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ABSTRAKT 
Bakgrund: Att arbeta personcentrerat är en viktig del i yrket som sjuksköterska. Inte bara för 

att sjuksköterskans etiska regler som står till grund för sjuksköterskans profession tyder på det, 

utan även för att varje människa är unik och vården därför bör anpassas efter varje enskild 

individ. Som en del i detta examensarbete har den personcentrerade vården samt arbetsmiljö på 

sjukhus granskats för att se hur personcentrerad vård påverkas av sjuksköterskors upplevelse 

av stress. 

 

Syfte: Syftet är att beskriva hur stress i sjuksköterskans arbetsmiljö inverkar på den 

personcentrerade omvårdnaden av patienter på sjukhus. 

 

Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt baserad på 17 vetenskapliga 

artiklar med publicering mellan år 2009 och år 2018. Databasen som användes var Cinahl.  

 

Resultat: Resultaten visar att trots en stressig arbetsmiljö för sjuksköterskan påverkas inte den 

emotionella delen i omvårdnaden av patienten, dock kan det praktiska vårdandet ta skada vilket 

i sin tur kan påverka patientsäkerheten. Resultaten visar också att ledningen har ett stort ansvar 

i att sätta upp riktlinjer gällande den personcentrerade vården samt att förebygga utbrändhet hos 

sjuksköterskor och patientsäkerhet.  

 

Slutsats: Det finns en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och sjuksköterskans psykiska 

mående, trots detta så erhåller sjuksköterskorna inte möjligheten till delaktighet i beslut som 

ledningen gör. Fler studier behöver genomföras innefattande arbetsmiljö och dess påverkan på 

sjuksköterskan i form av stress och utbrändhet. Begreppet personcentrerad vård är brett och 

omfattande därför behöver tydliga riktlinjer för utövandet av personcentrerad vård i praktiken 

skapas för att säkerställa resultatet av hur arbetsmiljön påverkar personcentrerad vård.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, inflytande, personcentrerad vård, sjukhus, sjuksköterska, stress. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
Background: Working person-centered is an important part of the profession as a nurse, not 

least because the nurse's ethical rules suggest that, but also because every person is unique, and 

that care should therefore be adapted to each individual. As part of this degree project, the 

person-centered care and the work environment in hospitals has been overlooked for how the 

person centered care is affected by the nurse's experience of stress. 
 
Aim: The aim is to describe how stress in the nurse's work environment affects the person-

centered care of patients in hospitals.   

 

Methods: The degree project was conducted as a literature review based on 17 scientific articles 

with publication between 2009 and 2018. The database used was Cinahl. 
 
Results: The results show that despite a stressful working environment for the nurse, the 

emotional part does not affect the patient's care. However practical care may cause damage, 

which in turn can affect patient safety. The result also shows that management has a major 

responsibility in setting up guidelines for person-centered care, as well as preventing burnout 

of the nurse and patient safety.  

 

Conclusion: There is a clear link between the working environment and the psychologist's 

nurse, despite this, the nurses do not receive the opportunity to participate in decisions made by 

the management. More studies need to be done about the work environment and the impact on 

the nurse in terms of stress and burnout. The concept of person-centered care is wide and 

extensive, therefore, clear guidelines for the practice of person-centered care need to be made 

in practice to ensure the results of how the work environment affects person-centered care. 

 

Keywords: Hospital, impact, nurse, person centered care, stress, work environment. 
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1. Introduktion 
Att arbeta personcentrerat är en viktig del i yrket som sjuksköterska eftersom varje människa 

är unik och vården därför bör anpassas efter individen. Under dessa tre år av studier har 

arbetsklimatet hos sjuksköterskor uppmärksammats och reflekteras över under aktiva 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder, så kallad VFU. Klimatet i vårdmiljön har ofta 

upplevts som stressande vilket har upplevts påverkat mötet mellan patient och sjuksköterska. 

Därför vill vi undersöka hur utövandet av den personcentrerade omvårdnaden av patienter 

påverkas av möjliga barriärer som arbetsmiljö och dess konsekvenser hos sjuksköterskan. 

 

2. Bakgrund 

Bakgrunden beskriver centrala begrepp som är av betydelse för läsaren, för att förstå innehållet 

av aktuell text och därefter innebörden av den valda problemformuleringen. I bakgrunden 

beskrivs sjuksköterskans ansvar och kompetensbeskrivning, den personcentrerade vården, lagar 

och riktlinjer, stress och arbetsmiljöfaktorer. 

 

2.2 Sjuksköterskans ansvarsområde och kompetensbeskrivning 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskans specifika kompetens 

omvårdnad, vilket innefattar ett vetenskapligt kunskapsområde och ett patientnära arbete 

genom en humanistisk människosyn. De val som sjuksköterskan fattar inkluderar beslut som 

ska ge ökade möjligheter till förbättring av hälsa samt att bibehålla eller återfå hälsa. Det 

handlar även om hur bästa möjliga livskvalité och välbefinnande för patienten ska uppnås. En 

förutsättning för en god omvårdnad är att ha en förtroendefull relation till patient och 

närstående. All omvårdnad som sjuksköterskan utövar ska präglas av ett etiskt förhållningssätt 

samt respekt för människors värderingar, människors rättigheter, integritet och värdighet.  

 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning har uppkommit för att styrka sjuksköterskans 

kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kompetensbeskrivningen beskriver 

sjuksköterskans ansvar för omvårdnad av patienter utifrån de sex kärnkompetenserna. 

Kärnkompetenserna innefattar: ”Personcentrerad vård”, ”samverkan i team”, ”evidensbaserad 

vård”, ”förbättringskunskap”, ”säker vård” kvalitetsutveckling”, och ”informatik samt för 

ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet”. Den legitimerade sjuksköterskan har 

även ett eget ansvar för sin kompetens i utövandet av yrket. För att komplettera 

kompetensbeskrivningen har fyra etiska områden framställts av International Council of Nurses 
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(ICN) (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Dessa riktlinjer innefattar sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, samt 

sjuksköterskan och medarbetare. 

 

Ett mål som finns inom vård och omsorg är att patienten ska kunna delta i sin egen vårdsituation 

(Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005. Enligt Patientlagen SFS 2014:821 ska även 

hälso- och sjukvården så långt det är möjligt utformas och genomföras tillsammans och i samråd 

med patienten. Därför har sjuksköterskan en viktig roll att uppmuntra patienten att delta i olika 

omvårdnadssituationer (Sahlsten et al., 2005). Patientens medverkan ska alltid utgå från 

patientens individuella förutsättningar och önskemål (Patientlagen, SFS 2014:821). Vården ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven som bland annat innebär att tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården samt att den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 2017:30). 

 

2.3 Personcentrerad omvårdnad 
Ett personcentrerat synsätt har vuxit fram inom vård och omsorgsyrket från att tidigare haft 

fokus på sjukdomar och kroppsliga organ till att nu ha hela patienten i fokus. Patientens aktivitet 

inom vården har utvecklats från att ha varit passivt anpassad till att nu vara delaktig i sin egen 

vård (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg, & Ekman, 2013). Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) förklarar att begreppet personcentrerad vård är att visa respekt för hela människan och 

inte bara de fysiska behoven. Det betyder att patientens psykiska upplevelser, existentiella- och 

psykiska behov är lika starkt värderade som de fysiska. Ordet person skiljer sig från patient 

genom att fokus från sjukdomen blir mot den enskilde individen och dennes behov. Det gör 

även att förklaringen personcentrerad vård inte stannar vid individuell vård utan involverar även 

patientens miljömässiga behov, exempelvis anhöriga. 

 

Den personcentrerade vården har visat sig ha fördelar för både vårdpersonal och patient 

(Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark, & Edvardsson, 2015). Genom att sjuksköterskan 

arbetar personcentrerat ansvarar hon för att bidra till ett gemensamt vårdande tillsammans med 

patient och närstående. Detta medför att värdighet och integritet hos delaktiga individer bevaras. 

Genom utövandet av personcentrerad vård blir patienten sedd med individuella behov, resurser, 

värderingar och förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det finns mycket 

litteratur att läsa om ämnet personcentrerad vård, däremot finns det enligt Olsson et al. (2013) 
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få studier genomförda inom ämnet vilket kan bero på att det hittills inte funnits tillräckligt med 

bra instrument att utvärdera personcentrerad vård med. 

 

2.4 Stress och utbrändhet 
Enligt Haug, Bjålie, Sand & Sjaastad (2007) är ordet stress ett begrepp som betyder 

påfrestningar som hotar att förändra kroppens inre miljö. Vid långvarig stress ökar sekretionen 

av hormonet kortisol samtidigt som aktiviteten i det sympatiska nervsystemet ökar. 

Kombinationen kan orsaka skada på kroppen genom att den förbrukar energiresurser och 

hämmar kroppens naturliga immunförsvar. Långvarig stress kan därför öka risken för ett flertal 

sjukdomar, exempelvis infektionssjukdomar, hjärtsjukdomar och kärlsjukdomar. Nervsystemet 

kan också anpassa sig efter vad det är för situation som hotar. Därav begreppen “fight or flight”, 

som på svenska översätts till att fly eller fäkta. Stress kan därför påverka kroppen positivt 

genom att den ökar blodtillförsel och syre till hjärna och muskler vilket gör att skärpa, styrka 

och effektivitet höjs.  Däremot om stressen blir för intensiv reagerar sinnena negativt vilket gör 

att skärpa och effektivitet sänks (Haug et al., 2007). För att en god hälsa ska upprätthållas är 

det viktigt med återhämtning, dels för de läkande och uppbyggande processerna i kroppen men 

även för välbefinnandet hos individen (Socialstyrelsen, 2009).  

 

McIntosh och Sheppy (2013) beskriver effekten av en för hög stressnivå och hur den kan 

påverka människor negativt. Sjuksköterskans kompetens kan exempelvis påverkas genom att 

självkänslan sänks vilket resulterar till att de sociala kunskaperna sjunker. Om sjuksköterskan 

utsätts för negativ stress under en längre tid kan hon drabbas av nedstämdhet och utveckla 

depression samt ångestsymtom. Med andra ord en förklaring av vad utbrändhet kan innebära. 

Mark och Smith (2012) skriver att i vårdmiljön finns det olika faktorer som kan påverka stress 

hos sjuksköterskor, så kallade arbetsmiljöfaktorer. 

 
2.5 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljölagen (AML) innehåller skyddslagar som är till för att förhindra att ohälsa och 

olycksfall uppstår. AML har funnits i Sverige sedan år 1977. Arbetsgivaren har skyldighet att 

följa och sträva efter en god arbetsmiljö. För att uppnå en god arbetsmiljö behöver 

arbetsmiljöarbetet finnas med vid planering av verksamheten och i det dagliga arbetet. Det har 

visat sig att på arbetsplatser där arbetsgivare och anställda har ett bra arbetsmiljöarbete finns 

också en god patientsäkerhet (Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160). Happell et al. (2013) menar 
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att psykosociala faktorer som arbetsbelastning, kommunikation och ledning påverkar 

sjuksköterskan psykosomatiskt.  

 

3. Problemformulering 
Arbetsmiljön har betydelse för att anställda ska må bra och göra ett gott arbete på sin arbetsplats. 

Detta styrks av arbetsmiljölagen som ska följas av arbetsgivare för att främja sina anställdas 

hälsa. Sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad och hennes utövande bygger på de sex 

kärnkompetenserna för sjuksköterskor. Eftersom den personcentrerade omvårdnaden är en 

viktig del i sjuksköterskans arbete behöver den belysas. Effekten av en för hög stressnivå 

påverkar människor negativt. Exempelvis så kan sjuksköterskans kompetens påverkas genom 

att självkänslan sänks vilket resulterar till att de sociala kunskaperna sjunker. 

  

4. Syfte 
Syftet är att beskriva hur stress i sjuksköterskans arbetsmiljö inverkar på den personcentrerade 

omvårdnaden av patienter på sjukhus. 
 

5. Metod 
I metoden beskrivs design, urval, datainsamling, tillvägagångssätt, analys och tolkning av data 

samt etiskt övervägande.  

5.1 Design 
Designen är en litteraturöversikt som innebär att vetenskapliga artiklar studeras, läses och tolkas 

för att få en egen inblick i resultatet. I en litteraturöversikt kartläggs ett valt område för att skapa 

en överblick av kunskapsläget inom just det området. Genom att granska och läsa befintlig 

forskning får författaren en uppfattning om vad som redan studerats (Friberg, 2017). 

 

5.2 Urval 
Enligt Friberg (2017) går forskningen hela tiden framåt i utvecklingen därför togs beslutet att 

begränsa tidsintervallen till åren 2007-2018 för att få fram så ny och relevant forskning som 

möjligt. Urvalet har skett genom att artiklarna skulle innehålla följande kriterier: peer review 

och vara skrivna på engelska. Peer review innebär att de vetenskapliga artiklarna är kritiskt 

granskade av experter på området som utsetts av tidskriften (Friberg, 2017). Detta för att få 

fram så trovärdig forskning som möjligt. Kriteriet är att de vetenskapliga artiklarna ska vara på 
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engelska. Därför är de valda engelska sökorden till för att förenkla urvalet i sökningen av 

litteratur.  
 

5.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 
De artiklar som använts i resultatdelen har blivit kritiskt granskade i en mall. Mallen är en 

modifierad version utifrån Forsberg och Wengström (2008), se bilaga 2 och 3. Mallen 

innehåller ja- och nej-frågor där ja-svar ger 1 poäng och nej-svar ger 0 poäng. Därefter 

summeras poängen och utifrån antal poäng bedöms kvaliteten av artiklarna. Hög kvalitet 

motsvarar 80-100%, medel kvalitet motsvarar 70-79% och låg kvalitet motsvarar 60-69%. 

Samtliga artiklar som valts ut i litteraturöversikten har haft en hög kvalitetsgradering förutom 

en artikel som har bedömts som medel i kvalitet. 

 

5.4 Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes våren 2018 med hjälp av sökord i databasen Cinahl. 

Databasen är vald eftersom den innehåller information om omvårdnadsvetenskap och 

medicinsk vetenskap som tillhör det avsedda ämnet. Databasen Cinahl valdes till den primära 

databasen då flertal försök till kunskapssökning på andra databaser misslyckades. Detta trots 

användning via litteratur, granskning av hemsida och kontakt med relevant bibliotek för att få 

kunskap om andra databaser.  

 

 Datainsamlingen började genom att söka efter vetenskapliga artiklar relaterat till det framtagna 

syftet med hjälp av sökbasen Cinahl samt genom sekundär sökning som innebär granskning av 

artiklarnas referenslistor. Sökprocessen delades in i den inledande och den egentliga 

informationssökningen utefter Forsberg och Wengström (2008). I den inledande fasen gjordes 

en bred sökning för att få en större överblick över ämnet. Därefter fortsatte sökningen i den 

egentliga informationssökningen där mer strukturerade sökningar gjordes för att nå syftet 

(Forsberg & Wengström, 2008). En boolesk sökteknik användes via sökmotorn Cinahl genom 

att kombinera sökorden AND och OR för att få ett begränsat litteraturval. För att få fram olika 

böjningsformer har trunkering använts enligt en förklaring av Friberg (2017). Sökord som har 

använts för att söka artiklar har utgått från litteraturöversiktens syfte och är: burnout, hospital, 

impact, nurse, patients, personcentered care,stress, och work environment. Sökorden baseras 

på litteraturöversiktens syfte som grundar sig på framställande av ProMemoria (PM) vilket är 

ett förberedande upplägg för den slutliga litteraturöversikten.  
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Litteraturöversikten innehåller kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få fram ett bredare 

perspektiv, trovärdiga resultat, samt en djupare förståelse av forskningen (Olsson och Sörensen, 

2008). En orsak till detta beslut är att forskningen kring personcentrerad vård är relativt 

nytillkommet. Antal träffar, lästa abstract och valda artiklar redovisas i en sökmatris, se tabell 

i bilaga 1. Sökning har även skett sekundärt genom att studera artiklarnas referenslistor. 

Därefter har de valda artiklarnas trovärdighet värderats genom att säkerställa deras ISSN 

nummer i Ulrichsweb för att tydliggöra att de föll inom ramen som peer review artiklar. 

 

5.5 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet har mestadels utövats på var sitt håll då avståndet mellan författarna varit 

ett hinder för fysiska möten. Ett fåtal möten för planering och genomgång har dock utförts för 

att summera arbetet gemensamt. För att planera upplägg och sätta gemensamma mål för arbetet 

har telefonkontakt skett regelbundet med ungefär två till fyra timmar dagligen. Arbetsdagen har 

börjat med telefonkontakt för att klargöra samt summera gårdagen och för att sätta upp dagens 

planering. Dagen har sedan avslutats med verbal kontakt för att avsluta det framställda arbetet. 

Genom att dagligen samtala och att diskutera upplägget för examensarbetet har arbetet gått 

framåt. Arbetet har även till stor del grundats på dokument i Google Docs för att underlätta 

skrivprocessen mellan bägge parter. Därefter har det framtagna arbetet överförts till Word för 

renskrivning. 

 

Sökningen av de bestämda sökorden skedde på varsitt håll under två veckor för att få fram 

möjlig relevant forskning. Efter varje sökt sökord eller kombination av ord granskades de första 

fem sidorna på databasen med titlar, varav varje sida innehöll 30 vetenskapliga artiklar. De titlar 

som ansågs passa examensarbetets syfte sparades. Därefter lästes titlarna igen, abstrakten och 

till slut den fullständiga artikeln. De artiklar som inte passade in till examensarbetets syfte 

valdes därefter bort, likväl sekundär forskning. Artiklarna som efter urval blivit kvar granskades 

kritiskt och översattes till svenska för att innehållet skulle uppfattas korrekt. Därefter 

diskuterades artiklarnas trovärdighet sinsemellan.  

 

De funna artiklarna lästes var för sig för att vidare diskuteras tillsammans, därefter valdes de 

aktuella artiklarna gemensamt ut. I resultatdelen visade det sig att den ena partnern tillhandahöll 

en större kompetens gällande det engelska språket. Därför delades arbetet upp i granskning av 

resultat och färdigställande av renskrivning mellan författarna. Diskussionsdelen genomfördes 

genom dagliga långa telefonsamtal mellan varandra för att diskutera tolkade resultat av de 
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analyserade artiklarna och att sammanväga dem med varandra. Därefter slutfördes arbetet med 

summering av de funna resultaten och förslag på vidare forskning. 
 

5.6 Analys och tolkning av data 
Friberg (2017) beskriver tre analytiska steg som har följts i arbetet med litteraturöversikten. Det 

första steget innebär att läsa artiklarna flera gånger för att bilda sig en uppfattning om artiklarnas 

innehåll och sammanhang. I andra steget sammanställs resultatet och likheter och skillnader 

identifieras. Vidare så sammanställs insamlat material och nytt resultat presenteras i steg tre. 

 

Vid analys av artiklarna så har arbetet skett strukturerat i en artikelmatris. I artikelmatrisen har 

syfte, metod, antal deltagare samt resultat dokumenterats och på det sättet skapats för den 

fortsatta analysen, se bilaga 4. Artiklarna har först översatts till svenska och sedan har 

sammanfattning av varje artikel gjorts i text för att vidare tillsammans diskuterat innehållet i 

varje artikel. Detta har gjorts för att säkerställa att allt tagits med och att helheten har varit 

korrekt.  

 

5.7 Etiska överväganden 
Målet med examensarbetet är att få en ökad vetenskaplig kunskap och förståelse för det 

framställda syftet. De valda artiklarna har en peer review märkning vilket förstärker deras 

trovärdighet då de blivit granskade av experter inom det specifika området. Artiklarna har också 

blivit etiskt granskade av etiska kommittéer. Vidare under litteraturgranskningen har reflektion 

över etiska aspekter förts samt kritisk granskning av metod och resultat i artiklarna enligt 

Friberg (2017). För att kontrollera märkningen av peer review har artiklarnas ISSN nummer 

inspekterats i databasen Ulrichsweb. Eftersom artiklarna är skrivna på engelska har engelska 

och svenska ordlexikon använts då författarnas modersmål är svenska. Utifrån det etiska 

övervägandet har synvinklar från patienter och sjuksköterskor från olika länder förts samman 

för att nå ett trovärdigt resultat till syftet. Ambitionen har varit att få en bredare inblick i ämnet, 

utan att påverka examensarbetets framtagna resultat med egna åsikter. 

 

6. Resultat 
Resultatet i litteraturöversikten är baserad på 17 vetenskapliga artiklar. De artiklar som 

användes i litteraturöversikten är kvalitativa (2) och kvantitativa (15). De valda artiklarna 

kommer från Australien (2), Belgien (4), Grekland (1), Iran (1), Irland (1), Kina (3), Spanien 

(1), och USA (4). Resultatet kommer att presenteras i fem teman utifrån examensarbetets syfte. 
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Dessa teman är: “patientens delaktighet och dess påverkan på sjuksköterskan”, ”vårdtyngd på 

sjukhus”, “tidspress för sjuksköterskan”, “kommunikation” och “ledningsansvar och 

arbetsmiljö”. 

 

6.1 Patientens delaktighet och dess påverkan på sjuksköterskan 
Enligt Arnetz, Zhdanova och Arnetz (2016) har delaktigheten hos patienter ökat i takt med att 

patienternas medverkan fått en högre prioritering inom vården. Sjuksköterskan upplever både 

en positiv och negativ aspekt av patienternas delaktighet, men till största delen ses delaktigheten 

av patienter som positiv för sjuksköterskan. Att patienterna medverkar i sin vård tillsammans 

med vårdpersonal ser sjuksköterskor som gynnsam. En faktor som kan påverka patienters 

möjlighet till delaktighet kan vara den tidspress som sjuksköterskor och läkare möter vid 

patienter med pågående smärtproblematik och ångest. Patientens delaktighet ses även kunna 

vara en utlösande faktor för stressig arbetsmiljö hos sjuksköterskor eftersom patientens krav på 

vården stigit. För att undvika den möjliga påfrestningen ses lösningen genom att ha god tid och 

planering för att involvera patienterna. 

 

Delaktigheten av patienten som införts i och med det personcentrerade vårdsättet kan enligt 

Van Bogaert et al. (2014) påverka uppkomsten av utbrändhet hos sjuksköterskor. Negativa 

faktorer som verkar ligga till grund för sjuksköterskors mentala hälsa är mötet mellan 

sjuksköterska, patienten och anhöriga när det gäller missnöjdhet av den givna vården. Effekten 

av sjuksköterskans sänkta psykiska tillstånd och risk för utbrändhet relaterat till missnöjda 

patienter och anhöriga kan i sin tur nå tillbaka till patienten. Ett förtydligande över delaktighet 

är att stress som är orsakad av patientens delaktighet har en mer negativ påverkan på 

sjuksköterskans hälsa än den stress som uppkommer vid icke planerade händelser (Van Bogaert 

et al., 2014). 

 

6.2 Vårdtyngd på sjukhus 
Van Bogaert et al. (2017) menar att om arbetsbördan på sjukhusen är tung drabbas både 

personal och patienter. Som konsekvens påverkas sjuksköterskans kompetens till fokusering på 

patientens behov som resulterar i att patientens behov och kliniska tecken får begränsad 

uppmärksamhet av sjuksköterskan. På grund av för stor arbetsbörda försummas patienter 

genom att sjuksköterskor inte har tid att kommunicera och ge patienter information om 

exempelvis diagnos och eventuella behandlingar. Sjuksköterskor som känner av de negativa 

aspekterna av stress är rädda för vilka missöden som kan hända relaterat till den. 
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Sjuksköterskorna beskriver en frustration av rädsla för att allvarliga händelser ska inträffa, samt 

att incidenter missas att rapporteras vidare till behörig personal. Det gäller exempelvis 

medicinering, fallolyckor och brist av delgivning av viktig information. Arbetsbördan som 

beskrivs är en för hög och långvarig arbetstyngd på sjukhus. Det är något som arbetsledningen 

erkänner sig känna till samt att det kan påverka patientens vårdkvalitet och patientsäkerhet. 

 

You et al. (2013) genomförde en studie för att utvärdera sjuksköterskors arbetsmiljö. I studien 

framgår det att sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med ett större patientantal per 

sjuksköterska var mindre nöjda med sitt arbete. Det visar sig även att risken för utbrändhet var 

större hos dem, vilket i längden kan bli en fara för vårdkvaliteten. Vårdkvaliteten påverkas 

relaterat till att sjuksköterskornas höga arbetsbörda tar fokus från patienten. Enligt Russel 

(2016) påverkas sjuksköterskan av för höga krav genom att bli emotionellt utmattad vilket i sin 

tur kan resultera i sjukskrivning. Vid hög sjukfrånvaro påverkas personalstyrkan genom att det 

blir personalbrist på avdelningen. Det i sin tur påverkar kvaliteten på den givna vården till 

patienterna. Med detta menar Russel (2016) att om en sjuksköterska med symptom på 

utbrändhet arbetar med patienter kan det relatera i att vården sker utan medkänsla och 

engagemang.   

 

6.3 Tidspress för sjuksköterskan 
Rios-Risques och Garcia-Izquierdo (2016) utgår från en enkät utformad för att se sambanden 

mellan sjuksköterskans möte med patienter på en akutvårdsavdelning uppmärksammades att 

faktorn vårdtid påverkade sjuksköterskors upplevda arbetsmiljö. Ju längre patienten vårdades 

på avdelningen desto lägre stress upplevde sjuksköterskorna. Däremot så upplevde inte 

patienterna som besökte akutmottagningen någon bieffekt av sjuksköterskornas stressiga 

arbetssituation. Rios-Risques och Garcia-Izquierdo (2016) motbevisar Teng, Hsiao och Chou’s 

(2010) studie som menar att sjuksköterskor som utsätts för tidspress under sitt arbete med 

patienter påverkar patienters upplevelse av vården negativt. Det beror på att sjuksköterskans 

trovärdighet, lyhördhet och ansvarsfullhet upplevs minskas under stress. Med det menar Teng 

et al. (2010) att det leder till att patienten inte upplever kvaliteten på vården som god och kan i 

sin tur välja att söka vård på annat sjukhus nästa gång. Som förslag framförs vikten av att skapa 

arbetsrutin runt schemaläggning och arbetstid för att bjuda in patienten i vården. Tidspressen är 

negativt relaterad till kvaliteten på vården och patientens upplevelser av vården. Kutney-Lee et 

al. (2009) menar att antalet många patienter som sjuksköterskan vårdar och ansvarar för 

påverkar patientens tillfredsställelse av vården. Exempelvis så upplever patienterna att 
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informationen vid utskrivningen påverkas negativt av sjuksköterskans stress. Enligt Bolster och 

Manias (2010) så påverkas känslan av tidspress och att inte räcka till sjuksköterskans 

omvårdnad av patienterna. Det resulterar i att arbetet mer görs för att få det gjort och inte utifrån 

varje individ. Tidsbristen ses som en konkurrens eftersom att tiden inte räcker till att ge en 

personcentrerad vård till alla patienter då vården går till de mest krävande patienterna och till 

de dagliga arbetssysslorna. Enligt Van Bogaert et al. (2017) så handlar den upplevda tidspressen 

inte bara på en faktor utan på flera olika faktorer tillsammans. Den kan exempelvis påverkas av 

en högre patientomsättning, fler vårdkrävande patienter samt patienter med mer kritiska 

tillstånd. I en studie av Van Bogaert et al. (2017) uppmärksammades att trots en ökning av 

antalet patienter så förblev personalantalet detsamma. Sjuksköterskorna fick istället anstränga 

sig mer för att ge god vårdkvalitet till patienterna och de arbetade hela tiden mot klockan för 

att hinna med. McHugh, Kutney-Lee, Cimiotti, Sloane, och Aiken (2011) undersökte 

patientsäkerheten relaterat till sjuksköterskans tidspress och tunga arbete. Resultatet visade att 

36 procent av deltagande sjuksköterskor erkände att på grund av ovannämnda faktorer så 

missades förändringar i patientens tillstånd samt att viktig vidarerapportering glömdes bort vid 

skiftbyten. 

 

6.4 Kommunikation 
Van Bogaert et al. (2017) menar att bristen av god kommunikation mellan vårdpersonalen är 

frustrerande för sjuksköterskor. Bristen av kommunikation relaterar bland annat till att den 

enskilda sjuksköterskan får prioritera utövandet av omvårdnaden av patienten enligt eget tycke 

då bristen av kommunikation kan orsaka att viktig information kommer bort. För att förhindra 

uppkomsten av utbrändhet hos sjuksköterskor samt att arbeta preventivt för patientens 

välmående föreslår Van Bogaert et al. (2014) i stöd av tidigare forskning att implementeringen 

av kommunikationsutbildning är en bidragande faktor för förbättring. Enligt Sarafis et al. 

(2016) så finns det olika faktorer som kan ge upphov till stress hos sjuksköterskor. Exempel på 

dessa är det sociala samspelet med anhöriga och bristande handledning. Hur personalen mår 

har betydelse för hur vårdtiden upplevs av patienterna då det framgår att ett trivsamt vårdklimat 

resulterar i en god upplevelse. Edvardsson (2017) styrker Sarafis et al. (2016) påstående om 

arbetsmiljöns påverkan av sjuksköterskors hälsa och hur den i sin tur uppmärksammas av 

patienter. Kommunikation mellan vårdpersonal är en viktig faktor för att utöva en god 

omvårdnad. Enligt Sarafis et al. (2016) kan kommunikationsproblem i arbetsgruppen ha ett 

samband med sjuksköterskors upplevda stressnivå i praktiken. Det gör att en stor del av 

sjuksköterskors energi tas ifrån deras fokusering av vårdandet av patienten. En god relation 
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mellan arbetskollegor, så som mellan sjuksköterska och läkare, har visat sig ha effekt på 

patienterna då de upplevs vara mer nöjda med kvaliteten av vården. Även benämningen 

kommunikation anses enligt sjuksköterskor upplevas emotionellt tung och orsaka utbrändhet 

för sjuksköterskor enligt Russel (2016). Sjuksköterskans samverkan och kommunikation med 

patienter och anhöriga höjer sjuksköterskans krav på given omvårdnad, detta kan leda till en 

ökning av risk för utbrändhet hos sjuksköterskor (Russel, 2016).  

 

6.5 Ledningsansvar och arbetsmiljö 
Esmaeili, Cheraghi och Salsali (2014) beskriver sjukhusledningens betydelse när det handlar 

om att arbeta personcentrerat. Ledningens ansvar är att tillhandahålla en god arbetsmiljö genom 

att ansvara för att det finns personal så det räcker, se till att rutiner följs och att stödja personalen 

till att uppnå utövandet av en god personcentrerad vård. Ett stort antal sjuksköterskor anser att 

personalbrist, tidsbrist samt den tunga arbetsbörda är stora hinder för att bedriva god 

personcentrerad vård. En ökning av arbetstyngd för sjuksköterskor är det administrativa arbetet 

som tar fokus från omvårdnaden av patienterna. Det har även visat sig att personalen brister i 

att tänka holistiskt och hellre arbetar enligt gammal rutin. Detta har gjort att det är svårt att 

implementera och arbeta enligt nya riktlinjer från ledningen, gällande exempelvis 

personcentrerad vård. Enligt Arnetz et al. (2016) och Van Bogaert et al. (2017) behöver 

avdelningsrutiner ses över för att minska sjuksköterskors upplevelse av stress som orsakas av 

känslan att inte hinna med alla patienter. Enligt sjuksköterskorna så upplevs vården som ges till 

patienter under stress orsaka att tid tas från andra patienter för att hinna med de resterande 

patienterna. Arnetz et al. (2016) uppmärksammar att införandet av ett nytt arbetssätt, så som 

den personcentrerade vården, kan upplevas stressande men att det i längden kan löna sig och 

eliminera stressen i arbetet.  

 

Eftersom arbetsbelastningen ofta är hög menar Van Bogaert et al. (2017) att sjukhusets mål 

med att bedriva en personcentrerad vård försummas. Det påverkar sjuksköterskor negativt 

genom att de inte kan ge patienten den bästa tänkbara vård som de önskar. Det resulterar i att 

sjuksköterskors motivation för arbetet sjunker och att endast de mest viktiga arbetsuppgifterna 

blir gjorda. Patienterna påverkas av detta genom att kvaliteten på vården sänks och 

delaktigheten i patientens vård blir bristfällig. Kirwan, Matthew och Scott (2013) menar att 

patientens säkerhet på avdelningen hänger samman med miljön som sjuksköterskorna arbetar 

i. Forskning visar att när sjuksköterskorna är nöjda med sin arbetsmiljö, speciellt på 

avdelningsnivå så förbättras patientens tillstånd snabbare. Det har även visat sig att på 
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avdelningar där sjuksköterskor upplever en god arbetsmiljö har avvikelserapporteringen ökat 

och på det sättet kan möjligheten till patientsäkerheten förbättras, genom vidare åtgärder och 

förebyggande arbete för att förhindra risken för incidenter. 

 

Enligt Van Bogaert et al. (2009) så har sjukhusledningen en betydande roll för sjuksköterskors 

välmående. Trots det anser majoriteten av sjuksköterskor att de saknar möjlighet till att vara 

delaktiga i frågor och beslut som berör dem. Enligt Wang och Liu (2015) önskar sjuksköterskor 

att de kunde vara mer delaktiga i beslut som involverar dem gällande vården samt att deras 

åsikter respekteras. Detta anser sjuksköterskorna skulle ha stor betydelse för att kunna arbeta 

mer effektivt och samtidig ge patienten bästa tänkbara omvårdnad. För att nå en säker 

arbetsmiljö med gemensamma värderingar förstärker Van Bogaert, Kowalski, Weeks, Van 

Heusden, och Clarke (2013) resultaten från sin tidigare forskning och indikerar på vikten av att 

involvera sjuksköterskor i beslut som rör dem. 

 

7. Diskussion 
I resultatdiskussionen görs en sammanfattning av huvudresultaten och en återkoppling till 

bakgrunden där de centrala begreppen återfinns. Därefter diskuteras resultaten efter fem teman 

varav temat tidspress hos sjuksköterskan och kommunikation förts samman till en rubrik, 

”kommunikation och tidspress”. Sammanslagningen av två teman gjordes eftersom vi ansåg att 

de gick ihop med varandra och var därför svåra att skilja åt.  

 

7.1 Sammanfattning av huvudresultaten 
Faktorer som påverkar sjuksköterskans utförande av personcentrerad omvårdnad har grupperats 

i fem teman: patientens delaktighet och dess påverkan på sjuksköterskan, vårdtyngd på sjukhus, 

tidspress för sjuksköterskan, kommunikation, ledningsansvar och arbetsmiljö. Patientens 

delaktighet och dess påverkan på sjuksköterskan är en betydande faktor för kvaliteten på den 

personcentrerade vården. Vårdtyngd på sjukhus, påverkar sjuksköterskans vårdande av 

patienter, då kvaliteten av vården och patientsäkerheten sänks. Tidspress för sjuksköterskan, 

det finns ett flertal faktorer som påverkar tidspressen. Det kan vara antalet patienter som ska 

vårdas, bemanning av vårdpersonal samt vårdtid för patienten. Detta har betydelse för 

patienternas vårdkvalitet av vården eftersom att sjuksköterskorna hela tiden jobbar efter 

klockan för att hinna med sitt arbete. Kommunikation, är en viktig faktor både för kvaliteten på 

omvårdnaden samt på arbetsklimatet. Kommunikationen i sig kan dock leda till risk för 
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utbrändhet då patientens delaktighet och krav på sjuksköterskan ökar. Ledningsansvar och 

arbetsmiljö, beslut som rör sjuksköterskor påverkar mer än bara sjukhusen, exempel på det är 

vårdpersonalen. Därför behöver ledningen bjuda in sjuksköterskor i beslut som rör dem för att 

förebygga en god arbetsmiljö. 
 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Återkoppling till bakgrunden 
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat 

genom att ge omvårdnad i partnerskap med patient och närstående så att värdighet och integritet 

bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017.) Begreppet personcentrerad vård har visat sig 

vara svårt att tolka och översätta till handling enligt en studie gjord av Bolster och Manias 

(2010). Resultatet som framkommer tyder på att det som sjuksköterskorna tolkar som 

personcentrerat egentligen inte alls är det. Det visar att kunskapen kring ordets betydelse är 

problematiskt. Genom att sjuksköterskan utövar sin vård till patienten i tron om att de har ett 

personcentrerat förhållningssätt så finns risken att patienterna missgynnas och inte får den 

vårdkvalitet som de behöver. Esmaeili et al. (2014) föreslår att för att den personcentrerade 

vården ska fungera är det av stor vikt att alla yrkesgrupper behöver tänka likadant kring ämnet 

och dess implementering (Esmaeili et al., 2014). En fundering som uppkommit under 

granskningen av artiklarna är hur sjuksköterskeutbildningen och kvaliteten på utbildningen ser 

ut i de olika länderna där studierna är utförda. 

 

Esmaeili et al.  (2014) belyser att sjuksköterskan som person kan vara en orsakande faktor som 

försvårar den personcentrerade vården. Anledningen kan vara om sjuksköterskan har en 

bristande glädje för sin yrkesroll, sina arbetsuppgifter eller har en låg tro på sin egen kunskap 

och förmåga i relation till professionen. Det kan därför påverka kompetensen till utövandet av 

den bästa möjliga omvårdnad och delaktighet som den personcentrerade vården innebär. Ett 

sätt att uppnå en helhetssyn i vården av patienten är att använda sig av tillgänglig vetenskaplig 

information samt att tillämpa aktuell kunskap till området. 

 

Ett problem som uppmärksammats under arbetet med litteraturöversikten är förklaringen av 

begreppet personcentrerad vård (Bolster & Manias, 2010; Edvardsson et al., 2017; Esmaili et 

al., 2014). I vissa artiklar framförs begreppet patientcentrerad vård, som har tolkats ha liknande 

betydelse trots att orden patient och person har olika mening enligt Olsson et al. (2013) och 

Svensk sjuksköterskeförening (2016). Detta förstärker problematiken i förklaringen av 
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begreppet personcentrerad vård som sjuksköterskan ska arbeta efter. Forskningen tyder på att 

miljön är så pass varierande att det är svårt att definiera vad som verkligen är den utlösande 

faktorn för stress hos sjuksköterskan. Mark et al. (2012) förklarar att begreppet stress är 

individuellt och att det därför visar sig på olika sätt för olika människor. Vad som stressar är 

också individuellt. Detta kan enligt Esmaili et al. (2014) försvåra forskningsresultaten då även 

de deltagandes personlighet påverkar svaren. I artiklarna står det om positiv och negativ stress 

relaterat till utövandet av personcentrerad vård och hur den kan påverka sjuksköterskor och 

patienter. Stress kan vara en stor barriär för att arbeta personcentrerat.  Möjligheten till att utöva 

en god vård med patienten i centrum är individuell. Därför behöver sjuksköterskans tid med 

patienten anpassas efter varje individ.  

 

7.2.2 Patientens delaktighet och dess påverkan på sjuksköterskan 
Patienten har blivit mer krävande, välinformerad och mer aktiv gällande sin egen vård beroende 

på Patentlagens SFS 2014:821 betydelse att delaktiggöra patienten. Detta förklarar även Olsson 

et al, 2013 genom att tydliggöra vårdprocessens historia från organ till patient. Sjuksköterskan 

förväntas även att uppmuntra patientens deltagande i sin vård och behandling (Patientlagen SFS 

2014:821; Sahlsten et al., 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet visar att 

sjuksköterskorna anser att den personcentrerade vården är gynnsam för patienterna men att det 

även ses som en svårighet då det är upp till sjuksköterskan att utöva den. Patientens delaktighet 

gynnar oftast både sjuksköterskan och patienten. Det är dock sjuksköterskans ansvar att bjuda 

in patienten till delaktighet i sin vård. Det har visat sig att om kommunikationen inte är väl 

mellan dessa parter resulterar det i att påverka sjuksköterskan och patienten negativt. 

 

7.2.3 Vårdtyngd på sjukhus 
Tidspressen och arbetsbördan är tung på sjukhusen vilket leder till utbrändhet bland 

sjuksköterskor. En reflektion över patientens delaktighet och vikten av god vård är att om 

patienten är nöjd med vården så känner sjuksköterskan tillfredsställelse och glädje samtidigt 

som stressen minskar. Patienternas upplevelse av vården har visat sig se olika ut. En reflektion 

kring detta är vad patienten egentligen anser är en viktig kvalitet av vården. Resultatet visar att 

det som vårdpersonal anser som viktigt för vårdkvalitet inte är densamma för patienter, precis 

som Mark et al. (2012) skriver att upplevelser är personliga. Eftersom att uppfattningen av 

upplevelser är olika från person så kan vara svårt att tillgodose både sjuksköterskans och 
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patientens önskningar och behov. Dock är det viktigt att eftersträva möjligheten till patienters 

aktiva delaktighet i sin egen vård. 

 

7.2.4 Kommunikation och tidspress för sjuksköterskan 
Genom att känna tidspress, ha svårt att kommunicera med patienten samt att känna brist av 

kontroll i särskilda situationer resulterar stressen hos sjuksköterskor till att upplevas som 

negativ i arbetet tillsammans med patienten (Arnetz et al., 2013; Russel, 2016; Van Bogaert et 

al., 2014).  Finns det däremot tid att kommunicera mellan sjuksköterska och patient, samt att 

det medicinska mötet upplevs tillfredsställande och att patienten är nöjd med vården så upplevs 

däremot patientmedverkan både givande och utvecklande (Arnetz et al, 2013). Tidspressen för 

sjuksköterskan upplevs kunna kan vara en av de största orsakerna till risken för utbrändhet, då 

tidspress lägger sig som en aktiv stress. Sjuksköterskor upplever sig inte ha tillräckligt med 

omvårdnadstid för att tillgodose patienters önskningar och behov.  

 

Det finns ett tydligt samband i flera av artiklarna att god kommunikation vårdpersonal emellan 

samt kommunikation mellan vårdpersonal och patienter ger fler nöjda patienter.  En reflektion 

är tolkningen av Rios-Risques och Garcia-Izquierdo’s (2016) syn på att patienter som vistas en 

kort tid på sjukhus inte märker av sjuksköterskornas stress relaterat till den kortvariga vistelsen. 

Artikelförfattarna menar att patientens upplevelse har att göra med det korta mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans uppgift är att lösa de akuta hälsoproblem som 

uppstår vilket även gör att sjuksköterskorna inte involverar sig lika mycket emotionellt som på 

en vårdavdelning. 

 

7.2.5 Ledningens ansvar och arbetsmiljö 
Miljön på arbetsplatser är enligt Duffield et al. (2011) mycket mer varierande än vad som 

tidigare forskning visar. De anser att om faktorerna för sjuksköterskors arbetsmiljö förbättras 

så kommer det ha en positiv påverkan på sjuksköterskor och patienter. En faktor för detta är 

ledningens ansvar att minska arbetsbördan för sjuksköterskor. Detta förstärker tidigare 

forskning av Kutney-Lee et al. (2009). En god arbetsmiljö för sjuksköterskor har blivit 

förknippat med fler antal nöjda sjuksköterskor och färre fall av utbrändhet (Duffield et al., 

2011). Enligt Van Bogaert et al. (2009) och Wang och Liu (2015) har sjukhusledning och 

sjuksköterskors hälsa ett samband och det är en betydande faktor för sjuksköterskors 

välmående. Eftersom patientsäkerhet hänger samman med arbetsmiljön på sjukhuset (Kirwan 
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et al, 2013; McHugh et al., 2011; Russel, 2016; Van Bogaert et al., 2014; Van Bogaert et al, 

2017; You et al., 2013) så syns det i flera av de lästa artiklarna att det är viktigt att 

sjukhusledningen ser över arbetsvillkoren som gäller inom vården som Esmaeili et al. (2013) 

yrkar på. Exempel på detta är hur scheman läggs, arbetstider, kompetenskrav och arbetsklimat. 

Det handlar om arbetsmiljö och i arbetsmiljölagen finns det stöd för åtgärder som främjar 

patientsäkerheten. Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 mål är att förebygga arbetsrelaterad ohälsa 

och olyckor för personalen och den säger att verksamheter i övrigt ska uppnå god arbetsmiljö. 

Detta gynnar patientsäkerheten. Att systematiskt integrera arbetsmiljö- och 

patientsäkerhetsfrågor är nödvändigt för en säker och god vård. 

 

7.3 Metoddiskussion 
Examensarbetet har genomförts i form av en litteraturöversikt där grunden till arbetet utgick 

från litteraturöversiktens syfte.  Syftet är att beskriva hur stress i sjuksköterskans arbetsmiljö 

inverkar på den personcentrerade omvårdnaden av patienter på sjukhus. Artiklarna i 

examensarbetet bygger både på kvalitativ och kvantitativ design, där majoriteten utav de 17 

artiklarna är kvantitativa.  Det valda syftet baseras på upplevelser vilket kan vara svårt att svara 

på i en kvantitativ undersökning där frågorna är utformade efter frågeformulär. Från början 

ansågs det att de kvalitativa artiklarna skulle ge trovärdigare resultat, men det visade sig att de 

var svåra att finna i våra sökningar. Där av minoriteten av kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Sambandet kan vara relaterat till att ämnet personcentrerad vård är relativt nytillkommet och 

att det därför inte forskats så mycket om det. Det personcentrerade arbetssättet har inte heller 

blivit en inarbetad arbetsmetod vilket kan ha påverkat forskningen kring det.  Funderingar som 

har lyfts under examensarbetets gång har varit hur de lästa artiklarnas validitet och reliabilitet 

har tolkats. Validitet betyder hur mätbart något är och reliabilitet betyder hur trovärdigt 

resultaten från mätningen är. Exempelvis i de kvalitativa undersökningarna ställer vi oss frågan 

vilken erfarenhet och kunskap intervjuaren har i ämnet samt vilken relation till arbetsplatsen 

denne personen har och hur detta kan påverka resultaten. I kvalitativa studier kan även 

deltagarnas svar följas upp med följdfrågor. Genom den kritiska granskningen av artiklarna 

lyftes funderingen om vilket samband de tillfrågades svar kunde ha för resultat, relaterat till om 

svaren var sekretessbelagda eller ej. I en av artiklarna var svarsresultaten färre i antal när 

deltagarna i undersökningen var ombedda att skriva ner var de arbetade någonstans i jämförelse 

med när samma frågor var helt konfidentiell. En fundering är därför hur mycket sanning som 

framkommer under intervjuer och svarsdokument relaterat till risken av rädsla att inte förbli 

konfidentiell. Ett flertal av artiklarna innehöll både frågeformulär och intervjuer vilket vi anser 
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tydliggör ett trovärdigare resultat då vi upplever det kunna vara svårt att förmedla sig i endast 

skrift eller tal var för sig. Vilket perspektiv artiklarna är skrivna i resulterar också i tolkningen 

av reliabiliteten. Vissa artiklar visas endast ur ett sjuksköterskeperspektiv och deras svar, medan 

andra artiklar inkluderar både patienter och sjuksköterskor. Detta har gjort att vi kunnat se över 

svaren från både patienter och sjuksköterskor i resultatet. På så sätt syns ett trovärdigare resultat 

till examensarbetets syfte eftersom både sjuksköterskans och patientens upplevelser är funna i 

resultaten.  

Tidsintervallen mellan de vetenskapliga artiklarnas datasökning till framställande av resultatet 

har väckt våra funderingar gällande resultatets trovärdighet. I en av artiklarna 

är informationsinsamlingen baserad på fem år. Därför funderar vi över forskarnas ställning och 

anpassning av frågor och resultat relaterat till hur utvecklingen inom den angivna sektorn 

utformats.  Troligtvis har utvecklingen gått framåt från år ett till år fem i och med att personal 

troligtvis har tillkommit eller slutat. Utvecklingen av ledningens struktur, budget och 

kunskapsspridning påverkar även resultaten och validiteten i dessa frågor. Forskningsresultatet 

kan därför bli för brett när informationsinsamlingen är baserat på fem år. Forskningen utvecklas 

hela tiden och därför kan det vara svårt att nå rättvisa resultat relaterat till kunskapsutvecklingen 

hos människan.  

 

Litteratursökningen har skett i databasen Cinahl då den innehåller ett stort antal artiklar gällande 

omvårdnad. En av svagheterna var att sökningen har kunnat vara bredare mellan olika 

databaser, men att vi sökte i Cinahl då vi kände oss säkra i den samt att den innehöll 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Eventuellt hade det dykt upp fler artiklar relaterat till 

litteraturöversiktens syfte.  Dock ses styrkan i att endast använda en databas då säkerheten att 

söka och granska artiklar snabbt byggs upp. Sätt att analysera och sortera material hade kunnat 

struktureras upp tidigare i examensarbetet vilket då hade gjort det enklare att diskutera resultatet 

tidigare. Vid vår sortering och analys av artiklarna ser vi att en svaghet har varit att inte kunnat 

arbeta ihop fysiskt vilket kan ha försvårat resultatdiskussionen något. En sedd styrka i att inte 

ha kunnat ses så mycket har varit att effektiviteten av arbetet har ökat. Ett samspel av upplägg 

med granskning, sökningar och planering av arbetet har setts som en styrka.  

 

Sökningen begränsades genom att innefatta artiklar gjorda mellan år 2007–2018 för att endast 

få med den senaste forskningen. PM:et för kommande examensarbete påbörjades i januari på 

vårterminen 2018 därför beslutades det att tio år tillbaka låg väldigt nära årsskiftet år 2017–
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2018. Sökningen av artiklarna ändrades till elva år, från och med år 2007. Av de lästa artiklarna 

var den äldsta artikeln som vi använde oss från år 2009. 

 

Analysmetoden där skillnader och likheter mellan artiklarna har jämförts har varit bra och enkel 

att arbeta med. På så vis har rubriker byggts upp till resultatdelen. Sökorden upplevdes vara 

svåra att hitta och att fastställa då syftet under arbetets gång ändrades vilket i sin tur påverkade 

de använda sökorden. Flera av sökorden relaterade till demens och äldreboenden i sina artiklar 

vilket försvårade vår sökning eftersom att litteraturöversiktens syfte riktade sig mot sjukhus. 

Genom att använda oss av granskningsmallarna bilaga 2-3 för att mäta kvaliteten och 

trovärdigheten av artiklarna kunde vi enklare värdera innehållet i artiklarna. 

 

I examensarbetet har användandet av artiklar från olika länder valts. Det är ett faktum som är 

både positivt och negativt då olika kultur kan påverka omvårdnaden och synen på människan. 

En fundering är hur resultatet hade sett ut om artiklarna hade begränsats till exempelvis de 

skandinaviska länderna där vårdens synsätt är likvärdigt med varandra. Länderna i 

Skandinavien är någorlunda lika i sjukvården och därför tror vi att det är svårt att jämföra länder 

som skiljer sig åt för mycket. Exempel på skillnader kan vara tillgången till utbildning och 

olikheter mellan kultur och miljö. För att nå ett trovärdigt resultat efter examensarbetets syfte 

så tror vi att fler studier behöver göras i ett och samma land och likvärdiga länder, för att sedan 

summera och jämföra länderna med varandra för att se om faktorer skiljer sig. Trots artiklarnas 

olika härkomst så ser vi likheter i sjuksköterskors omvårdnad av patienter, men säkerställningen 

av den personcentrerade vården ser vi ändå som svår. 
 

7.4 Etikdiskussion 
De vetenskapliga artiklarna som är valda i examensarbetet är alla peer review vilket förstärker 

deras trovärdighet då de blivit granskade av experter inom det specifika området. För att 

säkerställa att artiklarna är etiskt korrekta så har granskning gjorts av varje enskild artikel. Tolv 

artiklar är granskade av etiska kommittéer. I sex av artiklarna står inget uttalat om att de är 

etiskt godkända, däremot så har varje enskild deltagare fått information om studien och att 

deltagandet är frivilligt och konfidentiellt. Det etiska tillvägagångssättet är baserat på lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) vilken är till för att skydda den 

enskilda människan samt att bevara människans värde vid forskning. Enligt 8§ så ska 

människans grundläggande frihet beaktas under en etikprövning. Samtidigt som hänsyn ska tas 
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till intresset av att utveckla forskningen. Välbefinnandet hos människan ska därför prioriteras 

över vetenskapliga behov. 

 

En strävan har varit att anta ett kritiskt förhållningssätt till granskandet och reflekterandet 

sinsemellan.  De artiklar som valdes till examensarbetet översattes från engelska till svenska 

genom att använda lexikon samt att tillsammans diskutera översättningen. På det sättet har det 

undvikits att texten har blivit feltolkad. 

 

8. Klinisk betydelse för samhället 
Arbetssituationen hos dagens sjuksköterskeprofession är viktig att belysa. Därför är det av 

betydelse att ledning och organisation gällande vården sätter upp tydliga riktlinjer och rutiner 

för att lösa den stressiga arbetsmiljön för sjuksköterskor. Detta är viktigt för utövandet av 

patientens säkerhet och omvårdnadskvalitet då lagen säger att vården ska utövas 

personcentrerat. Litteraturstudiens resultat styrker redan tidigare forskning angående 

kopplingen mellan sjuksköterskans arbetsmiljö och psykiska mående. På så sätt kan studiens 

resultat ge ytterligare perspektiv och vikten av vidare forskning.  
 

9. Konklusion/ slutsats 
Resultaten visar en tydlig koppling mellan sjuksköterskans arbetsmiljö och psykiska mående 

men trots det så erhåller sjuksköterskorna inte möjligheten till delaktighet i beslut som 

ledningen gör. Som blivande sjuksköterskor önskas att vårdpersonal har möjlighet att bli mer 

involverade i beslut som rör dem relaterat till sjuksköterskors arbetssituation och omvårdnad 

av patienter. Begreppet personcentrerad vård är brett och omfattande därför behöver tydliga 

riktlinjer för utövandet av personcentrerad vård i praktiken skapas för att säkerställa resultatet 

av hur arbetsmiljön påverkar personcentrerad vård. 

 

10. Förslag till vidare forskning 
Ytterligare forskning behöver göras för att utveckla sambanden mellan stress, utbrändhet och 

personcentrerad vård samt att förhindra risken för arbetsrelaterade skador både på personal och 

patienter. Eftersom begreppet personcentrerad vård upplevs som svårtolkat av behörig 

vårdpersonal behöver fler studier göras på ett större antal deltagare. För att värdera hur stress 

påverkar sjuksköterskans omvårdnad av personcentrerad vård ges förslag på vidare forskning 

på fem grupper: nyexaminerade sjuksköterskor, sjuksköterskor med ett års erfarenhet 
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(arbetsgrad 100%), sjuksköterskor med fem års erfarenhet (arbetsgrad 100%), sjuksköterskor 

som sökt hjälp för symtom relaterat till stress, samt sjuksköterskor som kommit tillbaka i  

tjänst efter en sjukskrivning relaterat till stress. 



 

21 
  

11. Referenser 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Hämtad från Riksdagens webbplats: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160 

Arnetz, J.E., Zhdanova, L., & Arnetz, B.B. (2016). Patient involvement: A new source of stress 

in health care work? Health communication, 31(12). 1566-1572. doi: 

10.1080/10410236.2015.1052872 

Bolster, D., & Manias, E. (2010). Person-centered interactions between nurses and patients 

during medication activities in an acute hospital setting: Qualitative observation and interview 

study. International journal of nursing studies, 47(2). 154-165. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2009.05.021 

Duffield, C., Diers, D., O’Brien Pallas, L., Aisbett, C., Roche, M., King, M., & Aisbett, K. 

(2011).Nursing staffing, nursing workload, the work environment and patient outcomes. 

Applied nursing research, 24(4). 244-255. doi: 10.1016/j.apnr.2009.12.004  

 

Edvardsson, D., Watt, E., & Pearce, F. (2017). Patient experiences of caring and person-

centeredness are associated with perceived nursing care quality. Journal of advanced 

nursing,73(1),217-227. doi: 10:1111/jan.13105 

 

Esmaeili, M., Ali Cheraghi, M., & Salsali, M. (2014) Barriers to patient-centered care: a 

thematic analysis study. International journal of nursing knowledge, 25(1), 2-8. doi: 

10.1111/2047-3095.12012 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Forskningsetiska nämnden. (2017). Helsingforsdeklarationen. Hämtad: 2018-02-07. Från: 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/  

  

Friberg, F. (2017). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur AB. 

 



 

22 
  

Happell, B., Dwyer, T., Reid-Searl, K., Burke, K.J., Caperchione, C.M., & Gaskin, C.J. (2013). 

Nurses and stress: recognizing causes and seeking solution. Journal of nursing management, 

21(4), 638-647. doi:10.1111/jonm.12037 

 

Haug, E., Bjålie, J.G., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V. (2007). Människokroppen. Stockholm: Liber. 

 

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hämtad från Riksdagens webbplats: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Kirwan, M., Matthews, S., & Scott. P, A. (2013). The impact of the workenvironment of nurses 

on patient safety outcomes: A multi-level modelling approach. International journal of nursing 

studies, 50(2), 253-263. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.08.020 

 

Kutney-Lee, A., McHugh, M. D., Cimiotti, J. P., Flynn, L., Neff, D. F., & Aiken, L. H. (2009). 

Nursing: A key to patient satisfaction. Health Affairs, 28(4), 669-677. doi: 

10.1016/j.mnl.2012.03.012 

 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Hämtad 21mars, 

2018, från Riksdagen, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 

 

Mark, G., & Smith, A. P. (2012). Occupational stress, job characteristics, coping and the mental 

health of nurses. British journal of health psychology, 17(3), 505-521. doi:10.1111/j.2044-

8287.2011.02051.x 

 

McHugh, M. D., Kutney-Lee, A., Cimiotti, J. P., Sloane, D. M., & Aiken, L. H. (2011). Nurses’ 

widespread job dissatisfaction, burnout, and frustration with health benefits signal problems for 

patient care. Health affairs, 30(2), 202-210. doi: 10.1377/hlthaff.2010.0100 

 

McIntosh, B., & Sheppy, B. (2013). Effects of stress on nursing integrity. Nursing standard, 

27(25), 35-39. doi:10.7748/ns2013.02.27.25.35.e7199 

 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=%D8ysten%20V%20Sjaastad
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.08.020
http://dx.doi.org/10.1016/j.mnl.2012.03.012


 

23 
  

Olsson, L-E., Jakobsson Ung, E., Swedberg, K., & Ekman, I. (2013). Efficacy of person 

centered care as an intervention in controlled trials - A systematic review. Journal of clinical 

nursing, 22(3-4), 456-465. doi:10.1111/jocn.12039 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2008). Forskningsprocessen kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber. 

 

Patientlagen (SFS 2014:821). Hämtad från Riksdagens webbplats: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821  

 

Projektmallar. (2018). GANTT-schema detaljerad [Excel]. Hämtad: 2018-01-30. Från: 

https://www.projektmallar.se/gantt-schema 

 

Rios-Risquez, M. I., & Garcia-Izquierdo, M. (2016). Patient satisfaction, stress and burnout in 

nursing personnel in emergency departments: A cross-sectional study. International Journal of 

Nursing Studies, 59. 60-67. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.02.008 

 

Russel, K. (2016). Perceptions of burnouts, it’s prevention, and it’s effects on patient care as 

described be oncology nurses in the hospital settings. Oncology nursing forum, 43(1), 103-109. 

doi: 10.1188/16.ONF.103-109 

 

Sahlsten, M. JM., Larsson, I. E., Lindencrona, C. SC., & Plos, K. AE. (2005). Patient 

participation in nursing care: an interpretation by Swedish Registered Nurses. Journal of 

clinical nursing, 14(1), 35-42. doi:10.1111/j.1365-2702.2004.00957.x  

 

Sarafis, P., Rousaki, E., Tsounis, A., Malliarou, M., Lahana, L., Bamidis, P., Niakas, D., & 

Papastavrou, E. (2016). The impact of occupational stress on nurses´ caring behaviors and their 

health related quality of life. BMC Nursing, 15(1). 1-9. doi: 10.1186/s12912-016-0178-y 

 

Sjögren, K., Lindkvist, M., Sandman, P-O., Zingmark, K., & Edvardsson, D. (2015). To what 

extent is the work environment of staff related to person-centered care? A cross-sectional study 

of residential aged care. Journal of clinical nursing, 24(9-10), 1310-1319. 

doi:10.1111/jocn.12734 



 

24 
  

 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport. Hämtad 2014-12-19. Från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad: 2018-01-  

29. Från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik- 

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Svensk sjuksköterskeförening om personcentrerad vård. 

Hämtad: 2018-02-22. Från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad: 2018-01-26. Från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 

Teng, C-I., Hsiao, F-J., & Chou, T-A. (2010). Nurse-perceived time pressure and patient-

perceived care quality. Journal of nursing management, 18(3), 275-284. doi: 10.1111/j.1365-

2834.2010.01073.x 

 

Van Bogaert, P., Clarke, S., Vermeyen, K., Meulemans, H., & Van de Heyning, P. (2009). 

Practice environments and their associations with nurse-reported outcomes in Belgian 

hospitals: Development and preliminary validation of a Dutch adaption of the Revised Nursing 

Work Index. International Journal of Nursing Studies, 46(1), 55-65. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2008.07.009 

 

 Van Bogaert, P., Kowalski, C., Weeks, S. M., Van Heusden, D., & Clarke, S. P. (2013). The 

relationship between nurse practice environment, nurse work characteristics, burnout and job 

outcome and quality of nursing care: A cross-sectional survey. International Journal of Nursing 

Studies, 50(12), 1667-1677. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.05.010 

 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01073.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01073.x
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.07.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.05.010


 

25 
  

Van Bogaert, P., Peremans, L., Van Heusden, D., Verspuj, M., Kureckova, V., Van de Cruys, 

Z., & Franck, E. (2017). Predictors of burnout, work engagement and nurse reported job 

outcomes and quality of care: a mixed method study. BMCNursing, 16(1), 1-14. doi: 

10.1186/s12912-016-0200-4 

 

Van Bogaert, P., Timmermans, O., Weeks, S. M., Van Heusden, D., Wouters, K., & Franck, E. 

(2014). Nursing unit teams matter: Impact of unit-level nurse practice environment, nurse work 

characteristics, and burnout on nurse reported job outcomes, and quality of care, and patient 

adverse events—A cross-sectional survey. International Journal of Nursing Studies, 15(8), 

1123-1134. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.12.009 

 

Wang, S., & Liu, Y. (2015). Impact of professional nursing practice environment and 

psychological empowerment on nurses’ work engagement: test of structural equation 

modelling. Journal of Nursing Management, 23(3), 287-296. doi:10.1111/jonm.12124 
 

 

You, L-M., Aiken, L. H., Sloane, D. M., Liu, K., He, G-P., Hu, Y., Yiang, X. I., Li, X-H., Li, 

X-M., Liu, H-P., Shang, S-M., Kutney-Lee, A., & Sermeus, W. (2013). Hospital nursing, care 

quality, and patient satisfaction: Cross-sectional surveys of nurses and patients in hospitals in 

China and Europe. International Journal of Nursing Studies, 50(2), 154-161. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2012.05.003

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.12.009
http://dx.doi.org/10.1111/jonm.12124
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.05.003


 

 
  

Bilaga 1. Tabell över sökmatris 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar  

Urval efter lästa 
abstrakt  

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat efter 
genomläsning av 
artiklar, n=15 

CINAHL Nurse AND burnout 1,399 20 10 3 

CINAHL Nurse AND patient AND 
burnout AND outcomes 

133 30 2 2 

CINAHL Nurse AND stress AND 
patients 

2,242 40 15 3 

CINAHL Nurses AND outcome 
AND work environment 

881 3 2 1 
 
 

CINAHL Nurses AND work 
environment AND impact 

798 10 2 
 

0 
 
 

CINAHL Patient-centered care 
AND barriers 

881 15 8 2 
 
 

CINAHL Patient centered care 
AND burnouts 
 

71 18 4 1 

CINAHL Person centered care 
AND nurses AND 
outcome 
 

99 22 4 1 

CINAHL Person-centred* AND 
nurses 
 

367 30 6 1 

CINAHL Stress AND nurse AND 
impact AND 
patientcentered care 

13 5 1 1 
 
 
 

 



 

 

Bilaga 2.Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
 
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Forsberg & Wengström (2008)



 

 

Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 
1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
 
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 

Mallen är en modifierad version utifrån Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 



 

 

Bilaga 4. Artikelmatris 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Arnetz, J.E., 
Zhdanova, L., 
& Arnetz, B.B. 
 
2016 
 
USA 
 

“Patient 
involvement: 
A new source 
of stress in 
health care 
work” 

Syftet med studien är 
att undersöka och 
mäta effekten av 
patientens delaktighet 
och samspel med 
läkare och 
sjuksköterskor. Syftet 
är även att lyfta de 
negativa och positiva 
aspekterna och sedan 
jämföra dem. 
 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var 
frågeformulär. 
 
 
 
 

n=488 sjuksköterskor 
 

Att involvera patienten 
kan orsaka en stress 
hos personalen som 
både kan vara positiv 
och negativ. För att 
förbättra effekten av 
delaktigheten av 
patienter behöver 
rutiner kring 
delaktighet införas i 
systemet. 
 

Peer review 
 
24/29 = 83% 

Bolster, D., & 
Manias, E 
 
2010 
 
Australien 
 
 

“Person-
centred 
interactions 
between 
nurses and 
patients 
during 
medication 
activities in an 
acute hospital 
setting: 
Qualitative 
observation 
and interview 
study” 
 

Syftet är att undersöka 
samspelet mellan 
patienter och 
sjuksköterskor under 
medicinering på en 
akutvårdsavdelning, 
med en underliggande 
filosofi för 
personcentrerad vård.  

Kvalitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var 
observationer och 
intervjuer.  
 
 

n= 11 sjuksköterskor 
n= 25 
patientobservationer  
n= 16 
patientintervjuer 
 

Resultatet visade att 
trots förhållningssättet 
var personcentrerad 
vård så gick vården 
ofta på rutin. Tidspress 
kan vara en av 
orsakerna till detta, 
men även okunskap 
kring hur 
personcentrerad vård 
ska användas i 
praktiken framkommer 
som orsak. 
 

Peer review 
 
24/25= 96% 

Edvardsson, 
D., Watt, E.,  
& Pearce, F. 
 
2017 
 
Australien 

“Patient 
experiences of 
caring and 
person-
centeredness 
are associated 
with 
perceived 
nursing care 
quality” 
 

Syftet är att undersöka 
patienters uppfattning 
och bedömning av 
given personcentrerad 
vård samt hur den är 
kopplad till 
omvårdnadskvaliteten 
på en akutavdelning. 
 
 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var en 
ickeexperimentell 
korrelationsdesign/ 
observationsstudie med 
frågeformulär. 
 
 

n= 210 patienter 
88 kvinnor och 116 
män. 
 

Resultatet visar att 
upplevelsen av den 
personcentrerade 
vården har ett samband 
med patientens tidigare 
upplevelser av vården. 
Det som visade sig 
påverka uppfattningen 
av vården var hur 
hjälpvillig personalen 
var och hur 
kommunikationen såg 
ut. 
 

Peer review 
 
26/29= 90% 

Esmaeili, M., 
Ali Cheraghi, 
M., & Salsali, 
M. 
 
2014 
 
Iran  
 
 

“Barriers to 
patient-
centered care: 
a thematic 
analysis 
study” 

Syftet är att undersöka 
sjuksköterskors 
inställning och 
erfarenheter av 
barriärer för att nå en 
patientcentrerad vård 
på en 
akutvårdsavdelning. 

Kvalitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var intervjuer. 
 

n= 21 sjuksköterskor 
16 kvinnor och 5 
män. 

Resultatet visade 3 
barriärer som påverkar 
den patientcentrerade 
vården: brist på 
kunskap av lagarbete, 
individuella barriärer 
och barriärer orsakade 
av ledning. 
 

Peer review 
 
22/25= 88% 

Kirwan, M.,  
Matthews, A., 
& 
Scott. P, A. 
 
2013 
 
Irland 
 

”The impact 
of the 
workenviron
ment of 
nurses on 
patient safety 
outcomes: A 
multi-level 
modelling 
approach” 
 

Syftet är att identifiera 
faktorersom påverkar 
patientens 
vårdsäkerhet på en 
vårdavdelning enligt 
sjuksköterskan.  

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var en 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär och 
självskattningsskalor.  
Studien insamlades som 
en första del av en 
större studie, för att 
utreda vården och 
sjuksköterskans 
profession i Europa. 
 

n= 1389 
sjuksköterskor 

Studien visar att 
arbetsmiljö och 
uppdelning av erfaren 
personal har betydelse 
för patient- och 
vårdsäkerheten.  
 
 

Peer review 
 
25/29= 86% 

 



 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Kutney-Lee, 
A., 
McHugh, M. 
D., 
Sloane, M. D.,  
Cimiotti, J. P., 
Flynn, L.,  
Neff, D. F., & 
Aiken, L. H. 
 
2009 
 
USA 
 

“Nursing: A 
key to patient 
satisfaction” 

Syftet är att granska 
sambanden mellan 
sjuksköterskors 
arbetsmiljö och 
patienters 
tillfredsställelse 
genom att använda 
undersökningsmetode
n Hospital consumer 
assessment of 
healthcare providers 
ans systems 
(HCAHPS). 

Kvantitativ studie. 
 
Studien grundar sig på 
data från 3 källor. 
Därefter gjordes en 
tvärsnittsstudie. 

98,000 Resultaten visar att en 
förbättrad arbetsmiljö 
kan påverka patienters 
resultat och upplevelse 
av vården. 

Peer review 
 
21/29= 
72% 

McHugh, M. 
D., 
Kutney-Lee, 
A., 
Cimiotti, J. P.,  
Sloane, D. M., 
& 
Aiken, L. H. 
 
2011 
 
USA 
 

“Nurses’ 
widespread 
job 
dissatisfaction
, burnout, and 
frustration 
with health 
benefits signal 
problems for 
patient care” 

Syftet är att jämföra 
faktorerna utbrändhet, 
arbetstrivsel och 
trivsel mellan olika 
aktörer och att granska 
om nivån på 
utbrändhet och 
arbetstrivsel har ett 
samband med arbete 
som sker i direkt 
kontakt med patienter. 
 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var 
frågeformulär och 
självskattningsskalor. 
 

n= 95,466 
sjuksköterskor. 

Resultatet visade att en 
låg patientnöjdhet hade 
samband med höga 
nivåer av utbrändhet 
och arbetsmissnöje hos 
sjuksköterskorna. 

Peer review 
 
24/29= 83% 
 

Rios-Risquez, 
M. I., & 
Garcia-
Izquierdo, M 
 
2016 
 
Spanien 
 
 

“Patient 
satisfaction, 
stress and 
burnout in 
nursing 
personnel in 
emergency 
departments: 
A cross-
sectional 
study” 

Syftet är att analysera 
sambandet mellan 
patienters 
tillfredsställelse inom 
akutvård och 
uppfattning av 
utbrändhet och stress 
hos sjuksköterskor 
som vårdar dem.  

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var 
frågeformulär och 
självskattningsskalor 
baserad på om 
deltagaren var patient 
eller sjuksköterska. 
 
 
 

n= 148 
sjuksköterskor 107 
kvinnor och 36 män. 
 
n= 390 patienter 
178 kvinnor och 212 
män. 

Resultatet visade 
attutbrändhet och stress 
hos sjuksköterskor inte 
påverkade patienternas 
upplevelse av given 
vård. 
 
 

Peer review 
 
29/29= 100% 

Russel, K. 
 
2016 
 
USA 
 
 

“Perceptions 
of Burnout, 
Its Prevention, 
and Its Effect 
on Patient 
Care as 
Described by 
Oncology 
Nurses in the 
Hospital 
Setting” 
 

Syftet är att identifiera 
uppfattningen av 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor på en 
onkologiavdelning, 
undersöka hur den 
upplevda vården 
påverkas och hur 
utbrändhet kan 
minskas. 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var 
frågeformulär och 
självskattningsskalor. 
 
 

n= 61 sjuksköterskor Resultatet visar att 
sjuksköterskorna 
upplevde att 
utbrändheten berodde 
på relationen mellan 
dem och patienterna.  
Genom samarbete och 
att involvera vänner 
och familj i patientens 
empatiska vård tros 
utbrändhet förebyggas. 
 

Peer review 
 
25/29= 86% 

Sarafis, P., 
Rousaki, E., 
Tsounis, A., 
Malliarou, M., 
Lahana, L., 
Bamidis, P., 
Niakas, D., & 
Papastavrou, E. 
 
2016 
 
Grekland 
 

”The impact 
of 
occupational 
stress on 
nurses´caring 
behaviors and 
their health 
related quality 
of life” 

Syftet är att undersöka 
sambanden mellan 
arbetsstress, 
omvårdnadsbeteende 
och livskvalitet i 
samband med hälsa.  
 
 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var 
frågeformulär och 
självskattningsskalor. 
 
 

 n= 246 
sjuksköterskor 

Resultatet visar att 
arbetsstress påverkar 
sjuksköterskor negativt 
samt att det kan 
påverka patientens 
resultat. 
 

Peer review 
 
26/29= 90% 

 

 

 



 

 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Teng, C-I.,  
Hsiao, F-J., & 
Chou, T-A. 
 
2010 
 
Kina  
 

“Nurse-
perceived 
time pressure 
and patient-
perceived care 
quality” 

Syftet är att undersöka 
hur tidspress hos 
sjuksköterskor 
påverkar patienters 
vårdkvalitet. 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var en 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär och 
intervjuer av patienter 
och sjuksköterskor. 
 
 

n= 229 
sjuksköterskor 100% 
kvinnor 
.  
n= 687 patienter 
325 kvinnor och 359 
män. 

Resultatet visar att 
tidspress hos 
sjuksköterskor minskar 
trovärdigheten i den 
patientgivna vården. 
Tidspressen visar dock 
inte på någon negativ 
påverkan hos 
sjuksköterskans empati 
till patienten. 
 

Peer review 
 
28/29= 97% 

Van Bogaert, 
P., 
Clarke, S., 
Vermeyen, K., 
Meulemans, 
H., & 
Van de 
Heyning, P. 
 
2009 
 
Belgien 

“Practice 
environments 
and their 
associations 
with nurse-
reported 
outcomes in 
Belgian 
hospitals: 
Development 
and 
preliminary 
validation of a 
Dutch 
adaption of 
the Revised 
Nursing Work 
Index” 
 

Syftet är att studera 
sambandet mellan 
sjuksköterskors 
arbetsmiljö, 
arbetsresultat och 
sjuksköterskors 
bedömning av 
vårdkvalitet på 
sjukhus i Belgien. 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var 
frågeformulär och 
självskattningsskalor. 

n= 195 
sjuksköterskor, 155 
svarade. 

Resultatet visar på 3 
teman som påverkar 
arbetsmiljön: Relation 
mellan läkare och 
sjuksköterska, 
ledarskap på 
avdelningsnivå, 
ledarskap och 
organisatoriskt stöd 
från sjukhusledningen. 

Peer review 
 
25/29= 86% 

Van Bogaert, 
P., 
Kowalski, C.,  
Weeks, S. M., 
Van Heusden, 
D., & 
Clarke, S. P. 
 
2013 
 
Belgien 

“The 
relationship 
between nurse 
practice 
environment, 
nurse work 
characteristics
, burnout and 
job outcome 
and quality of 
nursing care: 
A cross-
sectional 
survey” 
 

Syftet med studien är 
att undersöka hur 
arbetsmiljön påverkar 
arbetsresultatet och 
vårdkvaliteten.  

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var en 
tvärsnittsstudie utifrån 
två sjukhus varav det 
ena var holländskt 
talande och det andra 
var franskt talande. 
 
 

n= 1201 
sjuksköterskor 85,2% 
kvinnor. 

Studien visar att det är 
viktigt att 
sjuksköterskor 
involveras i beslut 
gällande vården och 
uppföljning av 
vårdresultat, samt att 
det är viktigt att 
sjuksköterskor jobbar 
tillsammans i en trygg 
arbetsmiljö baserad på 
delade värderingar.  

Peer review 
 
24/29= 83% 

Van Bogaert, 
P., 
Peremans, L., 
Van Heusden, 
D., 
Verspuj, M., 
Kureckova, V., 
Van de Cruys, 
Z., & Franck, 
E. 
 
2017 
 
Belgien 
 

“Predictors of 
burnout, work 
engagement 
and nurse 
reported job 
outcomes and 
quality of 
care: a mixed 
method 
study” 

Syftet är uppdelat i 3 
delar.Att göra en 
prövning av två 
tidigare framställda 
modeller för att 
utvärdera arbetsmiljö 
och arbetsegenskaper 
för att förebygga 
utbrändhet och 
engagemang. Likväl 
som sjuksköterskans 
syn av arbetsresultat 
och vårdkvalitet. 
Att studera 
sjuksköterskor och 
dämpa upplevelsen av 
arbetsbörda. 
Att förklara och 
översätta de två 
modellerna. 
 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var en 
följdstudie på 
kvantitativ och 
kvalitativ forskning. 
 
 

n= 751 
sjuksköterskor 

Resultatet visar att 
sjuksköterskors oro 
relaterar till den höga 
och långvariga 
arbetsbördan. Det visar 
även hur dur det 
påverkar patientens 
säkerhet och kvalitet av 
vården. 

Peer review 
 
27/29= 93% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Van Bogaert, 
P., 
Timmermans, 
O., 
Weeks, S. M., 
Van Heusden, 
D., 
Wouters, K., & 
Franck, E. 
 
2014 
 
Belgien 
 

“Nursing unit 
teams matter: 
Impact of 
unit-level 
nurse practice 
environment, 
nurse work 
characteristics
, and burnout 
on nurse 
reported job 
outcomes, and 
quality of 
care, and 
patient 
adverse 
events—A 
cross-
sectional 
survey” 
 

Syftet är att undersöka 
effekten av 
sjuksköterskans 
arbetsmiljö, 
arbetsegenskaper, 
utbrändhet, 
vårdkvalitet och 
negativ påverkan av 
patienter på vårdnivå. 

Kvantitativ studie 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var en 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär och 
självskattningsskalor. 
 
 

n= 1108 
sjuksköterskor. 

Resultatet visar att en 
faktor för 
sjuksköterskors 
utbrändhet påverkas av 
patienter och deras 
anhöriga. Plötsliga 
negativa händelser har 
dock ingen påverkan på 
utbrändheten.  

Peer review 
 
26/29= 90% 
 
 

Wang, S., & 
Liu, Y. 
 
2015 
 
Kina 

“Impact of 
professional 
nursing 
practice 
environment 
and 
psychological 
empowerment 
on nurses’ 
work 
engagement: 
test of 
structural 
equation 
modelling” 
 

Syftet är att undersöka  
om den psykologiska 
delaktigheten har ett 
samband med 
vårdmiljön och 
engagemang. 
 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var en 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär. 
 
 

n= 218 
sjuksköterskor  
216 kvinnor och 2 
män. 
 

Resultatet visar att 
hypotesen om att 
arbetsmiljö och psykisk 
delaktighet har ett 
samband för 
sjuksköterskans trivsel.  

Peer review 
 
24/29= 83% 

You, L-M.,  
Aiken, L. H., 
Sloane, D. M.,  
Liu, K.,  
He, G-P.,  
Hu, Y.,  
Yiang, X. I.,  
Li, X-H.,  
Li, X-M.,  
Liu, H-P.,  
Shang, S-M., 
Kutney-Lee, 
A., & Sermeus, 
W. 
 
2013 
 
Kina 
 

”Hospital 
nursing, care 
quality, and 
patient 
satisfaction: 
Cross-
sectional 
surveys of 
nurses and 
patients in 
hospitals in 
China and 
Europe” 

Syftet är att undersöka 
sambandet mellan 
variationen på olika 
sjukhus gällande 
personal, utbildning, 
arbetsmiljö, patienters 
syn av vården samt 
sjuksköterskans 
arbetskraft i Kina 
jämfört med i Europa. 

Kvantitativ studie. 
 
Tillvägagångssättet som 
användes var en 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär och 
självskattningsskalor. 
 
 

n= 181 sjukhus  
9688 sjuksköterskor 
och 5786 patienter. 

Resultatet visar att de 
sjukhus som haren 
bättre arbetsmiljö haren 
mindre procentuell 
andel stressade och 
utbrända 
sjuksköterskor.  
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