nursing Studies 44: 982-990. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2006.04.009 (Hämtad 2014-

11-10) 

Olsson, Henny och Sörensen, Stefan. 2011. Forskningsprocessen – Kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. Upplaga: 3. Stockholm: Liber AB. 

*Perry, Tristan R. 2005. The Certified Registered Nurse Anesthetist: occupational 

responsibilities, perceived stressors, coping strategies, and work relationships. AANA 

Journal 73: 351-356. 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=84383ea2-ca2e-4f22-

82d3-c1532fa5a48c%40sessionmgr115&vid=3&hid=105 (Hämtad 2014-11-20) 

Rice, Virgina H. 2000. Theories of Stress and Relationship to Health. I Virginia Hill 

Rice (red.). Handbook of Stress, Coping, and Health: Implications for Nursing 

Research, Theory, and Practice. 27-45. London: Sage Publications, Inc.  

http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utmattningssyndrom/


25 
 

Roberts, R. K. och Grubb, P. L. 2014. The Consequences of Nursing Stress and Need 

for Integrated Solutions. Rehabilitation Nursing 39 (2): 62-69. Doi: 10.1002/rnj.97 

(Hämtad 2014-11-10) 

SFS 2003: 460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

*Shaha, Maya & Rabenschlag, Franziska 2007. Burdensome situations in everyday 

nursing: an explorative qualitative action research on a medical ward. Nursing 

Administration Quarterly 31: 134-145. doi: 10.1097/01.NAQ.0000264862.87335.e4 

(Hämtad 2014-11-10) 

Skärsäter, Ingela. 2009. Psykisk ohälsa. I Edberg, Anna-Karin & Wijk, Helle (red.). 

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Socialstyrelsen. 2009. Folkhälsorapport 2009. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-

71.pdf (Hämtad 2014-11-07) 

Socialstyrelsen. 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf (Hämtad 2014-12-19) 

Svensk sjuksköterskeförening. 2014. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. 

Willman, Ania, Stoltz, Peter och Bahtsevani, Christel. 2011. Evidensbaserad 

omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. 3., [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

World Medical Association. 2013. WMA Declaration of Helsiniki – Ethical Principles 

for Medical Research Involving Human Subjects. 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html (Hämtad 2014-

12-31) 

Währborg, Peter. 2009. Stress och den nya ohälsan. 2 uppl. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html


26 
 

Östlundh, Linda. 2012. Informationssökning. I Febe Friberg (red.). Dags för uppsats 

- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 57-79. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 



 
 

Tabell 1. Söktabell och urval.                    Bilaga 1. 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1* Urval 2** Urval 3*** 

141105 PubMed Stress 

AND 

Nurses 

AND 

Experience  

AND 

Qualitative 

Reviews 

År 2004-2014 

Abstract available 

191 10 6 1 

141110 CINAHL Stress 

AND 

Nurses 

AND 

Coping 

AND 

Qualitative 

AND 

Experience 

Peer Reviewed 

År 2000-2014 

Abstract available 

English language 

134 14 7 4 

141110 PubMed Nurse 

AND 

Stress 

AND 

Coping 

AND 

Hospital ward 

År 2000-2014 

English language 

28 7 4 2 

 

*Antal valda artiklar efter titlar 

**Antal valda artiklar efter lästa abstrakt 

***Antal valda artiklar efter genomläsning och kvalitetsgranskning 

 



 

Tabell 1. Söktabell och urval.                    Bilaga 1. 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1* Urval 2** Urval 3*** 

141119 CINAHL Nurs* 

AND 

Stress 

AND 

Strategies 

AND 

Qualitative 

Peer Reviewed 

År 2000-2014 

Abstract available 

English language 

181 15 6 2 

 

 

*Antal valda artiklar efter titlar 

**Antal valda artiklar efter lästa abstrakt 

***Antal valda artiklar efter genomläsning och kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 1. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.                      Bilaga 2. 

 

Författare, (År), 

Titel, Land. 

 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

Happell, B., Dwyer, 

T., Reid-Searl, K., 

Burke, K.J., 

Caperchione, C.M. & 

Gaskin, C.J. (2013). 

 

Nurses and stress: 

recognizing causes 

and seeking 

solutions. 

 

Australien. 

 

 

Att ur sjuksköterskors 

perspektiv identifiera 

yrkesrelaterad stress 

och hur den kan 

reduceras. 

 

 Kvalitativ studie. 

 

Öppna intervjuer. 

 

Innehållsanalys. 

 

 

38 legitimerade 

sjuksköterskor från 

olika avdelningar på 

ett akutsjukhus. 

 

Etiskt tillstånd. 

 

Källor till 

yrkesrelaterad stress 

var bland annat hög 

arbetsbelastning, 

otillgängliga läkare 

och skiftarbete. 

Några förslag till 

reducering av stress 

är arbetsfördelning, 

ändrat skiftarbete, 

raster & utbildning. 

 

Hög. 

 

Happell, B., Reid-

Searl, K., Dwyer, T., 

Caperchione, C.M., 

Gaskin, C.J. & Burke 

K.J. (2013) 

 

How nurses cope with 

occupational stress 

outside their 

workplace. 

 

Australien. 

 

 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor 

hanterar 

arbetsrelaterad stress 

utanför arbetet. 

 

Kvalitativ studie. 

 

Öppna intervjuer i 6 

fokusgrupper. 

 

Tematisk analys. 

 

38 legitimerade 

sjuksköterskor. 

 

Etiskt tillstånd. 

 

11 copingstrategier 

identifierades. 

 

Hög. 

 



 

 

Tabell 1. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.                      Bilaga 2. 

 

Författare, (År), 

Titel, Land. 

 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

Harris, LaToya. J.M. 

(2013) 

 

Caring and Coping: 

Exploring How Nurses 

Manage Workplace 

Stress. 

 

USA. 

 

 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor 

hanterar stress på 

arbetsplatsen. 

 

 Kvalitativ studie. 

 

Fokusgrupper, öppna 

frågor. 

 

Innehållsanalys. 

 

 

19 sjuksköterskor. 

 

Etisk reflektion, inget 

tillstånd behövdes. 

 

Tre huvudteman 

identiferades: 

 

- Socialt stöd 

- Humor 

- Böner/Meditation 

 

Hög. 

 

Hertting, A., Nilsson, 

K., Theorell, T. & 

Larsson, U.S. (2003) 

 

Downsizing and 

reorganization: 

demands, challenges 

and ambiguity for 

registered nurses. 

 

Sverige. 

 

 

 

Att identifiera 

upplevelser av 

psykosociala 

stressorer och 

drivkrafter hos  

legitimerade 

sjuksköterskor, samt 

hur de hanterar sin 

arbetssituation efter 

en period av 

nedskärningar i 

personalen. 

 

Kvalitativ studie. 

 

Individuella intervjuer 

med öppna semi-

strukturerade frågor. 

Uppföljning efter 1 år 

samt efter 4 år. 

 

Tematisk 

innehållsanalys. 

 

14 registrerade 

sjuksköterskor. 

 

Etiskt tillstånd. 

 

Fem teman 

identifierades: Att 

uthärda misstro 

gentemot 

arbetsgivaren, 

samtidigt kommande 

krav och utmaningar, 

oklarhet i 

professionen, 

samarbetsönskan och 

försök att få kontroll. 

 

Hög. 

 

 



 

Tabell 1. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.                      Bilaga 2. 

 

Författare, (År), 

Titel, Land. 

 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

Kalichman, S.C., 

Gueritault-Chalvin, V. 

& Demi, A. (2000) 

 

Sources of 

Occupational Stress 

and Coping Strategies 

Among Nurses 

Working in AIDS 

Care. 

 

USA. 

 

 

Att undersöka källor 

till stress och 

copingstrategier hos 

sjuksköterskor som 

vårdar personer med 

HIV/AIDS. 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

 

Frågeformulär samt 

öppna frågor via mail. 

 

Systematisk 

rangordnad 

struktureringstabell 

och MANOVA/ANOVA.  

 

 

 

499 sjuksköterskor 

varav 414 svarade på 

den kvalitativa delen 

av studien.  

 

Etisk reflektion 

saknas i artikeln, 

tidskriften publicerar 

dock endast studier 

som är utförda enligt 

etiska normer.  

 

 

64% svarade att 

patientomvårdnad 

gav störst upphov till 

stress, hos 36 % var 

arbetsplatsrelaterad 

stress störst. Under 

stress på både 

arbetsplatsen och i 

patientomvårdnaden 

används 

copingstrategin 

planerad 

problemlösning mest, 

därefter kommer 

undvikande och 

önsketänkande.  

 

Medel. 

 

Lim, J., Hepwort, J. & 

Bogossian, F. (2010). 

 

A qualitative analysis 

of stress, uplifts and 

coping in the 

personal and 

professional lives of 

Singaporean nurses. 

 

Australien. 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

daglig stress och 

copingstrategier. 

 

Kvalitativ studie. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer via mail vid 

två tillfällen. 

 

Tematisk analys. 

 

 

23 kvinnor deltog i 

första intervjun, 2 

kvinnor bortföll vid 

andra 

intervjutillfället. 

Kvinnorna var mellan 

22 och 55 år. 

 

Etiskt tillstånd. 

 

Sju teman 

identifierades: 

Tidspress, 

omvårdnadsarbetets 

typ, flera roller, att 

må bra, ta paus, söka 

emotionellt stöd och 

trossystem. 

 

 

Hög. 



 

Tabell 1. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.                      Bilaga 2. 

 

Författare, (År), 

Titel, Land. 

 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

Mackintosh, C. 

(2006) 

 

Protecting the self: A 

descriptive 

qualitative 

exploration of how 

registered nurses 

cope with working in 

surgical areas. 

 

Storbrittanien. 

 

 

Att undersöka och 

beskriva hur 

legitimerade 

sjuksköterskor 

hanterar den dagliga 

upplevelsen i arbetet 

inom kirurgiska 

områden. 

 

 Kvalitativ metod. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk 

innehållsanalys. 

 

16 legitimerade 

sjuksköterskor, 14 

kvinnor och 2 män.  

 

Etisk reflektion. 

 

 

Tre teman 

identifierades:  

 

- Patientrelationer  

- Att vara en person  

- Erfarenheter 

 

Medel. 

 

Perry, T.R. (2005) 

 

The certified 

registered nurse 

anesthetist: 

Occupational 

responsibilities, 

perceived stressors, 

coping strategies, 

and work 

relationships. 

 

USA. 

 

 

Att undersöka hur 

jobbrelaterad stress 

yttrar sig hos 

anestesisjuksköterskor 

samt vilka 

copingstrategier de 

använder sig av. 

 

Kvalitativ studie. 

 

2 fokusgrupper. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor och kliniska 

observationer. 

 

Jämförande tematiskt 

analys. 

 

20 

anestesisjuksköterskor, 

16 kvinnor och 4 män. 

 

Etiskt tillstånd. 

 

Sex teman 

identifierades. 

 

Copingstrategier som 

identifierades var att 

stänga av, inre 

reflektion, humor, tro 

och andlighet, att 

hålla sig lugn och att 

ägna sig åt 

fritidsaktiviteter.   

 

Medel. 

 



 

Tabell 1. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.                      Bilaga 2. 

 

Författare, (År), 

Titel, Land. 

 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

 

Shaha,M. & 

Rabenschlag, F. 

(2007). 

 

Burdensome 

Situations in 

Everyday Nursing: An 

Explorative 

Qualitative Action 

Research on a 

Medical Ward. 

 

Schweiz.  

 

 

Att identifiera 

situationer med 

belastning hos 

omvårdnadspersonal 

samt att upptäcka 

och utveckla åtgärder 

för att minska denna 

belastning. 

 

 Kvalitativ metod. 

 

Sex 

semistrukturerade 

fokusgrupper. 

 

”Open-coding” 

strategier genom att 

använda 

datorprogrammet 

Atlas Ti, Version 4.2. 

 

 

16 sjuksköterskor och 

13 undersköterskor.  

 

Etisk reflektion och 

etiskt godkännande 

av institutionen. 

 

14 teman 

identifierades. 

 

På grund av hög 

arbetsbelastning och 

brist på tid som 

föranledde stress hos 

sjuksköterskan 

identifierades 

hanteringsstrategier 

så som att prioritera, 

delegera och öka 

arbetstakten.   

 

Hög. 

 

 


