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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Utmattningssyndrom drabbar ofta personer inom människovårdande yrken, det vill säga 

personer inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor med en stor ledarskapsroll löper 

större risk att drabbas av utmattningssyndrom. En ökning av sjukskrivningar under de 

senaste åren har skett och orsaken är till största del arbets- eller familjerelaterat.  

 

Syfte  

 

Syftet var att undersöka om, och i så fall hur, omvårdnaden och patientsäkerheten kan 

påverkas av sjuksköterskans utmattningssyndrom och vilka hanteringsstrategier som kan 

tillämpas för att hämma dessa. 

 

Metod  

 

Litteraturöversikt med sökningar i databaserna: PubMed, CINAHL, PsykInfo.  Detta 

resulterade i 15 stycken vetenskapliga artiklar. Dessa bedömdes och analyserades enligt 

Sophiahemmets bedömningsunderlag. 

 

Resultat 

 

Resultatet i de vetenskapliga artiklarna redovisas i tre teman: Påverkan på omvårdnad, 

påverkan på patientsäkerhet och hanteringsstrategier. Inställning, erfarenhet, kön, ålder, 

arbetsmiljö är faktorer som påverkar utmattningssyndrom och dess påverkan på omvårdnad 

och patientsäkerhet.  

 

Slutsats 

 

Omvårdnaden och patientsäkerheten påverkas negativt när sjuksköterskan lider 

utmattningssyndrom. Det finns hanteringsstrategier att tillämpa för att hantera 

utmattningssyndrom. Arbetsmiljö och arbetsbelastningen kan förbättrats för att hindra 

förekomsten av utmattningssyndrom hos sjuksköterskor.  

 

Nyckelord: Hanteringsstrategier, Omvårdnad, Patientsäkerhet, Utmattningssyndrom.  
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BAKGRUND 

Termen utbrändhet applicerades i ett psykologiskt sammanhang vid 1960-talet för att 

beskriva iakttagelser gjorda i arbetslivet.  År 2005 ändrades termen utbrändhet till 

utmattningssyndrom på Socialstyrelsens önskan. Utmattningssyndrom drabbar ofta 

personer inom människovårdande yrken, det vill säga personer inom hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskor med en stor ledarskapsroll har större risk att drabbas av 

utmattningssyndrom. En ökning av sjukskrivningar under senaste åren har skett och 

orsaken är till största del arbets- eller familjerelaterat (Währborg, 2009). 

 

Det är viktigt att förbättra studier och forskning om utmattningssyndrom hos 

sjuksköterskan då det kan ha effekt på deras dagliga utförande av omvårdnad och 

patientsäkerheten (Filgueira Martins Rodrigues, Pereira Santos & Sousa, 2017: Rodrigues, 

Santos & Sousa, 2017). 

Sjuksköterskans ansvar 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Personcentrerad omvårdnad har en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt 

synsätt där människan speglar sig som aktiv, skapande och som en del i ett sammanhang. 

Existentiell filosofi beskriver människans existens, upplevelser, frihet och ansvar för sitt 

eget liv samt idén om att människan har möjlighet att skapa sitt eget liv och livsmening. 

Inom omvårdnad ses människan som en fri individ med förmågan att göra val och ta 

ansvar som en unik varelse. Därför ska människan alltid bemötas utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt efter sina förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Omvårdnad handlar även om att förstå situationen, att kunna nyttja sin 

professionella bedömningsförmåga och att handla för den andras bästa (Alvsåg, 2012). 

 

Människan blir en patient först när denne får motta professionell vård. Vanligen bedrivs 

omvårdnad på personnivå och innehåller då en relationsaspekt och en sakaspekt. En person 

i behov av omvårdnad som behöver hjälp med stöd är en sakaspekt. Detta ska göras utifrån 

ett gott bemötande vilket är en relationsaspekt. Målet med den personcentrerade 

omvårdnaden är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande 

och visa värdighet för en person med ohälsa oberoende av vilken bakgrund, ålder, kön och 

sociala villkor personen innehar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Behovet av att ta 

itu med patienternas behov, familjemedlemmar och andra medarbetare utgör ibland en stor 

utmaning för sjuksköterskan. Kontinuerlig kunskapsutveckling hos sjuksköterskor är 

viktigt för tillämpning av omvårdnaden (Dagona, Gandi, Karick & Wai, 2011). 

 

Patientsäkerhet 

 

Enligt sjuksköterskans kärnkompetenser ska sjuksköterskan kunna ge säker vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) genom att förebygga och minska konsekvenserna av 

händelser som påverkas av brist i patientsäkerheten. Målet inom hälso-och sjukvården är 

att handlingsplaner gällande patientsäkerheten ska finnas på arbetsplatsen. Teamet ska ha 

ett gemensamt patientsäkerhets tänk. Inom varje verksamhet finns en person med ansvar 

för patientsäkerheten (Emanuel et al., 2008).  
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“Legitimerad sjuksköterska ska vara riskmedveten och arbeta proaktivt genom att 

identifiera risker och rapportera negativa händelser” (Svensk sjuksköterskeförening, 2012 

s. 8-9). Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) har hälso- och sjukvårdspersonalen 

skyldighet att bevara en hög patientsäkerhet och även bidra till denna. Ytterligare en 

skyldighet är att lämna rapport om risker för skador inom vården eller om händelser skulle 

kunna bidra till vårdskada för vårdgivaren. “Patientsäkerhet är dessutom ett relativt nytt 

tvärvetenskapligt kunskapsområde som delvis ligger utanför det traditionella medicinska 

området” (Ödegård, 2013, s. 255). Patientsäkerheten definieras enligt 

Patientsäkerhetslagen (2010) som "skydd mot vårdskada". Med detta menas att 

förebyggande åtgärder ska finnas för att undvika dödsfall, psykisk, kroppslig eller lidande 

skada. Ödegård (2013) beskriver att risktänkandet inom vården är mer komplicerat än i 

andra yrken. Agerandet måste ske under andra omständigheter och sjuksköterskan måste 

tillförlita sig på sina egenskaper för att applicera detta risktänkande.  

 

Samverkan i team – Ledarskap 

 

Ledarskap har en stor roll i sjuksköterskans profession. Genom ett bra ledarskap från 

sjuksköterskan tillgodoses patienten med bästa tillgängliga kunskap. Sjuksköterskan ska 

även ta till vara på kompetens, medarbetare samt ha ett gott samarbete mellan dessa 

(Larsson, 2014). I kompetensbeskrivningen på Svensk sjuksköterskeföreningens (2016) 

hemsida framgår det att ledarskapet ska ha en inriktning på patientnära omvårdnadsarbete 

för att ge en god och säker vård. “Följer och främjar personalens hälsa och kompetens med 

målet att de ska kunna göra ett gott arbete” (ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor, 2012, s. 

10).  

Personer inom människovårdande yrken tar på sig allt större ansvar, pressar sitt 

arbetsschema och hamnar i situationer som medför fysiska och emotionella påfrestningar 

(Maslach, 2003). Sjuksköterskans chef i vårdmiljön förväntas ha hög kvalitet och kunna 

skapa hälsosamma miljöer att arbeta i för att minska risken för utmattningssyndrom hos 

sjuksköterskan (Arsenault Knudsen, Pinekenstein, Rainbow & Steege. 2017). 

Sjuksköterskan ska sträva efter att vara en inspirationskälla med positiv anda där 

applicering sker genom att lyssna, stötta och handleda medarbetare (Larsson, 2014). Ett bra 

ledarskap är när vårdpersonalen har skapat en kultur där det är accepterat att ta hand om 

sina egna behov under ett arbetsskift (AACN, 2017). Inom hälso- och sjukvården verkar 

utmattningssyndrom och ledarskap ha ett nära samband. Hur hanteringen av sitt ledarskap 

utförs kan ha en påverkan om sjuksköterskan drabbas av utmattningssyndrom eller inte 

(Fradelos et al., 2014). 

 

Utmattningssyndrom 

Utmattningssyndrom innebär fysisk och psykisk utmattning efter långvarigt 

stresspåslag.  Symtombilden beskrivs genom kognitiva störningar i kombination med 

affektiva problem samt olika somatiska symtom. Syndromet förekommer ofta i en 

kombination av stressfaktorer både privat och på arbetsplatsen under en längre tid 

(Socialstyrelsen, 2003). Dessa symtom beskriver Währborg (2009) som utmattning, 

trötthet, minnessvårigheter, kraftlöshet, minskad arbetsmoral samt en eller flera 

stressfaktorer. Socialstyrelsen (2003) menar att utmattningssyndrom kan innebära 



 

 

 

   

 

 

 

3 

kognitiva svårigheter exempelvis koncentrationssvårigheter, minnesproblematik och 

försämrad orienteringsförmåga. Personer med utmattningssyndrom får svårigheter att 

genomföra arbetsuppgifter som kräver god kognitiv förmåga till exempel att utföra arbete 

med många olika uppgifter under tidspress.  

Socialstyrelsen (2003) beskriver att utmattningssyndrom definieras som ett tillstånd som 

utvecklas till följd av en eller flera stressfaktorer vilka har funnits under sex månaders tid. I 

diagnosen utmattningssyndrom ingår en specificerad orsak, nämligen stress. Det är dock 

inte specificerat vilken form av stress det rör sig om. Begränsning av diagnosen finns då 

det inte enbart får orsakas av arbetsrelaterad stress. Varaktigheten av de specifika 

symtomen ska ha varat i minst två veckor. Sjukvårdens komplexitet fortsätter att öka, 

sjuksköterskorna kommer fortsätta att känna bördan och sannolikt öka sin samvetsstress. 

Yngre sjuksköterskor upplever oftare utmattningssyndrom, vilket kan leda till att de lämnar 

yrket (Kelly, Runge & Spencer, 2015). 

Samvetsstress eller “compassion fatigue” som det även heter är ett begrepp som används 

inom vårdyrket för att beskriva en del i utmattningssyndromet (Wiklund Gustin, 2015). Det 

beskrivs som en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskor. En känsla av att inte kunna ge 

patienterna den vård sjuksköterskan önskar. Det finns många anledningar till att 

compassion fatigue sker. En av anledningarna är att sjukvårdspersonal bryr sig om andra 

människor regelbundet. Sjukvårdspersonal använder emotionella reserver för att vårda 

andra och om dessa inte fylls på tar det stopp (Mendes, 2017). Utmattningssyndrom 

förekommer ofta i jobb där arbetet sker i samverkan med andra människor (Abbaszadeh, 

Elmi, Borhani, & Sefidkar, 2017: Maslach & Jackson, 1981). Samvetsstress kan i sin tur 

överföras till patienter, kollegor eller i andra sällskap (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 

Personer med samvetsstress gillar sitt yrke men har svårigheter att bevara det emotionella 

engagemanget med patienterna (Hickman & Kolthoff, 2017).  

Mötet mellan patient och sjuksköterska är en viktig del i vård och omsorg. När 

arbetsbelastningen ökar kan personalbeteendet förändras och en ökad oro hos både patient 

och kollegor kan uppstå. Inte för att sjuksköterskan vill det utan på grund av begränsningar 

av den ökade fysiska, mentala och emotionella bördan av arbetet (McInulty, 2014). 

Samvetsstress måste studeras i sin helhet genom en identifikation av vilka specifika 

egenskaper och erfarenheter som utspelar sig i fenomenet bland personer anställda inom 

hälso- och sjukvård samt undersöka vilka personliga egenskaper som kan ge skydd (Eyre 

& Lombardo, 2011). 

Maslach (2003) definierar utmattningssyndrom som emotionell utmattning, 

depersonalisation, vilket innebär upplevelse av förändrad verklighet och nedsatt personlig 

prestation som förekommer hos personer som jobbar med andra människor. The Maslach 

Burnout Inventory, MBI, uppfanns för att mäta de tre aspekterna av utmattningssyndromet, 

och dessa är emotionell utmattning, depersonalisation och nedsatt personlig prestation. 

Maslach & Jackson (1981) skriver att MBI är den mest använda skalan i både forskning 

om utmattningssyndrom och i olika utbildningsprogram. Utvecklandet av MBI behövs för 

att kunna bedöma utmattningssyndrom hos personalarbetare. Mätinstrumentet ger en bättre 

förståelse för de personliga, sociala och de variabler som hämmar eller minskar 

utmattningssyndrom. MBI har använts och översatts i Ungern i studie där resultatet blev att 

mätinstrumentet kan appliceras globalt (Mészáros, Ádám, Szabó, Szigeti, & Urbán, 2014). 
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Sårbarhet och riskfaktorer 

Sårbarhet innefattas både i den biologiska- och sociala sårbarheten. I svåra livssituationer 

provoceras sårbarheten i samband med ohälsa och beroende. Inom vården finns sårbarhet 

hos patienten som gör att vårdpersonal blir ansvarig då tilliten ligger hos dem. Genom att 

skydda och visa respekt för människors sårbarhet, värnas och respekteras även människans 

värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Varje människa är unik och har 

individuella skillnader vilket är en sårbarhet för utmattningssyndrom (Maslach, 2003). 

Det finns olika riskfaktorer för att utveckla utmattningssyndrom. Det kan vara påverkan av 

arbetsmiljön, civilstånd, familjeförhållanden, kön, ålder, etnicitet, utbildning och 

personlighet. Det finns tydligt samband mellan ålder och utmattningssyndrom. Inom 

människovårdande yrken är utmattningssyndrom vanligare hos yngre än äldre, vilket beror 

på mindre arbetslivserfarenhet.  

Män och kvinnor har liknande erfarenheter av utmattningssyndrom. En av skillnaderna är 

att män upplever känslan av utmattningssyndrom oftare medan kvinnor upplever 

emotionell utmattning intensivare och oftare än män. Männen får lättare depersonalisation 

och känslokall inställning till kollegor. Skillnader i den etniska bakgrunden kan påverka 

hur individen prioriterar familje- och arbetsförhållanden (Maslach, 2003).  

Ensamstående personer som jobbar har större risk att drabbas av utmattningssyndrom och 

detta för att det blir en emotionell börda att hålla allt inom sig. Utbildningen kan vara en 

riskfaktor för utmattningssyndrom då en lägre utbildningsnivå har större risk att drabbas av 

syndromet.  Akutavdelningar löper större risk för utmattningssyndrom då den dagliga 

stressen utgör risken som kan leda vidare till depression och ångest vilket är bidragande 

faktorer till utmattningssyndrom (Rozo, Olson, Thu, & Stutzman, 2017). Studier om 

sårbarhetsfaktorer inom ämnet har ökat men mer forskning behövs inom området (Franck 

et al., 2017).    

Arbetsmiljön är en riskfaktor för sjuksköterskans utmattningssyndrom. Om arbetsbördan 

blir för stor försämras kontakten mellan sjuksköterskan och patienten. Mindre tid för 

samtal, färre omvårdnadshandlingar och uppföljningen på patienterna sjunker. Förutom att 

kvantiteten på omvårdnad, samtal och uppföljning så sänks även kvaliteten. Upplevelse av 

nedsatt prestation kan i sin tur leda till utmattningssyndrom (Maslach, 2003). Arbetsmiljön 

påverkar sjuksköterskans mående, både under arbete och efter vid återhämtning. Det är 

viktigt att sjuksköterskor känner kontroll över arbetsmiljön och det handlar om att kunna se 

helheten för att då kunna se sin egen roll i detta (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017).  

 

Hanteringsstrategier 

En konsekvens av stress kan vara brist i beslutfattande och prioritering. Om stressnivåerna 

skulle bli för höga i förhållandet till bemästrandet av stressen kan en ond cirkel av skapas. 

Som sjuksköterska kommer bemästringen av den egna upplevda stressen behöva utföras, 

detta genom olika hanteringsstrategier (Wiklund Gustin, 2015).  
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Kognitiv beteendeterapi 

 

Kognitiv beteendeterapi, KBT, innebär att undersöka frågan om vad som fungerar för 

individen för att uppnå individens mål. Utförandet av KBT ska hjälpa individen till nya 

insikter, inlärning och korrigering av erfarenheter. Detta ska ske inom givna paradigm utan 

dömande och förutfattade meningar av terapeuten. Ett av de viktigaste målen med KBT är 

att via kommunikation, tankar och beteende lära patienten att reglera och leva med sina 

känslor (Kåver, 2016). KBT utförs genom undersökningar, analyser, kontroller, 

förutsägelser och modifieringar av beteenden hos individen. Detta genom att få fram nya 

beteendemönster kunna hantera olika situationer som tidigare orsakat obehagliga psykiska 

symtom (Ramos-Ruggiero, 2013). Detta är en förutsättning för att individen ska kunna 

agera på ett välfungerande sätt och öka förutsättningarna för att kunna uppleva respekt, 

gemenskap och kärlek samt att känna mening med tillvaron (Kåver, 2016).  I terapiformen 

används inte enbart samtal utan en utvärdering av nya kunskaperna görs, detta genom att 

applicera de alternativa beteendemönstren (Ramos-Ruggiero, 2013). 

 

Idag ses inte KBT som en metod utan snarare en samling av metoder, ett så kallat 

"metodparaply". KBT tillgodoser individens mående på många olika sätt. Detta på grund 

av att KBT är en pedagogisk metod och baserar sig på en respektfull, jämlik och positiv 

människosyn. Alla kan genom övning, nya erfarenheter lära sig att hantera känslor och 

tankar (Kåver, 2016). En studie gjord på sjuksköterskor med jobbstress utövades kognitiv 

beteendeterapi två timmar vid åtta tillfällen, en gång i veckan. Orsaken till deras stress var 

bristande kontroll över stressiga situationer samt brist på kommunikation. Studiens mål var 

att återfå samt ta kontroll över situationer och hantera dessa. Resultatet visade att 

behandlingen hade god effekt då hanteringen av de stressande situationerna hanterades 

bättre och gav mindre stress som följd. KBT är ett säkert och effektivt tillvägagångssätt 

(Shariatkah, Farajzadeh & Khazaee, 2017). 

 

Coping 

 

Stress leder till olika reaktioner hos individer. Dessa stressituationer kallas för stressorer. 

Hur individen tolkar samt värderar dessa stressorer och dess möjligheter att hantera dem 

kommer ligga som grund till hur individen kommer reagera. Bemästringen av stressen kan 

ske genom handlingar som appliceras i dessa sammanhang, vilket kallas coping. 

Utvecklingen av copingstrategierna är kopplat till hur hanteringar av situationer under 

livets gång har skett. Genom att bli medveten om vilka stressorer sjuksköterskan har i 

vardagen och i arbetet kan copingstrategier bearbetas fram för att förebygga och minska 

utmattningssyndromet (Wiklund Gustin, 2015). 

 

Reaktion och handlingar kring stress har betydelse för hur det framtida måendet kommer 

uttrycka sig. Trots sina besvär ska individen kunna fungera så bra som möjligt och detta 

genom att ha olika copingstrategier för att hantera olika situationer (Fink & Rosendal, 

2013). Emotionell hantering av situationer och att ändra sitt tankesätt kring detta har 

positiv inverkan på psykiska måendet. Genom självinsikt och positivt tänkande kunna 

förbättra måendet genom att hantera stressiga situationer (Larsson et al., 2018).  
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Kommunikation 

 

Begreppet kommunikation är mångtydigt. Den emotionella kommunikationen innefattar 

tillit, respekt och tröst. Detta visas genom förståelse samt att kunna berätta om sina egna 

upplevelser. Studier på kommunikationskvalitet samt olika kommunikations interventioner 

har gjorts. Dessa har genomförts genom utbildning för vårdpersonal i olika tekniker för att 

kommunicera effektivt. Den etiska kommunikationen syns inte bara i etiska konflikter och 

dilemman utan den blir också synlig i den ömsesidiga respekten mellan människor. Etisk 

kommunikation synliggörs också där respekten för en själv utvecklas till respekt och 

omsorg om andra. Dock är all kommunikation svår att upprätthålla, vilket kan medföra 

svårigheter att bearbeta information och göra val (Fredriksson, 2017).  Det är påvisat att 

personal med problem är mer benägna att dela med sig av sina problem om öppen 

kommunikation är en policy på arbetsplatsen. Effektiv kommunikation kan uppnås genom 

respekt för varandras roller på arbetsplatsen (Vermeir et al., 2018). 

Problemformulering  

Dagens forskning visar att personer i människovårdande yrken har en större risk att 

drabbas av utmattningssyndrom. Forskningen kring sjuksköterskans utmattningssyndrom 

har ökat men det behövs mer forskning kring ämnet då kunskapsluckor finns. Eftersom 

utmattningssyndrom kan ha påverkan på omvårdnaden och patientsäkerheten (Filgueira 

Martins Rodrigues et al., 2017; Rodrigues et al., 2017) görs denna studie för att belysa 

konsekvenser av utmattningssyndrom samt om hanteringsstrategier finns att tillämpa.  

 

SYFTE  

Syftet var att undersöka om, och i så fall hur omvårdnaden och patientsäkerheten kan 

påverkas av sjuksköterskans utmattningssyndrom och vilka hanteringsstrategier som kan 

tillämpas för att hämma dessa. 

 

METOD  

Val av Metod 

Litteraturöversikt valdes som metod. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att syftet 

med en litteraturöversikt kan vara att förtydliga kunskapsläget inom ett specifikt område.  

En litteraturöversikt ger en större helhet, variation och underlag för att skapa en överblick. 

Forskning kring sjuksköterskans hanteringsstrategier för utmattningssyndrom och hur det 

kan påverka omvårdnaden och patientsäkerheten har ökat men det krävs mer forskning 

vilket motiverar till denna sammanställning. 
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Urval  

Inklusionskriterier 

 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008 och 2018 för att forskningen skulle vara så 

tidsenlig som möjligt. Artiklarna ska besvara denna studies syfte. I arbetet inkluderades 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Kvantitativ design innebär att studien är gjord av 

strukturerade mätningar som visar resultat via till exempel statistik och kvalitativ design 

beskrivs som bland annat intervjustudier. Detta för att både få med statistik och upplevelser 

(Polit & Beck, 2017). Etisk granskning och etiskt övervägande av artiklarna ska vara gjord 

för att ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska uppfyllas (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012).  Artiklarna ska vara peer reviewed, vilket innebär att andra forskare har granskat 

artiklarna innan publicering. Detta för att få en högre forskningskvalitet (Karlsson, 2012). 

Behärskningen av språket är viktigt därav endast artiklar på engelska eller svenska. 

Undersökningsgruppen som inkluderades är alla legitimerade sjuksköterskor som aktivt 

jobbar med omvårdnad oavsett arbetsplats och land. 

 

Exklusionskriterier 

 

Artiklar gjorda på studenter exkluderades. Artiklar som hänvisar till vårdpersonal generellt 

och inte bara till sjuksköterskor exkluderades då det inte besvarade syftet.  

 

Datainsamling  

Arbetet började med att söka på relevanta kärnbegrepp till arbetets syfte vilket gjordes 

individuellt. Dessa begrepp blev: utmattningssyndrom, hälsa, sjuksköterska, samvetsstress, 

stress, utbrändhet, ledarskap, faktorer, patientsäkerhet, omvårdnadskvalitet, riskfaktorer, 

mätningar och omvårdnad. Därefter användes Medical Subject Headings (MeSH) för en 

översättning från svenska till engelska för att kunna hitta sökord till de olika databaserna. 

Cumulativ Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) användes för att hitta 

artiklar inom omvårdnad (Karlsson, 2012).  PubMed användes för att hitta material inom 

medicin och omvårdnad. Psychological Abstracts (PsychINFO) användes som en databas 

för att hitta material inom beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). 

Utmattningssyndrom i MeSH gav sökordet burnout. Genom att använda AND, vilket är en 

av de booleska operatorerna kunde sökorden kombineras för att få fram relevant material 

(Forsberg & Wengström, 2013). Till exempel nursing care AND burnout. Med hjälp av de 

olika sökorden, inklusions- och exklusionskriterierna påbörjades artikelsökningen i dem 

olika databaserna PsychINFO, CINAHL och PubMed.  

 

Sökningarna redovisas i söktabellen. 

Sökord: Nursing care, burnout, patient safety, burnout professional, health, factors, nurse.  
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TABELL 1. 

Databas 

Sökord 

Antal Antal Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar datum träffar 
lästa 

abstrakt 

CINAHL/PsychINFO 

Burnout 

professional 

AND Nurse 

AND 

Patient care 

170 20 6 1 

24/1-2018 

PubMed           

Nursing 

care AND 

Health 

AND 

Factors 

AND 

Burnout 

104 15 8 1 

29/1-2018 

CINAHL/PsychINFO 
Patient 

safety AND 

burnout 

professional 

147 10 5 2 

29/1-2018 

CINAHL/PsychINFO 
Nurse AND 

Burnout 

AND 

Coping 

330 32 18 5 

5/2-2018 

CINAHL/PsychINFO Nursing 

care AND 

Burnout 

278 35 20 5 

5/2–2018 

PubMed 

Burnout 

professional 

AND Nurse 

AND 

Nursing 

care 

1072 30 9 1 

12/2-2018 

Totalt   2101 142 66 15 
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Dataanalys 

Det första steget var att söka efter information och reflektera kring varje vald artikel vilket 

påpekas av Forsberg och Wengström (2013) är en del i arbetsprocessen. Sökträffar i de 

olika databaserna gjordes med kombinationer av sökord därefter lästes artiklarnas titlar och 

abstrakt. En grovsållning av dessa artiklar resulterade i att flera artiklar lästes.  Läsning 

skedde individuellt och det var upp till båda parterna att bedöma vilka artiklar som skulle 

inkluderas till nästa steg i bearbetningen genom samtal. Därefter skrevs de valda artiklarna 

ut i dubbletter så en bedömning av båda författarna på varje vald artikel kunde utföras och 

leda till en diskussion om etik och källkritik men även om innehållet. Därefter avgjordes 

vilket material som var relevant och tillförlitligt. De inkluderade artiklarna granskades för 

att avgöra om de kunde besvara syftet. I samtalen om artiklarna framkom det att 

omvårdnad, ledarskap, sårbarhet, patientsäkerhet tillsammans med utmattningssyndrom 

hade en genomgående röd tråd. 

Artikelgranskningen utfördes utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

kvalitet som är gjord av Willman, Stoltz och & Bahtsevani (2011) och Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) (Bilaga A). Matrisen graderade den vetenskapliga kvalitén utifrån 

artikelns tolkning av data, val av metod, beskrivning av arbetsprocessen och 

tillförlitligheten av resultatet. Bedömningen av artiklarna utfördes och de med hög kvalitet 

inkluderades och de med låg kvalitet exkluderades, detta för att uppnå ett högkvalitativt 

resultat. Det fanns en artikel med medelkvalitet som inkluderades då det besvarande syftet. 

Sammanställningen av de inkluderade artiklarna klassificerades, bedömdes och 

sammanställdes i en matris, se Bilaga B. Hanteringsstrategier för utmattningssyndrom hos 

sjuksköterskan och dess påverkan på omvårdnad och patientsäkerhet eftersöktes i 

artiklarna. När artiklar stämde överens med syftet samt följde inklusionskriterierna kunde 

artiklarna inkluderas (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Artiklar där båda parterna 

ansåg att relevant information fanns och besvarade syftet inkluderades i arbetet. 

Kvalitativ analysmetod användes under dataanalysen detta genom att organisera, 

strukturera och få fram innebörden i artiklarna samt få fram kategorier och schemalägga 

informationen som framkom (Polit & Beck, 2017). En individuell läsning av samma artikel 

utfördes av båda författarna där båda markerade information med markeringspennor i olika 

färger. De kategorier som framkom var påverkan på omvårdnad, påverkan på 

patientsäkerhet samt hanteringsstrategier. Samtal kring tankar, åsikter och funderingar 

uppstod efter lästa artiklar vilket gjorde att den individuella tolkningen kunde uttryckas. De 

utskrivna artiklarna lästes flera gånger för en bättre förståelse av innehållet i artiklarna 

(Polit & Beck, 2017).   

Forskningsetiska överväganden  

En av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara etiskt godkända av en kommitté 

eller att forskarna beskrev noggrant sitt tillvägagångssätt av det etiska övervägandet, vilket 

Forsberg och Wengström (2013) understryker är viktigt vid en litteraturstudie. 

Forskningsetik finns för att skydda deltagarna som deltar i studien från att utsättas för 

skada, risker och kränkningar. För att studien ska vara etisk godkänd ska deltagarna 

informeras om varje del av studien samt att ett skriftligt samtycke ska ha givits. All 

information om individerna är konfidentiell och informationen som insamlas i studien ska 
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enbart användas i vetenskapligt syfte. Allt detta ska behandlas genom sekretess och 

bearbetas på korrekt sätt. (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

är god etik ett viktigt perspektiv i vetenskaplig forskning och att inhämtandet av den nya 

kunskapen ska vägas mot kravet att skydda individernas deltagande i studien. Forskaren 

ska göra en etisk avvägning samt visa omsorg för att inte göra skada på deltagarna. “Ett 

krav på alla vetenskapliga studier är att det görs etiska överväganden.” (Forsberg & 

Wengström, 2013, s145).   

 

Tillämpningen av forskningsetiska överväganden i denna studie skedde genom att 

artiklarna kritiskt granskats genom Sophiahemmets bedömningsunderlag för 

kvalitetsgranskning. Detta bedömningsunderlag var till hjälp för att få en kunskap för vad 

artikeln skulle innehålla och för att ha god kvalité och trovärdighet. Granskningen av 

artiklarna gjordes efter hur information till deltagarna i en undersökning framkom från 

forskarna. Även hur insamlat material har bearbetats samt om godkännande från en etisk 

kommitté framgick, vilket artiklarna hade en egen rubrik för. Vetenskapsrådet (2017) 

påpekar att positiva och negativa fakta ska finnas med för att få en rättvis bild av studien. 

Om detta inte sker kan det bli redovisning av falska och missvisande resultat, därav vikten 

i denna studie att referera artiklarnas innehåll korrekt. Författarna hade gemensamma 

reflektioner och diskussioner av allt material under läsprocessen.  
  

 

RESULTAT 

Resultatet består av 15 stycken vetenskapliga originalartiklar. 11 stycken av kvantitativ 

design och 4 stycken av kvalitativ design. Dessa artiklar kommer att redovisas utifrån tre 

teman; påverkan på omvårdnad, påverkan på patientsäkerheten och hanteringsstrategier vid 

utmattningssyndrom.  

Påverkan på omvårdnaden 

I en studie undersöktes sambandet mellan omvårdnaden och utmattningssyndromet hos 

sjuksköterskan. Detta påvisade att förhållandet mellan sjuksköterskan, patienten och 

anhöriga minskar risken för utmattningssyndromet men inte på vilket sätt. Omvårdnaden 

gjorde att arbetet blev mer personligt samt belönande, denna arbetstillfredsställelse 

minskade risken för utmattningssyndromet. Den professionella medvetenheten och 

kunskapen resulterade i högre risk för utmattningssyndrom då tillfredställelsen på arbetet 

blev svårare att uppnå (Peery, 2010).  I en studie gjord av Van Bogaert, Kowalski, Weeks, 

Van Heusden och Clarke (2013) ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att 

omvårdnadskvaliteten på sjukhuset har blivit sämre under det senaste året. Relationen 

mellan det interprofessionella teamet har varit bristande och gått ut över 

omvårdnadskvaliteten. Den personliga prestationen hade en indirekt påverkan på den 

emotionella utmattningen och en direkt påverkan på depersonalisationen. Detta hade i sin 

tur en direkt inverkan på jobbutförandet och därmed sjuksköterskans omvårdnadskvalitet.  

 

En studie gjord i Turkiet visade att när sjuksköterskan led av utmattningssyndrom var 

anhöriga inte nöjda med vården. Detta på grund av brist i information och kommunikation. 
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Den bristande informationen handlade om att anhöriga ville få mer information om 

läkemedel. Mötet upplevdes som stressat då sjuksköterskan inte hann svara på frågor. 

Majoriteten av patienterna önskade att de fick mer information men var nöjda med vården i 

sin helhet (Tekindal, B., Tekindal, M. A., Pinar, Ozturk & Alan, 2012).  

 

I en studie framkom det att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att 

utmattningssyndromet hindrade slutförandet av sina dagliga arbetsuppgifter. Ett samband 

mellan omvårdnadshandlingar och sjuksköterskans utmattningssyndrom hittades. 

Sjuksköterskorna upplevde en känsla av otillräcklighet som ett hinder för patientvården. 

De flesta sjuksköterskorna ansåg att utmattningssyndromet påverkar omvårdnaden som ges 

till patienterna (Russell, 2016). Kön, ålder, utbildning och antal år som sjuksköterska hade 

påverkan på omvårdnadskvalitet. Emotionell utmattning hos sjuksköterskan var förknippat 

med ökad risk för rapportering av försämrad omvårdnadskvalitet (Nantsupawat, A., 

Nantsupawat, R., Kunaviktikul, Turale & Poghosyan, 2016). En undersökning om 

omvårdnadskvalitet gjordes när sjuksköterskan led av utmattningssyndrom, resultatet 

visade att sjuksköterskan bedömde sin omvårdnad som god eller utmärkt. Däremot visade 

siffror att överlag under det senaste året hade patient-och familj klagomål ökat på 

sjukhuset. Patienterna och anhöriga ansåg att den verbala kommunikationen som getts inte 

varit uppskattad (Van Bogaert et al., 2014). 

 

Påverkan på patientsäkerheten 

Forskning har skett kring sambandet mellan sjuksköterskans utmattningssyndrom och 

patientsäkerheten (Johnson et al., 2017; Van Boagert et al., 2014; Van Boagert et al., 2017; 

Vifladt, Simonsen, Lydersen & Farup, 2016; Nantsupawat et al., 2016). En forskning kring 

patientsäkerheten visade att en positiv patientsäkerhetskultur kan uppnås om 

sjuksköterskan inte led av utmattningssyndrom. Resultatet tyder på att symtom på 

depression och utmattningssyndrom hos sjuksköterskor kan ha konsekvenser för 

patientsäkerheten. För att erhålla en positiv säkerhetskultur ska ledningen veta om möjliga 

stressfaktorer i det dagliga arbetet för sjuksköterskan. Stöd och återkoppling vid hantering 

av stress och utmanande arbetssituationen kan ses som en konstruktiv och stimulerande 

utveckling för sjuksköterskan och patientsäkerheten (Johnson et al., 2017). 

Sjuksköterskornas oro fanns över att missa vitalparametrar samt den kliniska blicken och 

därför en känslan av att ge otrygg vård (Van Bogaert et al., 2017). Samband mellan 

sköterskans upplevelse av depersonalisera, emotionell utmattning samt personliga 

egenskaper hade en koppling till olika patienthändelser exempelvis om en patient ramlat 

eller att felmedicinering skett. Händelser som skulle kunna undvikas enligt 

sjuksköterskorna. Det framkom att infektion var den konsekvens som sjuksköterskorna 

uttryckte var allvarligaste av de tidigare nämnda. (Van Bogaert et al., 2014). 

 

I Norge undersöktes utmattningssyndrom hos sjuksköterskor och patientsäkerheten. När 

utmattningssyndromet klassades som lågt var det hög patientsäkerhet och när 

sjuksköterskans utmattningssyndrom klassades som högt var patientsäkerheten i riskzonen. 

Ett negativt samband mellan säkerhetskulturen och utmattningssyndrom konstaterades i 

denna studie (Vifladt et al., 2016). Emotionell utmattning ökade risken för rapportering av 

medicineringsfel och infektioner. Sjuksköterskor som led av hög depersonalisering var 
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också förknippat med ökad risk för rapportering av omvårdnadenskvalitet samt ökade 

risker för medicinska fel och infektioner. Hög depersonalisering, vilket innebär förändrad 

upplevelse av verklighet, var även relaterat till en ökning av negativa rapporter av 

patientfall från sjuksköterskorna. En förbättrad arbetsmiljö trodde sjuksköterskorna skulle 

kunna minska felmedicineringar och infektionerna (Nantsupawat et al., 2016). 

 

Hanteringsstrategier vid utmattningssyndrom 

I flertal studier undersöktes effekten av hanteringsstrategier när sjuksköterskan led av 

utmattningssyndrom (Günüşen & Üstün, 2010; Ding et al., 2015; Ohue, Moriyama, & 

Nakaya, 2015; Tekindal et al., 2012; Chana, Kennedy & Chessell, 2015). Tillämpning av 

hanteringsstrategier i form av supportgrupp och coping undersöktes. Båda dessa gav god 

effekt och hade en positiv inverkan på sjuksköterskans utmattningssyndrom (Günüşen & 

Üstün, 2010). Applicering av negativ eller positiv coping på sjuksköterskor i Kina visade 

effekt på sjuksköterskans utmattningssyndrom. Användes negativ coping blev resultatet 

negativt och användes positiv coping hade resultatet en positiv påverkan på 

utmattningssyndromet (Ding et al., 2015). Genom användning av kognitiv beteendeterapi 

(KBT) som hanteringsstrategi hade det en positiv inverkan på sjuksköterskornas 

utmattningssyndrom om de hade en positiv inställning till behandlingen. Efter 

behandlingen minskade tankar kring att lämna sitt yrke som innan behandling hade funnits 

(Ohue et al., 2015) 

 

Inställningen till hanteringsstrategier undersöktes. Om en positiv inställning till 

hanteringsstrategier fanns hade det en positiv påverkan och vid en negativ inställning till 

hanteringsstrategier hade det en negativ påverkan på resultatet (Ding et al., 2015; Ohue et 

al., 2015; Chana et al., 2015; Tekindal et al., 2012). Enligt studien gjord av Ding et al. 

(2015) visade resultatet att optimism minskade utmattningssyndromet och var 

sjuksköterskan pessimistisk ökade utmattningssyndromet. Positivt tänkande resulterade i 

en minskad risk för utmattningssyndrom och negativt tänkande var en riskfaktor för 

utmattningssyndrom (Ohue et al., 2015). Genom att avleda uppmärksamhet bort från sitt 

arbete, att ha självinsikt, positiv inställning till sin roll på jobbet samt känslomässigt stöd 

hade ett positivt samband med hanteringsstrategierna.  Sjuksköterskans 

utmattningssyndrom påverkas av det privata livet.  Det sociala stödet så som partner, 

sambo, familj och vänner var viktigt för att sjuksköterskan. Detta för att kunna prata om 

tankar och känslor (Chana et al., 2015). Om tillräckliga resurser, samarbete, lagarbete och 

stöd av familj och vänner fanns kunde sjuksköterskans utmattningssyndrom minskas och 

förebyggas (Russell, 2016) Rationellt problemlösande, socialt stöd, ventilation i form av att 

få prata om tankar och distansering hade en positiv påverkan på utmattningssyndromet 

(Mohamed, 2016). 

 

I Russells (2016) studie kom sjuksköterskorna överens om olika hanteringsstrategier som 

kunde minska utmattningssyndromet. Det skulle inte vara satellitpatienter på avdelningen 

det vill säga att en njursjukpatient var på en hjärtavdelning. Ett gott samarbete och 

lagarbete, att tillräckliga resurser fanns och förnödenheter, samt sömn och vila var 

hanteringsstrategier sjuksköterskorna kom fram till. Detta var faktorer som skulle kunna 
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minska utmattningssyndromet. Förbättrat interprofessionellt teamarbete kan leda till 

minskad stress och minskad risk för utmattningssyndrom (Vifladt et al., 2016).  

 

Det professionella kunskapsutvecklandet, teamarbetet och arbete i en miljö utan personliga 

bidragande faktorer kan ha positiv verkan på utmattningssyndromet och förhindrar risken 

för att få utmattningssyndrom (Johnson et al., 2017). Sjuksköterskan ska ha en självinsikt 

och veta när arbetsbelastningen blir för hög och därav vikten av kunskapsutvecklandet 

kring ämnet (Ding et al., 2015; Kelly & Lefton, 2017). I en studie hade sjuksköterskorna 

hittat egna strategier för att hantera sitt utmattningssyndrom. Majoriteten av 

sjuksköterskorna använde fysisk aktivitet som en hanteringsstrategi, vilket fungerade för 

dessa. Därefter var positivt tänkande en annan metod som fungerade för de flesta 

sjuksköterskor, andra använde sig av olika andningsövningar och några sjuksköterskor 

gick på långpromenader. En minoritet av sjuksköterskornas hanteringsstrategi var att 

skrika och slå på olika objekt (Tekindal et al., 2012).  

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om omvårdnaden och patientsäkerheten 

påverkas av sjuksköterskans utmattningssyndrom samt vilka hanteringsstrategier kan 

tillämpas. Resultatet i studien visar en sammanställning av vetenskapliga artiklar, vilka alla 

kunde besvara syftet med studien. 

 

Påverkan på omvårdnad 

 

Det skrevs flertalet gånger att sjuksköterskans utmattningssyndrom påverkade 

omvårdnaden negativt men inte hur. I alla artiklar som lästes framkom det att mer 

forskning kring ämnet behövs för att kunna påvisa hur omvårdnaden påverkas (Peery, 

2010; Van Bogaert et al., 2013; Tekindal et al., 2012; Chana et al., 2015; Russell, 2016; 

Nantsupawat et al., 2016; Van Bogaert et al., 2014). I artiklarna nämndes att arbetsmiljön 

hade påverkan på omvårdnaden samt patientsäkerheten. Arbetsmiljö beskrevs i bakgrunden 

som en riskfaktor för att utveckla utmattningssyndrom. Tillräckligt med resurser och 

förnödenheter skulle också kunna minska utmattningssyndromet och med detta menas att 

det finns tillräckligt med personal på arbetsplatsen (Russel, 2016). När arbetsbelastningen 

ökar kan personalbeteendet förändras och en ökad oro hos både patient och kollegor kan 

ske. Inte för att sjuksköterskan vill det utan på grund av begränsningar av den ökade 

fysiska, mentala och emotionella bördan av arbetet (McInulty, 2014). I Russels studie 

(2016) framkom det att om sjuksköterskorna upplever att utmattningssyndromet hindrar 

slutförandet av sina dagliga uppgifter såsom omvårdnaden. De upplevde en känsla av 

otillräcklighet som ett hinder för patientvården, detta på grund av arbetsbelastningen. I 

bakgrunden beskrevs även vikten av att skapa hälsosamma miljöer för att minska risken för 

utmattningssyndrom hos sjuksköterskan (Arsenault Knudsen et al., 2017), vilket även 

framkommer i studien gjord av Van Bogaert et al. (2014). Utifrån ovanstående artiklar dras 
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slutsatsen att vid god arbetsmiljö påverkas omvårdnaden positivt, därav vikten av att skapa 

och bibehålla en god arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen. 

 

I artiklarnas resultat framkom det att innebörden av ledarskap var att tillvarata på sina 

medarbetare samt att ha en självinsikt när det gällde arbetsbelastningen för att inte det 

skulle påverka omvårdnaden negativt (Peery, 2010; Van Bogaert et al., 2013). Vilket även 

Larsson (2014) och Svensk sjuksköterskeförening (2016) poängterar genom att ta tillvara 

på kompetenser men även att ett gott samarbete finns. Gällande omvårdnadskvalitet ansåg 

majoriteten av sjuksköterskor att den blivit sämre under senaste åren, detta på grund av att 

det interprofessionella teamet har varit bristande och på så sätt har omvårdnadskvaliteten 

brustit (Van Bogaert et al., 2013). Sjuksköterskan bör ta tillvara på sin ledarroll samt kunna 

känna av när den psykiska och fysiska påfrestningen blir för mycket, detta uppfattar vi som 

författare kan vara en svårighet då ett av symtomet av utmattningssyndromet är en 

förändrad verklighetsuppfattning (depersonaliering). 

 

I flertalet artiklar betonades sambandet mellan omvårdnaden och sjuksköterskans 

utmattningssyndrom. Det framkom att patienter och anhöriga kan minska risken för 

utmattningssyndrom. (Peery, 2010; Van Bogaert et al., 2013). En annan studie beskriver att 

när sjuksköterskan led av utmattningssyndrom var anhöriga missnöjda med vården då de 

upplevde att sjuksköterskan var stressad (Tekindal et al., 2012). Det beskrivs att under de 

senaste åren att patient- och familjeklagomål ökat (Van Boagert et al., 2014). En del av 

sjuksköterskans ansvar är att ta itu med patienternas behov samt familjemedlemmar, vilket 

i bakgrunden nämns som en utmaning för sjuksköterskan (Dagona et al., 2011). 

Sjuksköterskans psykiska mående har en påverkan på patientens välmående. Patienterna 

känner alltså av när sjuksköterskan inte mår psykiskt bra. 

 

Sjuksköterskans privatliv hade en positiv effekt på omvårdnaden trots att sjuksköterskan 

led av utmattningssyndrom (Chana et al., 2015). Fredriksson (2017) belyser att den 

emotionella kommunikationen innebär tillit, respekt och tröst. Detta kan sjuksköterskan 

bland annat finna hos sin partner eller närstående. Personer som är ensamstående har en 

risk att drabbas av utmattningssyndrom (Maslach, 2003), då man inte har möjlighet att 

ventilera känslor efter arbetstid (Chana et al., 2015). Ventilering med personer i det privata 

livet har en positiv inverkan på sjuksköterskan utmattningssyndrom, därav vikten av det 

sociala stödet. 

 

 

Påverkan på patientsäkerhet 

 

Återkommande i resultatet är att påverkan finns på patientsäkerheten vid sjuksköterskans 

utmattningssyndrom. Dock så framkommer det endast i två artiklar konkreta exempel på 

hur. Sjuksköterskorna kände en oro över att missa vitalparametrar samt den kliniska 

blicken och därför känslan av att ge otrygg vård. Detta på grund av den långa och höga 

arbetsbelastningen (Van Bogaert et al., 2017). I Nantsupawat et al. (2016) studie framkom 

det att arbetsmiljön är en riskfaktor och med en förbättrad arbetsmiljö skulle det ge en 

bättre omvårdnadskvalitet och även minskad risk för utmattningssyndrom. En förbättrad 

arbetsmiljö trodde sjuksköterskorna skulle kunna minska felmedicineringar och 

infektionerna då detta är något som skett på detta sjukhus. Det framkommer inte hur en 

förbättrad arbetsmiljö skulle kunna ske, men utifrån sjuksköterskans profession kan 
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ledarskap, samverkan i team samt att ha en självinsikt vara något som kan påverka 

arbetsmiljön positivt. 

 

I Van Bogaert et al. (2014) studie framkom det att fall och felmedicinering var förutsedda 

och relaterade till sjuksköterskans utmattningssyndrom. I Sveriges Patientsäkerhetslag 

(PSL 2010:659) beskrivs skyldigheterna en sjuksköterska har. Skyldigheterna innefattar att 

rapportering av risker av skador inom vården eller händelser kan bidra till vårdskada. Hur 

det ser ut i andra länder kring patientsäkerheten är svårt att finna däremot lyfter forskarna 

fram vikten av fortsatt forskning kring patientsäkerhet då behovet finns (Johnson et al., 

2017; Van Boagert et al., 2014; Van Boagert et al., 2017; Vifladt et al., 2016; Nantsupawat 

et al., 2016). Därför kan det uppfattas som att ett mörkertal finns och därför svårt att se 

bristen i patientsäkerheten. 

 

Anmälningar av negativa händelser, infektioner, patientfall och medicineringsfel skedde 

när den emotionella utmattningen hos sjuksköterskan ökade (Nantsupawat et al., 2016) och 

enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) ska legitimerade sjuksköterskor vara 

riskmedvetna och identifiera risker och rapportera negativa händelser. I de olika artiklarna 

hittades inte vad sjuksköterskans skyldigheter gällande patientsäkerheten ser ut i de olika 

länderna som redovisats i resultatet. I bakgrunden framkommer det att målet för hälso- och 

sjukvården är att ha handlingsplaner kring patientsäkerheten och att det interprofessionella 

teamet ska ha ett gemensamt patientsäkerhetstänk (Emanuel et al., 2008). Hur andra länder 

förhåller sig till patientsäkerheten är svårt att hitta i de valda artiklarna. Skillnader kan 

finnas gällande åtgärder och hur de hämmar patientsäkerheten, därmed skyldigheten att 

rapportera vid brist i patientsäkerheten. Då information kring detta var svårt att få fram kan 

det i denna studie gett ett missvisande resultat. Dock tar Johnson et al. (2017) och 

Nantsupawat et al. (2016) upp att en bra arbetsmiljö är en viktig grund för en god 

patientsäkerhet. 

 

Johnson et al. (2017) forskningsresultat visade att en positiv säkerhetskultur kan 

säkerställas om sjuksköterskan inte lider av utmattningssyndrom. För att kunna uppnå detta 

ska ledningen veta om stressfaktorer i det dagliga arbetet. Enligt sjuksköterskans 

kärnkompetenser ska sjuksköterskan kunna ge säker vård genom att förebygga och minska 

konsekvenserna av händelser som påverkas av brist i patientsäkerheten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Johnson et al. (2017) kan sjuksköterskans 

utmattningssyndrom ha konsekvenser för patientsäkerheten. I en diskussion kring 

patientsäkerheten mellan författarna uppkom frågor såsom: Kan sjuksköterskan applicera 

ett säkerhetstänk när man lider av utmattningssyndrom? Finns självinsikten för applicering 

av detta säkerhetstänk? I diskussion kring detta framkom det att om inte medarbetare i 

sjuksköterskans omgivning inte heller har möjlighet att ha ett patientsäkerhetstänk bör 

sjuksköterskans chef se till att medarbetare har översikt kring personalens mående. Även 

där vikten av att ha kunskap kring ämnet och kunna se symtom. Att samband mellan 

sjuksköterskans utmattningssyndrom och patientsäkerhet finns framkom i artiklarna 

(Johnson et al., 2017; Van Boagert et al., 2014; Van Boagert et al., 2017; Vifladt et al., 

2016; Nantsupawat et al., 2016). Ödegård (2013) skriver att patientsäkerhet är något som 

appliceras genom sjuksköterskans egenskaper kring risktänkande. Risktänkandet måste ske 

under andra omständigheter inom vården då det är mer komplicerat än i andra yrken. 

Sjuksköterskan måste då förlita sig på sina egenskaper.  
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Funderingar kring att konkreta exempel på hur patientsäkerheten påverkas var svåra att 

hitta. Detta kan vara för att journalföringen är sekretessbelagd eller att det finns bristfällig 

kommunikation och okunskap kring ämnet. Dessa konsekvenser tror vi kan leda till brister 

kring patientsäkerheten. Det kan finnas viss isolering av kollegor vilket menas med att 

kommunikation inte sker vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på det 

interprofessionella teamet då kommunikation är viktigt. 

 

 

Hanteringsstrategier 

 

I artiklarna framkom det att flera konsekvenser av utmattningssyndrom kan uppstå. Två av 

dessa är en försämring av patientsäkerheten och omvårdnaden. Olika hanteringsstrategier 

togs upp för att förebygga och hämma dessa. Det som poängterades i flertalet artiklar var 

ventilation vid utmattningssyndrom och att det kunde ha en positiv effekt (Kelly & Lefton, 

2017; Mohamed, 2016; Ohue et al., 2015; Chana et al., 2015). Ett socialt stöd både privat 

och på jobbet är viktigt för den psykiska hälsan (Maslach, 2003). Genom förståelse för 

andra och kunna berätta om sina egna upplevelser innefattas i den emotionella 

kommunikationen. Sjuksköterskan kan genom kommunikationen finna tillit, respekt och 

tröst (Fredriksson, 2017). Johnson et al. (2017) beskriver att när sjuksköterskan kommer 

hem till sin partner, sambo eller dylikt och ventilerar kan vara en hanteringsstrategi för att 

hantera sitt utmattningssyndrom. Ensamstående personer kan därför ha högre risk att 

utveckla och bibehålla sitt utmattningssyndrom. Därför har vi kommit fram till att det är de 

individuella egenskaperna som är förutsättningarna för vilken hanteringsstrategi som 

passar den individen. Vilket även Russels (2016) studie visar då sjuksköterskorna 

individuellt framtagit egna hanteringsstrategier som passar dem bäst.  

  

Efter att vi har läst dessa artiklar kan hantering av utmattningssyndrom förebyggas 

individuellt och att kommunikation är något återkommande (Kelly & Lefton, 2017). 

Genom att tidigt se symtom på kollegor eller sig själv kan främja hälsan samt ge trygg och 

säker vård till patienterna. Mötet mellan patient och vårdpersonal är en viktig del i vård 

och omsorg (McInulty, 2014). Tankar kring detta är att direkt kunna prata med chefer eller 

kollegor om belastningen och utöva hanteringsstrategier som både är säkert för 

sjuksköterskan och patienten. Därmed även minska följderna så som felmedicinering då 

det kan ha orsakats av utmattningssyndrom då ett symtom på utamttningssyndrom är 

minnessvårigheter (Socialstyrelsen, 2003). Vermeir et al., (2018) beskriver att personal 

med problem har en större benägenhet att ha en öppen kommunikation om det är en policy 

på arbetsplatsen. 

 

Våra funderingar kring detta är att om sjuksköterskan som upplever problem har en öppen 

kommunikation fast med en negativ inställning. Kommer detta att få andra på arbetsplatsen 

att få en negativ inställning? Då Wiklund Gustin och Bergbom (2017) beskriver att 

utmattningssyndrom kan överföras till kollegor. Därför kan kommunikationens 

tillvägagångssätt ha en betydelse, genom att sprida en positiv anda på arbetsplatsen få 

personer att öppna upp sig om egna upplevelser.  

En annan hanteringsstrategi är att tillräckligt med sömn och vila skulle kunna minska 

utmattningssyndromet (Russel, 2016). Av egna erfarenheter kan det vara svårt att varva ner 

efter arbetspasset om personen slutar kl. 21:30 och nästa arbetspass börjar kl. 7 dagen 

därpå. Arbetsskift är något Maslach (2003) tar upp och där det beskrivs att inom vården är 
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inte dygnsvilan detsamma som på andra arbetsplatser och detta kan leda till fysiska och 

emotionella påfrestningar. Detta anser vi är riskfaktor. Denna riskfaktor kan vara svår att 

förhindra då schemaläggningen inte alltid går att styra över. Genom att ha kunskap och 

tillgänglighet om olika hanteringsstrategier kunna hitta lugn och ro för att lättare klara av 

arbetet. Vilket Wiklund Gustin (2015) förklarar genom om medvetenhet finns om de 

faktorer som orsakar stress hos individen kan copingstrategier bearbetas fram och då 

förebygga men även minska symtomen vid utmattningssyndrom. 

  

Om kognitiv beteendeterapi ska tillämpas som i studien gjord av Ohue et al. (2015) bör det 

finnas tillgängligt på arbetsplatsen och ingå i arbetstiden. Detta är något vi inte hört talas 

om i Sverige men detta har testats i andra länder med god effekt.  

För att effekten ska bibehållas måste det ske kontinuerligt. Ramos-Ruggiero, (2013) menar 

att terapiformen används inte enbart samtal utan även en applicering av ett nytt 

beteendemönster format efter en viss situation. Detta för att hantera situationer som orsakat 

obehagliga psykiska symtom. Kommunikation är en viktig del inom KBT. I KBT är tankar 

och kommunikation ett viktigt redskap för att lära patienten nya beteendemönster (Kåve, 

2016). KBT ska ske kontinuerligt för att ha en långvarig effekt. Att denna behandling bör 

ske kontinuerligt tror vi beror på att sjuksköterskan enkelt kan hamna tillbaka till gamla 

vanor och därför återigen drabbas av utmattningssyndrom. Genom att arbetsmiljön inte har 

förbättrats eller att arbetsbelastningen ser detsamma ut efter avslutad behandling.  

 

Att slå på föremål framkom som en hanteringsstrategi. Denna strategi hade en positiv 

effekt (Tekindal et al., 2012), men våra tankar är om den hanteringsstrategin är lämplig att 

utföra på ett sjukhus. Denna hanteringsstrategi är kontroversiell, då det kan störa patienter, 

anhöriga och kollegor. Hanteringsstrategin kanske kan ersättas med fysisk aktivitet så som 

att gå på boxning eller träna på gym. 

  

Positiv och negativ inställning är något som upprepas i artiklarna (Ding et al., 2015; Ohue 

et al., 2015; Chana et al., 2015; Mohammed, 2016) så som att positiv inställning minskar 

risken för utmattningssyndrom och tvärtom. I bakgrunden beskrivs coping som att 

emotionellt hantera situationer och ändra tankesätt. Detta har en positiv verkan på det 

psykiska måendet. Det nämns även att självinsikt är en positiv faktor vid hantering av 

stressiga situationer (Larsson et al., 2018). Chana et al. (2015) belyser även dem att 

självinsikt och positiv inställning har ett positivt samband med 

hanteringsstrategier.  Larsson et al. (2018) beskriver också att genom självinsikt och 

positivt tänkande kunna förbättra måendet genom att hantera stressiga situationer. Vi anser 

därför att positivt tänkande är en genomgående positiv hanteringsstrategi.  I bakgrunden 

nämns det att personlighet kan vara en riskfaktor för utvecklandet av utmattningssyndrom 

(Maslach, 2003). Detta kopplar vi till att en person med en genomgående positiv 

personlighet har mindre risk att drabbas av utmattningssyndrom.  

  

Artiklarna hade en geografisk spridning och flertalet artiklar har kommit fram till liknade 

resultat vilket påvisar att det är ett globalt problem. Resultatet vi fått fram från dessa 

studier har relevans till syftet. Kulturella skillnader gällande det sociala stödet är dock 

inget som nämnts i artiklarna.  
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Metoddiskussion  

Metoden som valdes för att besvara studiens syfte var genom en litteraturöversikt. 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en litteraturöversikt är lämplig för att skapa 

en helhetsbild av det nuvarande kunskapsläget inom ett specifikt område. Då syftet var att 

undersöka om omvårdnaden och patientsäkerheten påverkas av sjuksköterskans 

utmattningssyndrom samt hanteringsstrategier för dessa. En blandning av både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Detta för att få en beskrivande bild av ämnet samt att få en 

objektiv bild med hjälp av de kvantitativa artiklarna (Polit & Beck, 2017). Målsättningen 

var att inkludera lika många kvalitativa som kvantitativa artiklar. Då majoriteten av 

artiklarna inte var av kvantitativ design kan det ha påverkat resultatet då vi inte fick en 

subjektiv bild av hur det påverkas utan bara att det påverkas.  

 

Om en kvalitativ intervjustudie gjorts hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. Då 

det hade kunnat ställas fler frågor kring ämnet som studerades och det hade funnits en mer 

personlig aspekt i svaren. På det sättet hade vi eventuellt kunnat gå mer djupgående och 

förstå mer hur det har påverkat just den individen. En intervjustudie valdes inte som metod 

på grund av att det krävdes noggrann planering för att kunna genomföra intervjuerna samt 

analys av intervjuerna, vilket även Polit och Beck (2017) belyser. Vi upplevde att det inte 

fanns tillräckligt med tid för att kunna genomföra en intervjustudie som besvarade vår 

studies syfte. En annan aspekt på varför intervjustudie inte valdes var då tidigare erfarenhet 

inte fanns hos författarna samt förutfattade meningar kring att det kan vara ett svårt ämne 

att tala om.  

 

Det har funnits tidsbegränsningar vilket kan ha gett ett negativt resultat på studien. Detta 

då vi inte har några tidigare erfarenheter av uppsatsskrivandet. Detta har lett till svårigheter 

vid applicering av korrekt akademiskt språk samt veta hur och vad vi ska skriva under de 

olika rubrikerna. Vi har under arbetsprocessen ändrat vårt syfte flertalet gånger vilket lett 

till problematik gällande sökningar. Om vi hade haft mer tid och kunskap kring 

forskningsstudier hade det påverkat vår litteraturstudie positivt då vi hade kunnat 

strukturera upp det på ett annat sätt exempelvis inte lägga allt för stor vikt på bakgrunden.  

Om en bättre förståelse och kunskap funnits gällande bedömningsmallen av Willman, 

Stoltz och & Bahtsevani (2011) och Berg, Dencker och Skärsäter (1999) hade eventuellt 

studiens kvalitet blivit ännu bättre. Då eventuellt en mer självsäker bedömning hade 

utförts. 

 

Då de artiklar som inkluderades var på engelska tog det lång tid att få en rättvis 

översättning på artiklarna. När svåra ord eller meningar fanns i artiklarna kunde de 

översättas med hjälp av lexikon eller google translate. Enligt oss fanns det svåra 

akademiska ord på engelska som vi ej stött på. Till stor del kunde våra kunskaper i språket 

komplettera varann. Detta kan ha gett ett missvisande resultat. Artiklarnas innehåll har 

lästs individuellt och har därefter diskuteras för att minimera feltolkningar i största mån.  

 

En av inklusionskriterierna i denna studie var en tidsram mellan år 2008–2018 då 

artiklarna anses som aktuell forskning (Polit & Beck, 2017) och artiklar gjorda tidigare 

räknas inte som aktuell forskning. En artikel som vi valde ha med var från år 1981 skriven 

av Maslach. Anledningen till att vi valde att ta med den till bakgrunden var för att 

majoriteten av de inkluderade artiklarna refererade till Maslach. Vi inkluderade hennes bok 
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från år 2003 för att hon är en etablerad person inom ämnet utmattningssyndrom och 

förutom att forskning kontinuerligt hänvisat till henne så används även hennes 

mätinstrument i majoriteten av utmattningssyndromets mätningar. Hade Maslach använts 

som en teoretisk referensram hade nog en koppling till det omvårdnadsvetenskapliga blivit 

tydligare. Detta då vi under skrivprocessen haft vissa svårigheter med att anknyta till det 

omvårdnadsvetenskapliga. 

 

En pilotstudie valdes att inkluderas. Den hade relevans till vår studie och uppfyllde syftet. 

Artikeln var peer rewied vilket bidrog till hög kvalitet (Karlsson, 2012) samt att studien 

hade 100 deltagare utan bortfall. Pilotstudien hade även fått ett etiskt godkännande av en 

etisk kommitté samt att den godkändes av vår egna etiska granskning. Det vill säga hur 

insamling av data skett under studien samt hur det var redovisat, hur deltagarna i studien 

fått information. Skriftligt samtycke ska finnas samt tydlig information om studiens 

tillvägagångssätt, detta i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). 

 

Genom att ha suttit tillsammans och skrivit samt läst artiklar är varit en fördel. Då vi under 

hela arbetsprocessen diskuterat oss fram till hur vi skulle lösa uppgiften och hinder på 

vägen.  Om vi hade gjort studien individuellt och skrivit från varsitt håll tror vi att det hade 

skett brister i kommunikationen. Det skulle nog vara lättare att missa saker. Vi bestämde 

att vi skulle träffas i skolan och vår disciplin att komma till skolan har varit till vår fördel. 

Det har lett till ett effektiviserat arbete. 

 

Under uppsatsskrivandet var det obligatoriska handledningstillfällen, dessa hade god effekt 

på tidsplaneringen och där fick vi en blick på hur mycket tid som skulle läggas ner på de 

olika delarna. Hade vi inte haft denna handledningstid hade troligtvis tidsplaneringen sett 

annorlunda ut. Det hade blivit skillnader på hur mycket tid som disponerades på de olika 

delarna. Handledningstillfällena var till stor hjälp för att få feedback på vår struktur och få 

synpunkter på vårt arbete hur det kunde förbättras under tidens gång av handledare och 

andra kurskamrater. Utan dessa handledningstillfällena hade det fått en negativ påverkan 

på vårt resultat då vi troligtvis stannat kvar på samma del och inte gått vidare till nästa del i 

uppsatsen. Det hade blivit mindre strukturerat. En tidsram fanns för att genomföra studien 

hade både en positiv och negativ påverkan. Genom att det fanns en angiven tidsram kunde 

arbetet effektiviserat. Vi tog tillvara på tiden som fanns och planerade noggrant inför varje 

vecka för att bli klara samt att uppnå ett så pass bra resultat som möjligt. Samtidigt som 

tidsramen hade en negativ påverkan då resultatet kunde blivit ännu bättre.  

 

Slutsats   

Sjuksköterskans psykiska mående har en påverkan på patientens välmående. Omvårdnaden 

och patientsäkerheten påverkas negativt när sjuksköterskan lider av utmattningssyndrom. 

Kunskap om ämnet och kunna se symtom kan minska risken att drabbas av 

utmattningssyndrom, och genom detta öka patientsäkerheten. Utifrån sjuksköterskans 

profession kan ledarskap, samverkan i team samt att ha en självinsikt vara något som kan 

påverka arbetsmiljön positivt. Genom att sprida en positiv anda på arbetsplatsen få 

personer att öppna upp sig om egna upplevelser. Hanteringsstrategier såsom 

copingstrategier, KBT, fysisk aktivitet, kommunikation hade alla en positiv effekt på 
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sjuksköterskans utmattningssyndrom. 

 

Fortsatta studier  

 

Fler kvalitativa studier kring ämnet anser vi behövs för att öka kunskapen och fördjupande 

kring upplevelser av utmattningssyndromet. Vidare forskning krävs för en ökad förståelse 

kring utmattningssyndrom och hur det påverkar sjuksköterskans arbete. Hur arbetsmiljön 

och arbetsbelastningen påverkas vid utmattningssyndrom är en kunskapslucka och bör 

studeras för att konkreta åtgärder ska kunna appliceras. Hur patientsäkerheten påverkas av 

utmattningssyndrom är även något som bör studeras. Forskning kring öppen 

kommunikation på arbetsplatsen bör göras för att se hur tillämpningen skulle kunna 

förebygga och hämma utmattningssyndrom. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Arbetet ska ge ökad kunskap om utmattningssyndrom och att det påverkar omvårdnaden 

och patientsäkerheten. Detta för att minska och förebygga utmattningssyndromet så att 

sjuksköterskan kan utveckla individuella hanteringsstrategier, detta för att utföra god 

omvårdnad och patientsäker vård. Att öppet samtala om sitt psykiska mående med kollegor 

och personer i det privata livet är något som uppmuntras. Vid åsikter och synpunkter om 

arbetsmiljön bör sjuksköterskor meddela detta till sin chef för att arbetsmiljön ska kunna 

förbättras. Därmed minska risken för att sjuksköterskan och andra kollegor ska drabbas av 

utmattningssyndrom. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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  BILAGA B 
 

Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Chana N, 

Kennedy P, 

Chessell Z. 

(2015) 

England 

 

Nursing staffs' 

emotional well‐
being and caring 

behaviours 
 

Att undersöka 

förhållandena mellan 

faktorer (hantering) 

samt 

sjukvårdspersonalens 

nivåer av utbrändhet, 

psykisk oro och 

omsorgsfullt beteende.  
 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Sjuksköterskor inom medicin, 

kirurgi, intensiv, ortopedi 

avdelningar.  
Datainsamling: Enkäter 

Analys: SPSS analys 
 

102 

(208) 
 

Samband mellan utmattningssyndrom 

hos sjuksköterskan och utförande av 

omvårdnaden.  

Anpassat till hur pass mycket 

utmattning man lider av används olika 

hanteringsstrategier som visat effekt.  
 

P 

1 

 

Ding, Y., 

Yang, Y., 

Yang, X., 

Zhang, T., 

Qiu, X., He, 

X., & ... Sui, 

H.  

(2015) 
Kina 

The mediating role 

of coping style in 

the relationship 

between 

psychological 

capital and 

burnout among 

Chinese nurses. 
 

Effekten av 

psycological capital 

(PsyCap) och coping 

hos kinesiska 

sjusköterskor.  
 

Design: Kvantitativ 

Urval: Leg sjuksköterskor med 

arbete på sjukhus med fler än 500 

sängar 

Datainsamling:  Kinesiska Maslach 

burnout inventory, (PCQ-24) 
(TCSQ) demografisk vårdgivare och 

patient förhållande. 
Analys:  Hierarkisk linjär 

regressions analys 

1867 
(371) 

 

Negativ coping förmedlade helt 

förhållandet mellan själv-effektivitet 

och känslomässig utmattning, och i 

regressionsmodellen var självverkan 

positivt korrelerad med känslomässig 

utmattning. Och negativ coping 

medierade också delvis förhållandet 

mellan hopp/ optimism och emotionell 

utmattning och mellan optimism och 

depersonalisering. 

P 
I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Günüşen, N. 

P., & Üstün, 

B.  
(2010) 
Turkiet 
 

 

 
 

 

 

An RCT of coping 

and support 

groups to reduce 

burnout among 

nurses 
 
 

 

Syftet med denna 

studie var att utvärdera 

effekterna av att 

hantera och stödja 

gruppinterventioner för 

att minska utbrändhet 

bland sjuksköterskor. 
 
 

Design:  Kvalitativ  
Urval: Sjuksköterskor på 
Allmänsjukhus som jobbar 
12h/skift, 180h/mån. 
Tar hand om 15-20 patienter/skift. 
Datainsamling: Enkäter. MBI. 

Analys: Kvalitativ analys 

227 
(72) 
 

 

 
 

 

Resultatet visade en positiv inverkan på 

utmattningssyndrom under RCT, 

coping, support group 
Efter avslutad behandling gick siffrorna 

tillbaka.  
 

RCT 

1 

 

Johnson, J., 

Louch, G., 

Dunning, A., 

Johnson, O., 

Grange, A., 

Reynolds, C., 

& ... O'Hara, 

J.  

(2017).  
UK 
 

Burnout mediates 

the association 

between 

depression and 

patient safety 

perceptions: a 

cross-sectional 

study in hospital 

nurses.  
 

Undersöka relationen 

mellan depressiva 

symtom, utbrändhet 

och dess påverkan på 

patientsäkerhet. 
 

Design:  Kvantitativ metod 
Urval:  Sjuksköterskor på sjukhus 
Datainsamling:   

Enkäter/frågeformulär som lämnas in 

i kuvert anonymt Analys: Blandad 

analysmetod 
 

323 

(-) 

 

Resultat tyder på att symptom på 

depression och utbrändhet hos 

sjuksköterskor kan ha konsekvenser för 

patientsäkerheten.  
Förebyggande åtgärder på individ och 

organisationsnivån. 
 

P 

1 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Kelly L.A, 

Lefton C 

(2017) 

USA 

 
 

Effect of 

Meaningful 

Recognition on 

Critical Care 

Nurses' 

Compassion 

Fatigue. 
 

Undersöka effekten av 

erkännande och andra 

faktorer på compassion 

fatigue i ett nationellt 

urval av vårdkliniker. 
 

Design:  Kvantitativ metod 
Urval: Sjuksköterskor på sjukhus 
Datainsamling:  Online 

undersökning 
Analys: Korsvalidering 
 

1136 
(-) 

 
 

Erkännande var en signifikant 

förutsägelse för minskad utbrändhet och 

ökad samvetsstress. Dessutom var 

arbetsnöjdhet och jobbglädje mycket 

förutsägbar för minskad utbrändhet. 
 

P 

1 

 

Mohamed, F. 

R. (2016).  
Egypten 
 
 

Relationship 

among Nurses 

Role Overload, 

Burnout and 

Managerial 

Coping Strategies 

at Intensive Care 

Units. 
 

Undersöka relationer 

mellan sjukskötarnas 

arbetsplats, 

utmattningssyndrom 

och 

hanteringsstrategier. 
 

Design: Deskriptiv 

Urval: Leg sjuksköterskor som 

jobbar på generella, postoperativa 

och hjärtvårdsavdelningar  
Datainsamling: Fyra stycken enkäter 

Analys: SPSS 
 
 

100 

(-) 
 

 

 
 

 

Utmattningssyndrom förekom på 

arbetsplatserna i olika nivåer. 

Hanteringsstrategierna hade effekt. 
 

P 
II 

 

 

 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kelly%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29092866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lefton%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29092866
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Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Nantsupawat, 

A., 

Nantsupawat, 

R., 

Kunaviktikul, 

W., Turale, 

S., & 

Poghosyan, 

L. (2016)  

Thailand 
 

 

Nurse Burnout, 

Nurse-Reported 

Quality of Care, 

and Patient 

Outcomes in Thai 

Hospitals 
 
 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekten av 

sjuksköterskans 

utmattningssyndrom på 

sjuksköterskans 

rapporterade kvalitet på 

vården och patientens 

biverkningar och 

resultat på thailändska 

sjukhus. 
 

Design:  Tvärsnittsundersökning. 

Urval: Leg sjuksköterskor som 

jobbat >1 år. Direkt kontakt med 

patienter, 

Datainsamling: Enkäter. Maslach 

Burnout Inventory (MBI) 

Analys: STATA 10.1 

 

 

2084 

(331) 
 

 
 

 

Resultatet visar samband mellan 

utbrändhet (känslomässig utmattning, 

depersonalisering och personlig 

prestation) och sjuksköterskor 

uppfattningar om negativa 

patientresultat på deras enheter. 
 

P 

1 

Ohue, T., 

Moriyama, 

M., & 

Nakaya, T. 

(2015) 
Japan 
 

 
 

 

 

The Effect of the 

Group Cognitive 

Behavior Therapy 

in a Nurse's 

Burnout and 

Intention to 

Resign. 
 

 

Undersökning om 

kognitiv beteende 

terapi i grupp kan 

minska risken för 

utmattningssyndrom 

och tanke att lämna 

jobbet. 

 
 

Design: Kvalitativ 

Urval: Leg sjuksköterskor med >3 

års erfarenhet inom akutsjukvård. 
Datainsamling: Enkäter. Maslach 

Burnout Inventory (MBI), job 

stressors (NJSS) och Irrational Belief 

Test for Nurses (IBTN).  
Analys:  Multipel lineär 

regressionsanalys 
 

180 
(84) 

 

 
 

 

Hjälplöshet, positivt tänkande och 

personliga egenskaper var märkvärda. 

Kognitiv beteende terapi i grupp har en 

positiv inverkan på att minska 

sjuksköterskors utmattningssyndrolm 

och deras plan på att lämna yrket. 
 

P 

1 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



      

 

VI 

 

 
Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Peery, A. 

(2010) 
USA 
 

Caring and 

burnout in 

registered nurses: 

what's the 

connection? 

Undersökte sambandet 

mellan omvårdnad och 

utmattningssyndrom 
 

Design: Kvantitativ 

Urval: Leg sjuksköterskor 
Datainsamling: Enkät 

Analys: Regressions analys 

 

 
 

3500 

(2612) 
 

 
 

 

Fyra omvårdnads faktorer identifierades 

och dessa påverkade sjuksköterskans 

nivå av utmattningssyndromet. Om 

omvårdnaden steg minskade 

utmattningssyndromet hos 

sjuksköterskan. 
 

P 
1 

 
 

Russell, K. 

(2016) 
USA 
 

 

 
 

 

 

Perceptions of 

burnout, its 

prevention, and its 

effect on patient 

care as described 

by oncology 

nurses in the 

hospital setting.  
 

 

Att identifiera 

övergripande 

uppfattningar av 

utmattningssyndrom 

inom onkologins 

sjuksköterskepopulation, 

hur de uppfattade att 

utmattningssyndrom 

påverkade vården de 

tillhandahöll, 

och hur de uppfattade att 

utmattningssyndrom 

kunde minskas. 
 

Design: Kvantitativ 

Urval: Onkologisjuksköterskorna 

Datainsamling: Enkäter 

Analys: Cochran-Mantel-Haenszel-

testet, Kruskal-Wallis-testet. 
 

 

 

61 

(39) 
 

 
 

 

Onkologisjuksköterskorna rapporterade 

måttlig nivå av utmattningssyndrom. 

Dessutom uppfattades det att 

utmattningssyndromet hade en negativ 

inverkan på vården då de tillhandahöll. 

Sjuksköterskor trodde att de upplevde 

utmattningssyndrom på grund av en 

ökning av 

patienter och hoppade över eller 

förkortade luncher eller pauser. Men de 

upplevde 

att utmattningssyndromet kan 

förebyggas när tillräckliga resurser, 

samarbete, lagarbete och 

stöd av familj och vänner fanns. 
 

P 

1 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Tekindal, B., 

Tekindal, M. 

A., Pinar, G., 

Ozturk, F., & 

Alan, S. 

(2012) 
Turkiet 

 
 

Nurses' burnout 

and unmet nursing 

care needs of 

patients' relatives 

in a Turkish State 

Hospital 
 

Undersökning av 

utmattningsnivåer hos 

sjuksköterskor samt 

behoven hos patientens 

anhöriga i samband med 

omvårdnad 
 

Design: Kvantitativ 

Urval: Leg sjuksköterskor som 

jobbat >1 år. Direkt kontakt med 

patienter och anhöriga. Kirurgiska, 

interna,  intensivvårdsavdelning på 

universitetssjukhus.  

Datainsamling: Tre enkäter, MBI, 

Nurse and patient relative 

identification form, NSSI 

Analys: Kruskal-Wallis-analys. 
 

225 

(250) 
 

 
 

 

Resultatet visar att när sjuksköterskan 

lider av utmattningssyndrom var 

anhöriga 
inte var nöjda med vården för att 

kommunikation och information var 

bristande. Medans patienterna var 

nöjda. 
Positivt tänkande visade minskad 

utmattning. 
 
 

P 

1 
 

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 
 

Undersökning av olika 

mekanismer 

förknippade med 

arbetsmiljö och 

omvårdnadskvalitet. 

Variabler som testades 

omfattade 

sjuksköterskans 

arbetsegenskaper 

sociala egenskaper 

utbrändhet av 

känslomässig 

utmattning, 

depersonalisering och 

personlig prestation. 
 

Design: Kvantitativ  

Urval: Leg sjuksköterskor inom 

medicin, kirurgi, intensivvård, 

operation och vuxen/barnavdelning.  

Datainsamling: Enkät 

Analys: Deskriptiv analys 
 

 
 

1201 

(12) 
 

 

 

Påverkan på arbetsutförande och 

omvårdnaden påvisades i denna studie. 
 

R 

1 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Van Bogaert, 

P., Peremans, 

L., Van 

Heusden, D., 

Verspuy, 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. 

  

 

Genom att utföra två 

olika strukturella 

ekvationsmodeller se 

samband mellan 

utmattiningssyndrom, 

arbets engagemang, 

omvårdnadskvalitet.  

 

Design: Kvalitativ & 

Kvantitativ 

Urval: Sjuksköterskor inom medicin, 

kirurgi, geriatrik, barn, intensivvård, 

operation, förlossning 

Datainsamling: Intervjuer/enkäter 

Analys: Blandad analys metod 

 

1251 

(500) 

 

 

Studien visar olika samband med de 

olika faktorerna och 

utmattningssyndrom. Skillnader mellan 

sjukhusen fanns relaterat till 

exempelvis arbetsmiljö. 

  

P 

1 

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 

undersökning av 

faktorer som påverkan 

sjuksköterskans 

arbetsmiljö, 

patientsäkerhet och 

omvårdnadskvalitet när 

sjuksköterskan har 

utmattningssyndrom.  
 

Design: Kvalitativ 

Urval: Leg sjuksköterskor på 

medicinsk, kirurgisk och 

intensivvårdsavdelning. 
Datainsamling: Enkäter 

Analys: ICC analys 

 
 

 

1201 
(83) 

 
 

 

Många olika samband identifierades 

mellan sjuksköterskans och de olika 

faktorerna. Det resulterade i 

infektioner, medicinska fel, klagomål 

från patient och familj, fall under 

vårdtiden. 
 

K 

1 



      

 

IX 

 

cross-sectional 

survey. 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År (för 
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Land (där 
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(Design, urval, 
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analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Vifladt, A., 

Simonsen, B. 

O., Lydersen, 

S., & Farup, 

P. G.  

(2016) 

Norge 

 

 

 

The association 

between patient 

safety culture and 

burnout and sense 

of coherence: A 

cross-sectional 

study in 

restructured and 

not restructured 

intensive care 

units 

 

Studera sambanden av 

sjuksköterskans 

uppfattning av 

patientsäkerhets kulturen 

och känslan av 

sammanhang. Samt 

jämföra 

utmattningssyndrom och 

känslan av sammanhang i 

strukturerade och inte 

strukturerade 

intensivvårdsavdelningar. 

 

Design:  Kvantitativ metod 

Urval:  Leg sjuksköterskor som 

arbetat minst 3 månader med 

vardagligpatientkontakt 

Datainsamling:   

Enkäter/frågeformulär.  

Analys: Linjär regressionsanalys 

 

289 

(143) 

 

 

 

En positiv säkerhetskultur var statistiskt 

förknippat med låg poäng för 

utmattningssyndrom. Inga statistiska 

skillnader hittades vid 

utmatttningssyndrom och känsla av 

sammanhang m mellan sjuksköterskor i 

strukturerade och ostrukturerade 

intensivvårdsavdelningar 

 

P 

1 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 


